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EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR

Por tudo o que tem

Inclua-se nas "Oisposições Transitórias":

criado o Estado do Tocantins, pelo desmembramento dos seguintes Munici
pios do Estado de Goiás: Almas, Alvorada, Ananás,

Araguacema,Araguaç~

Araguaína, Araguatins, Arapoema, Arraias, Augustinópolis, Aurora

do

Norte, Axixá de Goiás, Babaçulândia, Brejinho de Nazaré, Colinas

de

ocorrido

a respeito das

erro, tão grave quanto irréparável, negar guarida à proposta,que
ora renovamos e que conta com o entusiástico apoio das

Figueirópolis,Filadélfi~

Formoso do Araguaia, Goiatins, Guaraí, Gurupi, Itacajá,

Itaguatins,It~

lidera!!

ças classistas, dos meios de comunicação, da representação

paI.!

tica, do Governo e do povo goiano.
Negar amparo à proposta de ,criação do Estado

Goiás, Colméia, Conceição do Norte, Couto Magalhães, Cristalândia, Dia
nópolis, Dois Irmãos de Goiás, Dueré, Fátima,

003

reiteradas tentativas de criação do Estado do Tocantins,seria um

- Mediante resultado favorável de consulta popular,é

Art.

•

26 de março de 1 985: o Senado Fe
deral, em histórica e prolongada sessão
n~
turna, aprova, por unanimidade, o Projeto de
Lei Complementar n2 1, de 1 983, da
Câmara
dos Deputados (n~ 218, de 1984, no Senado F~
deralh que cria o Estado do Tocantins (Doc.
n 2 02).

pr-;lt&~T "O~

AUTOR

C-Constituinte SIQUEIRA CAMPOS
l!J
PLUÁLIIIO/CONlslÃo/aulcolil,n,io
[=11 - COMISS~O DA ORGANIZAÇ~O DO ESTADO

de Estado

e

do Tocantins, seria tornar esta Comissão injusta, retrógrada
pequena perante à posteridade.

pela

Certamente a História iria nos julgar

porã de Goiás, Lizarda, Miracema do Norte, Miranorte, Monte do Carmo,
Natividade, Nazaré, Nova Olinda, Novo Acordo, Palmeirópolis,Paraáso do

falta de solidariedade e de respeito ao Congresso Nacional, à As

Norte de Goiás, Paranã, Pedro Afonso, Peixe, Pindorama de Goiás, Pium,

sembléia Legislativa, ao Governo e ao povo do Estado de Goiás

Ponte Alta do Bom Jesus, Ponte Alta do Norte, Porto Nacional,

que,em inequívocas e reiteradas manifestações, têm decidido

Preside~

te Kennedy, Rio Sono, São Sebastião do Tocantins, Silvanópolis,

Sítio

Novo de Goiás, Taguatinga, Tocantínia, Tocantinópolis, Wanderlândia
Xambioá, devendo o Poder Executivo escolher para Capital uma das

e

cid~

des-sede dos seus Municípios.
§

cr!

ar o Estado do Tocantins.
Na verdade, estamos confiantes quanto a pos!
ção do ilustre Relator, Senador José Richa!em razão das

reiter~

das declarações de sua excelência aos jornais e à televisão, nas

lQ - A consulta popular será realizada pelo Tribunal

nal Eleitoral do Estado de Goiás, dentpo de noventa dias, nos

Regi~

Munic.!

aios ~elacionados no caput deste 8itigo.
§ 22 - Noventa dias após a realização da consulta de que

tr~

ta este artigo, o Poder Executivo adotará as seguintes providências

p~

ra instalação do Estado do Tocantins:
a) - nomeação, pelo Presidente da República, e posse,perante

quais tem afirmado ser viável e justa a criação do Estado do T~
cant Ins ,
saud~

E inquestionável que o compromisso do

so Presidente Tancredo Neves, de criar o Estado do Tocantins

e

de destinar os recursos financeiros à sua implantação (Doc. n2 3~
será cumprido pela Constituinte que ele decidiu convocar,

pelo

PMDB e PFL, partidos que o elegeram, e pelos seus líderes e

o Ministério da Justiça, do Governador do Estado;

paL

lamentares.

b) - adiantamento de recursos, por antecipação de receita,no
valor equivalente a seiscentos e quarenta mil (640.000) Obrigações
Tesouro Nacional, para as despesas preliminares, que o Estado do

do

Toca~

3g

-

A eleição do Governador e do Vice-Governador será rea

lizada a 15 de novembro de 1988, fixada a posse para 12 de janeiro

de

1989 e término dos mandatos em 31 de dezembro de 1990.
§

tins, dirigida ao Senador José Richa, Relator desta
(Doc. n2 04).

d~

guos.

tado que conta com prévia manifestação favorável da

~

Aplicam-se à criação e instalação do Estado do

Tocan

tins, no que couber, as normas legais disciplinadoras da divisão do
tado de Mato Grosso, exceto quanto a abertura de crédito para êS

E~

desp~

sas preliminares de instalação.

que

Assembléia

Legislativa, o seu Presidente e o Governador do Estado de

Goiás

lhe dirigem, a primeira através da mencionada MOÇ~O DE APOIO,

~

nanimemente aprovada, o segundo

o

por telex (Doc. de nQ 05) e

terceiro por telefonema, no último dia 4 de julho, quarta-feira.
Mais confiantes ficamos quanto a

JUS T I F I C A ç

E~

Assembléia

Legislativa e do Governo do Estado desmembrado, acreditamos
o nobre Relator não deixará de atender o apelo que a

52

Toca!!
Comissão

Sendo esta a única proposta de criação de

42 - A superfície territorial do Estado do Tocantins é

finida pelos limites externos dos seus Municípios com os Estados contí

§

esta
Legisl~

tiva, em forma de MOÇ~O DE APOIO à criação do Estado do

tins ressarcirá em dez anos.
§

. Confiantes e tranquilos, apresentamos
Emenda que vai respaldada em nova decisão da Assembléia

~

O

decisão do

Relator e dos membros da Comissão, por sabermos que uma das onze
Sugestões de Normas Constitucionais, a de ng S10151, sobre a cri

9 de março de 1809: com a posse do
seu primeiro Ouvidor Geral, Desembargador JO
AQUIM TEOTONIO SEGURADO, intala-se a Comarca
do Norte, criada por Dom João VI na
então
Província de Goiás.

tiga aspiração do povo nortense de Goiás (Doc. n2 06).

15 de setembro de 1821: com a pos
se do seu primeiro Presidente, Desembargador
JOAQUIM TEOTONIO SEGURADO, e demais integran
tes do Governo Provisório, instala-se a Prõ
víncia do Tocantins (Doc. n2 01).
-

Membros da Comissão, todos de grande sensibilidade,

ação do Estado do Tocantins, é de autoria da própria

Assembléia

Legislativa, com os seus 41 integrantes apoiando essa justa e an

Certamente, o nobre Relator e os

eminentes
correspond~

004
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rão aos anseios do povo brasileiro por mudanças profundas e

ime

dia tas .

nos eminente Senador Mário Covas, Líder do PMDB na Constituinte,
que já conhecia suas posições e objetivos.
Dentre os líderes que apoiam a criação do

A criação de Estado terá repercussão

naciE.

nal e internacional em níveis bem mais amplos do que a de todo o
texto do Substitutivo, reacendendo as esperanças do povo
'leiro, que espera uma Constituição com dispositivos

tado do Tocantins, pela Constituição, está o Líder Fernando
rique Cardoso (Doc. de nº D9).

bras!

autoaplic!

veis, que assegure os direitos fundamentais da pessoa humana

e

da cidadania e não páginas antológicas de literatura,impregnadas
de poesia e tecnicismo jurídico.
Quando da aprovação, a 26 de março de 1985 ,
do Estado do Tocantins pelo Congresso Nacional, os meios de

Justo é, pois, contar com o apoio do Relator
e da Comissão a esta Emenda, em razão da proposta de

téria.

criação do
Congre~

Estado do Tocantins já ter sido aprovada duas vezes pelo
so Nacional, estando a terceira em andamento, já aprovada

pelo

Senado Federal e pela Comissão de Constituição e Justiça da

Câm~

ra dos Deputados.

com~

nicação deram o tratamento mais destacado, por longos dias, à ma

Esta proposta preenche todas as

rigorosas

xigências que o Relator inseriu no seu Substitutivo: tem a
via manifestação favorável da Assembléia Legislativa e já

A repercussão foi tamanha que, meses depois,
exe~

parlamentares ingleses e japoneses aqui apareceram portando

pIares do Mapa do Brasil, com a .inclusão do Estado do Tocantins.
~

que eles não poderiam supor tão frágil

A Constituição de 1946 incorporou às

suas
Territ~

rio Federal do Acre em Estado e extinguiu os Territórios

Fede

proposto prevê consulta Plebiscitáriá para criação do Estado

do

Tocantins.
Depois de tudo o que houve, seria

injusto e
Co~

gresso Nacional, à Assembléia Legislativa do Estado de Goiás, ao
povo goiano, ao povo nortense de Goiás e à memória de

Joaquim

Teotônio Segurado, Pio Pinto de Cerqueira, Visconde de Taunay
Cardoso de Menezes.. Feliciano Machado Braga, LYSIAS RODRIGUES

rais do Iguaçú e de Ponta Porão
D anteprojeto da Comissão Afonso Arinos,

in

tegrada pelos mais notáveis constitucionalistas brasileiros,

en

tre os quais o seu patrono e o eminente Relator da Comissão
Sistematização, Constituinte Bernardo Cabral, transforma os

de
at~

JDAO O'ABREU, Darcy Gomes Marinho, José ?e

Uma das emendas apreciadas pela

So~za

Porto, Fabrício

César Porto, Dswaldo Ayres da Silva,-Trajano Coelho Neto e
tantos outros heróis da luta libertária pela criação do

de
Estado

do Tocantins.

ais Territórios Federais do Amapá e de Roraima em Estados.

Passamos a explicitar a proposição.

Subcomissão

dos Estados, que a levaram à decisão de erigir Roraima e

Amapá

em Estados, é do Senador Afonso Arinos.

A emenda prevê a realização de plebiscito em
con~

noventa dias da data da criação do novo Estado, pelo texto
titucional.

Estão em todos os jornais do País, de 2

de
Sa~,

abril de 1985, as seguintes declarações do Presidente José
ney, ao justificar o primeiro veto ao projeto de lei que

criava

o Estado do Tocantins:

A instalação do Estado do Tocantins se

dará

com a posse do governador nomeado, que passará o cargo ao Gove~
nadar, eleito com o Vice-Governador a 15 de novembro de 1988 p~
ra um mandato que irá até 31 de dezembro de 1990.

"Este não é o momento de se pensar em

div!

são territorial do País, porque no próximo ano a Constituinte

t~

rá condições de discutir o assunto com maior profundidade". (Doe
de nº 07)
Por sua vez, o Líder Pimenta da Veiga,ao
ti ficar a sua posição contrária a aprovação do Projeto de

ju~

Lei

Complementar nº 377, de 1985, do Senador Amaral Peixoto,que cria
o Estado do Tocantins, já aprovado pelo Senado Federal, diz,

em

pronunciamento de 2 de dezembro de 1986, publicado no DCN nº

16~

de 3/12/86 (Doc. de nº 08):
"Matéria desta relevância

Para as despesas preliminares de

instalação

do Governo, o Poder Executivo Federal fará um adiantamento de

a

640.000 DTN's, que o Estado do Tocantins irá ressarcir em

dez

ser estudada

Fica, assim, removido o obstáculo

dos

prop~

lados gastos elevados que a União teria que fazer com o novo
Aos que alegam a difícil situação que os

ce sob nova e mais

ju~ta

derna, onde as injustiças, o empreguismo, a corrupção não

Presidente Ulysses Guimarães quanto à criação do Estado do To~~
tins pela Assembléia Nacional Constituinte e o autor desta
da foi indicado relator da Subcomissão dos Estados pelo não

Eme~

me

trarão
à

a~paro.

Es
n~

política tributária e,pelos líderes que

através da Assembléia Nacional Constituinte."
eminente

E~

tado.

tem, certamente se constituirá em Unidade modelo, racional e

conhecida a posição favôrável do

~

nos.

tados atravessam, desejamos lembrar que o Estado do Tocantins
d~ve

r~

cursos, por antecipação de receita, no valor equivalente

e refletida com sua tramitação ordinária, ou,preferencialmente ,

~

~

artigo

mesmo insultuosa a rejeição desta proposta. Insultuosa ao

Disposições Transitórias normas sobre a transformação do

~

pr~

foi

provada através de lei complementar e a redação dada ao

e

desrespeitada vem sendo a nossa Instituição.

E~
He~

Se permitirem, o Estado do Tocantins se

mE.

enco~

mostrará

Nação como belo e extraordinário exemplo.
Não tivéssemos apresentado ao longo

últimos 17 anos, dados objetivos sobre a viabilidade

p

destes
autossu~

n -Comissão<aa Organizàçãó do Estado

tentação do novo Estado bastaria que nos reportássemos à
justificação oferecida pelo Governo para construção da

gurança pessoal; unamo-nos e pnncipiemos a gozar as vantagens que nos promete a eonstrtuiçãol Abulam-se esses trio
butos que nos vexam, ou por sermos os únicos que pagamos, ou por não serem conformes às antigas leis adaptáveis
li esta pobre comarca. Saídas de gado, décima, banco, papel
selado, entrada de sal, ferro, aço e ferramentas ticera aboli·
das, todos os homens livres tém dIreitos aos maiores empregos; a virtude e a CIência, eIS os empenhos para os cargos púb1Icos; Todas as cabeças de julgado darão um deputado para o governo provísõrio; Os arraiais de S José, São
Dommgos, Chapada e Carmo ficam gozando da mesma prerroganva Esses deputados devem ser eleitos e dmgirem-se
Imediatamente li Cavalcante, onde reside inteiramente o go·
vemo provisõrío Depois de reunidos todos os qeputados, se
decidirá qual deve ser a capital, e nela residirá o governo Os
soldados que quízerem sentar praça de ínrantaria vencerão
cinco OItavaspor mês, e na cavalaria seis e meia Palmenses,
ânimo e união' O governo cuidará de vossa febcidade Viva
li nossa Santa religião, viva o Sr. D. João VI, VIva o príncipe
regente e toda a Casa de Bragança, viva a constmnção que
se nzer nas cortes reunidas em Lisboa Cavalcante, 15 de setembro de 1821 - PreSIdente Joaquim TeotôniO Segurado,
Manoel Antônio de Moura Teles. José Zefermo de Azevedo,
José Vitor de Faria Pereira, Francisco Joaquim Coelho de
Matos, Francisco Xavier de lV"'tos, Luiz Pereira de Lemos e
JoaqullD Rodngues PereIra

ampla
Ferrovia
E~

Norte-Sul que tem sua maior extensão dentro da área do futuro
tado do Tocantins.

A esta Emenda juntamos, além dos documentos
que a

já mencionados, os Anais da reunião de audiência pública

SubcomiSsão dos Estados realizou, em Goiânia, na qual ouviu o

G~

ver nador Henrique Santillo, o Presidente da Assembléia Legislati
va, Deputado Frederico Jayme, os líderes do PMDB, do PDC e
do
PFl, Deputados Estaduais, Desembargadores, Juiz Federal,Preside~
tes dos principais partidos políticos, Prefeitos e líderes de di
versas entidades, todas favoráveis à criação imediata do Estado

- Povos palmenses e goianos' Quando o Porto arvorou o estandarte da hberdade e da regeneração portuguesa
havia em LIsboa um governo nomeado por S. M.. Cavalcante
arvora o estandarte da hberdade goiana. residindo em GoIás
um governador também nomeado por S. M.. Os portugueses
tíveram a aprovação do melhor por soberanos, conseguiram
as aclamações gerais, e cobríram-se de uma glória eterna. E
não temos nós os moradores de Cavalcante a mesma sprovaçâo, as mesmas aclamações, a mesma glória? Goiano se pai·
menses! Todo o homem hvre tem direito a gozar de sua Iíberdade. Vós sabeis a que vexames tendes estado SUJeito!Agora que todo o povo do Brasil tem saeudíído o Jugo dos eapítães-generars, agora que Cavalcante nos dá o mesmo exemplo, sereis os únicos que tereis a paciência de continuar a suo
portar as algemas e as cadeias, em que temos Jazido eseraVIzados?Tendes porventura receio de que O general de Goiás
venha com sua força escravizar-nos' Povos. nem ele tem forca, nem que as tivesse as poderiam empregar contra nós.
Cinquenta soldados de linha! Desses necessita ele em Goiás
para conservar o seu despotasmol Ele sabe que nós temos rnU
bravos e destemidos sertanejos, que sepultaríam seus soldados nas gargantas das serras que nos rodeiam Tem míhcíanos' Também nós os temos; todos são mnãos, todos têm o
mesmo interesse; se cá os mandar. eles em vez de balas nos
oferecerão ramos de Ohveíra, e. unidos sob a bandeira da
constituição, iremos todos desterrar para longe um ente
monstruoso que se chama Capltão-generaI. - Povos. abre os
olhos, e vereis que no Brasil já não há governadores e eapítães-generaís, já não há Juntas de fazenda arbitrárias na sua
adrmmatraeãn; não há mais ouvidores e Juizes caprichosos e
apaixonados; tudo está mudado; os povos lá não são governa..
dos por Paxã, mas por governos provisórios. compostos dos
homens mais sábios e mais honrados de cada província, As
juntas de fazenda dão todos os meses ao povo conta de sua
adrmnístracão; os magistrados são homens de ler, Quando a
face do Brasil está mudada, será GOIás a única província que
fique msensíveí aos seus males? GOIanos' Nós. os habitantes
de Cavalcante, arvoramos o estandarte da hberdade, seja ele
o ponto da nossa reunião, e nós todos seremos felizesl Viva
a religfão! Viva o Senhor D. João VIl Viva a constituIção e a
liberdade! Vivam os povos das comarcas de Goiás e Palmal
- Sala do governo, 17 de setembro de 1821. - Presidente
JoaquIm Teotônio Segurado. - Secretário FrancIsco JoaquIm
Coelho de Matos. - Manoel Antônín de Moura Teles - José
Zeferino de Azevedo - João Luiz de Sousa _ Luiz Pereíla de Lemos JoaquIm dos Santos Vasconcelos. _ Joa.
quím Rodrigues Pereira, (Anais da ProvíncIa de Goiás por
J.M;!'. de AIencas~r~, reedição patrocinada pelo Governo de
Golas em 1979, paginas 358 a 360).

do Tocantins (Doc. de nQ 10).

o Ministro

Iris Rezende somente não se

fez

presente à reunião por estar, naquele dia, represe~tando o Pre~l
dente José Sarney no Rio Grande do Sul. Mas é ostensivamente f~
vorável à criação do Estado do Tocantins (Doc. nQ 11).
Justo é esperar pelo acolhimento da proposta
pelo nobre Relator e ilustres Pares, o que ensejará sua ida,após
inserta no Substitutivo, ~ Comissão de

ão.

Esta a
1987.

Constitui
NOTA: Anexamos, ainda, os documentos nQs de 12 a 24.
PROCLAMAÇõES

HabItantes da Comarca da Palmal :Ir: tempo de sacudir o. jugo de um governo despõtico; todas as províncias do
Brasil nos tém dado este exemplo; os nossos irmãos de
Goiás fizeram um esforço íntrutuero ou mal delineado, ou
por ser rebatido por força superior. Eles continuam na escravidão, e até um dos príncipais habitantes desta comarca
fIcou em ferros. Palmensesl Sejamos hvres, e tenhamos se-

O'-.VI NClMERO 11.871

GolAnla - Quarta·Fel.ra. 27 de Março de 1985

ESTADO DO TOCANTINS

Congresso aprova
divisão de Goiás
o Senado Federal, por unanimidade de votos, aprovou ontem 4 noite o
Projeto de Lei Complementar que cria o Estado do Tocantins, a. ser desmembrado
de Goib, mediante consulta popular. É o 24 0 Estado da FederaÇ4o. (Pllgina. 5)
iEl
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~I!.:d....

sess~o real izada pelo Plenãrio desta
dia 05 do mês em curso.

Gollinl8, 07/03/85 • 3 [J

Polftloa.

Tancredo aprova o
Estado do Tocantins

Assembl~ia

Prevalecemo-nos da oportunidade para reiterar
a
Vossa Excelência os protestos de nossa real estima e
distinta
consideraç~o.

.

~(/ c-ol:~

-

<f/tlb

Deput~60 Freder co Jayme Filho

PRESI ENTE

Projeto, que o Presidente eleito promete sancionar,
será votado 4 B feira no Senado. {Psg. 3)

Tancredo vai sancionar
projeto do novo Estado

Legislativa, no

Excelentissimo Senhor
Senador JOS~ RICHA
Praça dos Três Poderes - Senado Federal
BRAS1 LIA
DF

Freire apóia a divisão
Pu~II~:,erd~:~~:dg·fe~~~~r~~~:

Frulre, do PMDB, afirmando aer

:~haa~PnOh:g~OV:d.c:.~~~s~~a~~e~

um dos entusIastas da crlllçlo do
E,tadodoTocantlml,dlll8eontem
que recebe com muHa alegria a
po,albllldadtl de Iprovaç,io, no
Senado, eto projeto De autoria do

,Idente da República
Sobre ae eapeculaçOtlll de que,
possivelmente, poderia ler incluldo entre oa pcüucce da
preferência de TancreOo Neves no
processo de Indlcaçêo do futuro

ferdtorlaldoS:\adOdeGOlb,
EmentrevlstBaoprogremallom
DI. Golh. d&Televisão Anhan·
guera Jos! Freire lembrou que.
luta pela crlaçio do E,ladO do
ToclnUns não' recente "Ela
remontaa 1860. quando Fautltode
Souza CoutoMagalhàes. TelKtllra

pecto meramente pcütlco. que
nós deixaremos para analisar
ap6aat..crlaçAoproprlarnentfldlte
do novo fatado No momento tl!>·
lamos_preocupadoS! com a
aprovBJ!l0 do projete que cria o
êetanc''
José Freire chamou 11 etençêc

Maranhão Japlaslliu. Brito Mlran~
da vêm lutando pela criação do
flOVO Eslado".
O SecTelj,Jo expllcou que.

belece o aegulnle "Fica a UnlAo
autorizada a 8eflumlra
Iundada e encerace unencerrce da
admlnletraçAodlretadoEatadode

perlodo de.dlladura, uma vez que

clualv8 oa decorrenlee de pree"ç10, garantia de divIdas, me-

d~~u~gpó~er~~ ~:~~:~adlel~"I~

~~;I,~n~g~e~l~uT~,r8~~lés~~~~~

~celentrssimo Senhor

Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Goiás.

APROVADO
,

r:::~\t:s :oc;;:~o~à ~:~u\~~~~ f:~a 8oa~t~9~~~',f,:~g~aJ~ 'egêt~~

6ANTILLO E FAVORAVEL

ta~r:~~flflgltl~~~a~~'~~~~~UdeS~~:ll::

Gon~6Quenle crlaçào do Estado do Toe.n.

Uns. uma poslçio que ele tomou JPÓI eut..

~~~~~:fd~~:r~~r:~d~~rt~~·:rT.~~J:n~~~
fsl.dO ,AInda aulm, o sensccr pre\endl

'lI:ood" agotl:l ." bançpd,a ealj!,~ual "

f,:..

divIda

Gg:~.a ~~~~:am~r~~:~I·:r~~I~

o Deputado, infra-assinado, requer a Vossa
Excelência que, ouvido o Plenário, seja endereçada ao Excelen-'
tíssimo Senhor Senador José Richa, ilustre relator da Comissão'
da Organização do Estüdo, MoÇAo DE APOIO à criação do ESTADO DO
TOCANTINS.

~~:r~~tr~~:~'Q tao'~~Jg~ssfa~~

O movimento em favor da criação da nova
Unidade Federativa é fruto da reflexão amadurecida e de exausti

d~V~~;~í,~~8'1Q~0:;'~u1gflE~:4~~ ~:~~:' i.~rr~o~~fe%~~~1~~nf~~
'5 ccrrentee que faziam opoalÇlD

~~'l~~:~r"3er~ft3~' ~~8~fe~1,n~~

~~~~g.d~~:Jô ~~r~~: .~f: E~:

~~~~epSb~Fcr~~açlo do Presidente

'rdlsao'
,:::; P:mt'~r
::ó c~~::~:IIQi $6'~~~~
qui anunclarl~eu voto oll«;lal •

'tido, sendo criado durante.
'CIltadur., poderIa -eer admlnletr.dopgrgovlrnadoroBrtOmeadQ8

cameote a I'fletade de seu terrt-tõrtc, pari orlação do eltado do
Tocantlnl, fica" com luas di.

crj=·d~o~g'k'e~~~~~~:~t1ft~I~V;::q~:

Jôllê 'Prelre dlllle que acompinha com entuelaemc a apre-

do Tocantln. também começa
a funcionar um divides "11580'

em naDi preJudlcar.ll Golj!, nem 1l'W1Imoem
terrnce de repr6lentatlvldada no Congro!lDo

Nacional, tanto para um qUinto par. 0,
cut,,, Est.clo --Os gollnoa paasarlo a ter,
'rha.nadorla, la In'ih de dole O mosmo
numero.eapllcarA ec novo E.tado, quandO
criado. QUinto ao numero de deputados
fedaral., GOlã., le tiver que perner algum

blo~lcameé'~~~SIASMO

g~~~gDd~ ~'~~a~tg.r:::,gSd~U:~~~
t.rrAnEla d2, N~rttl" -, que eapera

:~n~~~:cfo~,:a:u~r,~~~l~ap~~~~
manter,

:t.~::~~:~6~.f:J~eJ~ T~~~rnl~:, :~;

leI 1111:1 parlamlJntaree nl Cima'.'" Eco.

nemlcamente, dlaae que a aprovlçAo do
proJ.to apenae benellcla o Norte do el·
lado, na medida em que .1"nlflcl a am..
GUlçaO de lUla .rontelra. No tocante 801

n~~·1~~rJ:':~~:r~I~~g: G~~4.a.,;~c~:.~~~ •

"3 ta,or.1 como .... que pNlandl diacutlr com •• eu•• bancadu .nt•• d. d..'

c'dlr..

uyp'o,~

~J
Tg ASSEMBLl!IALEGISLATIVA
ESTADO D[ GOlAS

Of.

n~

779 - P.
Goilnla, 06 de Junho de 1987.

Senhor Senador,

Temos a honra de passar ãs m~os de Vossa Excel~n _
cia para conhecimento, cópia anexa da proposição n~ 1.454,
de
autoria do nobre Deputado Brito Miranda, com o apoio unanime de
todos parlamentares Com assento nesta Casa de Leis, aprovada em

vos e demorados estudos , Qoncernentes

ã

conveniência e ã neces=

sidade imperiosa do surgimento do Estado do Tocantins, com o '
objetivo superior de se promover o desenvolvimento harm6nico do
país, buscando a amenização das dolorosas e nefastas desiguald~
des regionais.
Imbuídas desses nobres ideais, que se confundem com os supremos interesses da Nação, as populações goia·na e tocantinense se manifestam, em voz uníssona, à Assembléia'
Nacional Constituinte, em veemente apelo no sentido de que a f~
tura Carta Magna da RepÚblica disponha, de forma inequívoca, p~
ra que seja criado e instalado, sem tardança, o Estado do Toca~
tins. Benl de ver é que o desmembramento do Estado de Goiás, para a criação da nova Unidade da Federação, não é apenas uma ju~
ta aspiração regional, que se encontra embasada no apoio incondicional de todas as autoridades goianas, a começar pela mani-'
festação pública do eminente Governador Henrique Santillo, est~
dista da nova geração, dotado de amplo descortino administrativo e de lúcida V1sao política, mas, antes de tudo, um desejo '
sincero de quantos se preocupam com as melhores soluções para '
os problemas nacionais. t nesse contexto que fermentaram as ,idéias, que se converteram em contagiante movimento, em prol da
criação do Estado do Tocantins, corno alternativa valida para se
dar um passo importante, em busca da verdadeira e tão almejada'
integração nacional.

t induvidoso que os goianos, do norte e do
sul, se irmanam nessa corrente de fé e de esperança, na certeza
de que a Assembléia Nacional Constituinte, especialmente a Comissão da ORGANIZAÇAO DO ESTADO, que terá ensejo de estudar,
mais de perto, tão magno assunto, não irá frustrar essa luta, '
que não pertence só às au'tor-Ldades , mas à unanimidade da sociedade de Goiás, em particular à tocantinense.

n- Comissão da Organização do Estado,

Assim sendo, esta Casa de Leis, legítima'
intérprete das aspirações populares, encaminha o seu apelo ao'
Constituinte José Richa, Relator da Comissão da Organização do
Estado, eminente homem público, que conhece profundamente os I
problemas nacionais, com a convicção sincera de que o Estado -do
Tocantins há de surgir, como fator de progresso e de desenvolvi
mento deste grande país.
Requer

u~gência

~

'-l'i7J rSIAI>o nr GOlAS

~.c.,

, . , ASSIMBLEIA LEGISLATIVA

Of.

n~

436 - P.
Goiânia, 14 de abril de 1987.

e preferência.

SALA DAS SESSOES,em
1.987.

• 00:7.

0.1 ~~.L.o

de

Senhor Presidente,

,~;~

~eputado

Passamos às maos de Vossa Ix~elên~ia para ~onhe
e providén~ias que se fizerew ne~essãrias, ~õpia
anexa
da proposição n~ 583, de autoria do nobre Deputado Edmundo Galdl
no, e subs~rita também pela maioria dos Ilustres Deputados, ~om
assento nesta tasa de leis, aprovada em sessão realizada pelo
Plenário desta Assembléia legiSlativa, no dia lO do més em ~ur7
so.
~imento

PSTADO mt l,orAs

AeSEMDLÉl1I LEGISLATIVA
..... DINL,lE DO PIlLSlbUfTE

Excclcntis:;imo Senhor Scnüdor
JOSf; iUClIlI, Dignhsimo relator
da Comi:;são da Organização do
Estado.

Prevale~emo-nos da oportunidade para reiterar
a
Vossa Ex~elên~ia os protestos de nossá real estima e distinguida

consideração.

~I

Cumpre-nos solicitar, com a máxima ur9õ~
cia e diante da relevância do assunto, o acolhimento,
em
seu relatór10, da criação do Estado do Tocantins, Já
por
duas vezes aprovado pelo Congresso Nacional, pelos motivos
que passaremos a expor:
~uinte

1) Com esta decisão .pleiteada, a Consti
estará restaurando a autonomia do Congres~~Nacional;

2) O movimento tem a unanimidade da Asse!!!
bléia Legislativa, do Governador do Estado bem como da po
pulação do norte e 'sul do Estado e de todos os partidos 0E
ganizados;

/"I /
I / -{./J ("'\ CO

Dep fado

~'f;:;. AI,
_,:1.

,
"'L.!>
Jayme Filho,
PRESIDE TE

~ rederi

Exce]enl;ss;mo Senhor

Deputado Federal ULISSES GUIHARAES
Dignlssimo Presidente da Assembléia Na~ional Constituinte
Praça dos Três Poderes ~ Câmara Federal
BRAS' LIA
DF

3) t o único movimento de redivisa terri
torial que adquiriu maturidade e que teve inicio
aOS
09.03.1809;

4) O veto à criação do novo Estado fru~
traria toda a comunidade tocantinense e goiana, intagraêa
no movimento, através dos órgãos representativos das cla~
ses produtoras, trabalhadoras, universitárias e pelo cleru

1'xcelentlesimo Senhor
Presidente da ASSEMBL(IA LEGISLATIVA DO ESTADO DE COl~S

5) A viabilidade do novo Estado hoje é ln
discutível além de constituir em transparente compromisso
do nosso Governador e do PMDB regional.
6) A subcomissão da organização do Est~
do, quando instalada na Assembléia de nosso Estado, também
se conscientizou da unanimidade dos goianos em defesa
da
-nobre-causa, como bem posrcionou o Senador ChagaSRoat1~

Consideran~~ O amplo movimento, desEncadea~O
em todo o [slado de Goiás, em pl~l da criação do [st3do do Toce~

7) Ademais, digno Senador, os beneficios
que trarão a criação do Estado do Tocantins atingirão, com
certeza, toda Nação bras.. l eira, txaçando novas divisas
e
trazendo maiores riquezas.

tins;

Pelos motivos expostos, encarecemos
V.Exa. que, apreciado, seja acolhido o pedido supra.

Considerando o apoio já manifestedC'
f:elos
Deputados [staduàis de Goiás ~ esta reivindicação secular do povo
nortense;

de

. Certo de contarmos com seu apoio, anteci
pamos agrddecimentos.
Dep. FREDERICO JlIYME
Presidente

Consideran=o a grande

aceita~ão

goianos do.norte e do sul, frenta a esta proposta de
to do Lstaôo de Goiás;

entre

DS

desnembram~~

Considerando que esta proposição, se aprouada pela Assembl~ia Nacional Constituinte em SUaS disposições fr~
sitórias, indapende de veto presidenCial;
Considerando por último, que o regimen~o
terno da C~nstituinte faculta em seu ?rtigo

1',

paragrafo 11,

i~

BS

008_.••~

n.· Comissão da-Organização do Estado.

li

l/r
p
JtI7t"

t

~
~,

apr~

Assembléias Legislativas e Câmaras Municipais o direito de
sentar sugestões à Assembléia Nacional Consti :uinte;

.

, .

ouvid~ plenarJ.~,

Requer este Deputado, apo:
o
de orl cio ao Presidente da Assembleia Nac~.onal Consto!
tuinte às lideranças partid~rias naquele foro, levanDo-lhes
o
,
o
apelo da Assembléia Legislativa do Estado de Goia~ que ~r~d~Z
desejo do povo goiano em criar o Estado do Tocantlns, dlVldlndo o
~stado de Goi~s acima do paralelo 13.

•expedição

.

L~ '\

s~

Requer ainda a V.Exa., que estes orfcios
assinados por todos os deputados deste poder, que apoiam esta

.
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'UIOAOO DI lt2t

Voe Vasp.

~

um barato -

POllTICA
TOCANTINS
Ao justificar a sua Intenvf'lnr li projf'/1I que
cria o Estado do Tocalltlll~,
Sarney afirmou Que "este
não é o momento de se pensar em divisão territorial
do Pais. porque no próximo
ano a Constituinte terá condlc;õesde discutir o assunto
com maior profundidade",
('/'111 dI'

,-.
V

República Federativa do Brasil

ÁRIO

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO I

-N' 166

CAPITAL fEDERAL

SIQUEIRA CAMPOS -

ComUnleaçfo, como

Udcr, sobreagradc:amento do orador1 Mesabuetora da Casa pelos entendunentosque resultaram
na mclusJo,na pauta da Ordem do Dll desta sessão,
do requenmentc de urs!nCJa para .preCJIçlo do
Projeto de UI Complementar n- 377. de 1986, que
aia o Estado do Tocantins
PIMENTADA VEIGA -EneamlObarnento d.

"ota~o

do requcnmcnto de ur~naa para aprecia.

ç10 do Projeto de lei Complementar
1986,que em o Estado do Toeantms

n- 377, de

SIQUEIRA CAMPOS - Encaminhamento da
votaçio do rcquenmento de ursEnaa para apreaaçlo do Projeto de Lei Complementar n· 377, de

1986,Quecna o Estado do Tocanuns

ÁLvMO VALLE - Questio de ordemsobre VI:nficaçio de YOIaçio

PRESIDENlE - Resposta i questio de ordem
do Deputado Álvaro Valle

PRESIDENTE - Esclarecimentos sobre o pro-

cesso de votação
SIQUEIRA CAMPOS - Questão de ordem sebre processo de votação

PRESIDENTE - Respostai questio de ordem
do Deputado Srqueaa Campos

O Sr. Siqueira Campos -

Sr Presidente, peço a

palavrapara uma comumceção, como Uderdo PDC

O SR PRESIDENTE (UlyssesGUlIDaries) - Tem

• palavrao nobreDeputado

QUARTA-FEIRA, 3 DE DEZEMBRO DE 1986,

asa

SIQUEIRA CAMPOS (PDC-GO SemreVl-

são do orador) -Sr Presidente, estoumuitosatlSfeuo
com os entendimentos manbdos amda hi pouco oom
V. Ex', portanto com a Mesa da Casa, para mdusio
cm pauta, hoje, do requerimento de urgência pua a
votação do projetode lei que ene o Estado do Tocan-

bns
V. Ex" sempre procurou ser um homem de decisão,
sobretudo em respeito II lei, e leara, Deste instante,
o que estj esento no Regimento da Ciman., nia permrlindo que seja VIOlado
V. Ex" respeita os duestcs dos integrantes desta Casa,
respeita os direitos do PO\lO nortease de GOlis, que
luta. Já há quase duzentos anos, pela sua emanapaçio
A1J.is, tal direito, Sr Presidente, 6 amparado peta grandctnalonadosmtegrantes desta Casacdo SenadoFeéeui, uande malOnaà qual me dtnJo neste mstante,
meus pares, principalmenteda Câmara dos Deputados,
porque o projeto J;I fOl aprovado por unanuwdade DO
Senado Federal
Peço lOS colegas, em um apelo dramático, que me
apóiem esta vez mau, para que possamos agcre, com
todas as eocdrçõesfavonl:velS,lcvlr1 sançio o projeto
do SenadorAmaralPeixotoque cria o Estado de Tocannas. Com sua aprovação, hbcrtaremos a gente nertense
e. também, todos os opmmdos das re8Jl~eS sulm2s de
GOIls De fato, I cnação do Estadode Tocantmscnscja
Aspopulaçõesdo norte e do sul do Estado melhor 01laD.lZaçãO. maior mobrhzaçâodo povo para que os gcverDOS possamser ãscaluadcs com mais ngor, e ISSistam
mars efetivamente a essas populações Enfim, prcpiaan. todos os benef{CJos que o sovemo pode e deve
prestar aos seus gcvemadcs Vamos lutar parllque SIJa-

~:=:~~=:aJ::v:e~~~~e·o~c:';

"o
I
lIIbtol, .............bolac:bos
des'1M. queprocuram,
bl:lltdores.Irmar
de poIftlCOl

DOS

GIl

Ihu~'

contdn.5 lOS IntereMes do povoe das tribuna"ftclm
dlundo que eslio derc:ndcndo os iplc:rCIf.eS do povo
Ouem quner vat.r I
deve ,.Il-Io. mls quem
otn encontrar amdlç6eJ, par. val.r esse projeto tembém deve essurmr esla POSlçiO e vOI.r rontr. O que
ém que cllabelcçamumnovoengodo, porque I N.,lo
"esd cansada de engodos
AJr.dcço I V EX".em nome da gente que represento. aplaudindo. suadcaNo e d1Ztndo quevouconnnuar IUI.ndo..!ltI últimahOfa, mas sempre dentro
do regunentc, dentro da lei. com ordem e deterrm-

',vor.

noçio
O SR. PltESIDENTE (UI!",,, GUJJOlriesl - VII'"
passar 1 votaçío da mat~nll que Clt' sobre I Mes,
e I constanteda Ordemdo DI'
o SR PJlESIDENTE (Ulysses Outmaries) - H' 50bre a mesa e vou submeter I votos o Jeluintc Requerimento

ElcelcnússllDoSenhor Pres;idcntc da amara dosI>e·
pulados

Nos termos do artJio 128.-itcm X c 147. Item XI,
combmados com o artigo 192 do Rellmento Interne,
requeremos a Vossa Excell:naa a .doçfo do regime
de UlJl:nm par. I tramltaçio do Projeto de Lei Complementar p. 13186, do Senado Federal, que "Cria o
Estado do TocantinS mediante desmembramento de
úea do Estado de Goíés", jd recebido e dJSlnbuldo
As Comlss6csdestaCasa
Saladas Sessões,4Í1e abnl de 1986 -SlqoeInoClom... - PDC; WoIoey S1qeàn - PFL, Joot Loaruço

- PfL, G...... RJaIü - P11I,I.. .40_ - PL;
A1unl
Netto- PDS; Aa80ry MAUer - PDT; InDa
_
-fi.

mação $10 Estado dÕToCantins, amparada em pare·
eeres do Munsténo do Interior, porque a posIçáo do
PresidenteJOSl! Sarney.hoje. ~ amplamentefavorável
• cnaçio de uma UUlllade da Federação ao norte do
Paralelo 13. em Goifs,
O SR. PIlESIDENTE: (Ulysse. GODOmes) Comovota a úderan;a do PMDB? Pela Rcjelçio
Como vota a liderança do PFL') Pela Aprovação
Como vota • úderans:a do PDS?Pela Aprova;ão.
Comovota a liderança do PDT? Pela Aprova;io
Comovota. LIderançado PTB? Pela Aprovação
Comovota a LIderança do PJ'? Pela Aprovac;ão
Como vota a udtnnça do PSC? Pela
Comovota a Laderança do PCB? Pela
Comovota. Liderança do PSB?Pela
Comovotaa1.Klerança doPedo B1PelaAprovaçio
Como vota a Lnlerança do PDC? Pela AprovaçãO
Comovota a 1.I.derança do PL')Peta Aprovaçi.o
Comovota a1.l.qerança do PMB')Pela,
Como vota • 1.I.deranç;a do PPB')Pela
Como vota a1.l.derança do PTR')Pela
o Si. 'PRESIDENI'E {UlyssesGu\madts} -'fendo
em VISta I B1amfestaçio das bderançaso Requenmenfr,)
esd aprovado

O SR. PIMENTA DAVEIGA (PMDB - MG SemtcVlSáodoorador )-Sr PrCSKknte. esta mat~tI.
~, sem dúVIda, de grande unportinaa Louvo a lnSiS·
t!naa comque o DeputadoSlquetlllCamPOS tem aprtsentido c reapresentadoeste seu projeto e, atl!mesmo.
requerimentosde WJéDCUI O Deputado S!queiraCampossabe peS60almcnle quala opintio Que tenbo sobJe
esta ID1Qabva No entaDto.diante da upponAnaa que
ela tem, vejo-meno constrangunentode. na 1.Idcrança
do PMDB, maDÚestar·me contra a urg!Daa requenda.
pois aio posso. ao apagar das luzes desta Lellslatura.
ac:eitarque proposlçiodesta enve:rpdur. seja.chscutida
emCldterde: utgc!:oaa, sobretudoporquesabemosque.
em duas-ve:es antenores, este projeto fOI aprovado
pelo ConIfCSSO Naaonal - amara dos Deputados
c SenadoFedefaJ-e Dioobtevea indaspeDSivel sançio
presidencia),porqueentende o Executivoque maU:riJ
desta relevllsciadeve ser estudada e reflebda com sua
lramitaçio ordlJlÚll,ou, preferenaalmente.ltI'a'Ú da
AssembJãa NacioDll Coasbtutnte
Por..... rIZllc56 que Il.ldelWnçado PMDB votari
coutra o requeruDeato de lUJ!acia

O SR. PRES11lI!N'Il; (tlIyssc. G _ . ) - T...
a palavra o 5r SiqUeira Campos para encammbar a
votaçio do Rcquenmcnto

OSR.SIQIlEIIlACAMPOS(PDC-GO Sem ....•
110 do orador) - Sr PreS!dente.as raz6es do Udcr
PuDenta da Vetg. podemser K:eltls, mas aio por DUm.
apesar da formasemprecavalhetr'CSCI ublaada por S

Er

.

Himaisde 170anosaoYl:rnosdespcStic()s e seusrcprc·
SCDtaDtes dtzcmque nlo ~ bora de se cnar o Estado
do Tocantins - na ~poea em que a lutl se lnlMU,
• Pl"o\'Ú1aa do Toc:anttns, ou o Territóno do Tocantms
Dlo ~ bora de emancipar o povo norten.se de

ã:

Sr. PresJdcnte.ào podemos c:oncordar com esses
araumentos O USUDIo fOI por demais estudado, disse·
cado ANaçiomteuatemcoabeâmeDtodaV1lbilldádc,
di nec:ePldade e da ur,enci. da ct1ai1odo ESladodo
TOtlntln\ 051 '1\110 BrOMlrd.Mlmstro di )\ubÇl,
mnda h' Uh rneloC'. f.lav. iObre ella viabilidadee
neccnidade fJe estIVa convencido dlno, p"f!C1pal.
lPente depoo de reIornar da relllo do BICO do Papa·
1110 O PresllSente Jost Sarney, no eplwdlo da ,reve
de fome que levei a efeito nesta Casa. 15SurnlU um
c.omprornluo píbhco, 'IraY~S do MIl'llstro do Inlenor
se eu saíne da Jl'eYe de fome.encerrandoaquele mOVI'
mento,S &·l.IJStalana a Comlssiode RedlVlstoTem·
t6nal do Pa(!> e estudana, empnmelro IUlar•• slIua;Io
do Estado de GOlib E se o resultado desses estudos
fosse favor'vel. S Ex' concordana com a criaçio do
Estado do Tocantlll!o
O SenadorAmaralPeixotoassumiucompromISSO comiJo para que eu enterrasse: a~uele movmlento.c, em
trOta. 5 Ex' apresentaha proJelo de lei no Senado
Federal \'Jsando à ma;io do relendo Estado Por ter
cu atendidoao 5Cu.peloeao do PresuJenteJ~ Sarney,
o Senadorcumpnusua promessae .presentou o proJe·
to, aprovadopeloSenadoFederal por un.nlrrudade
Ora, Sr. Presidente, ~ a terCClr. vez que o Senado
Federalaprovaa cnaç:iodoEstadodoTocantms Aque·
I. Casa nlo ~ formadapor homensIfTesponsfvelS, nem
por leVianos A maUna foi amplamente estudada. e
.gora peloCoroJ5São de Redmsio Temlonal do Mlnlsúnodo Inlenor. emtão boahoracnada peloPresllJente
JmiSarney Ainda M.pouoo,oSeaetinodtsta Comis·
do - 5ubsectetino-Geral do MlDist~no do Intenor
-diZia à Imprensado Pals,Sr PreSidente.que oEstado
do TocantinS era umaneccssufade c que devJaser ma·
do
Nio entende. pOls, a poslçiO do Uder Punenta da
Veiga Aliás, cu a entendo Decorre das pressões do
PMDB de GOIis,que levantoua bandeu8 da mação
do Estado do Tocantmsdurante a campanha eleitoral
- at~ »CIo seu candidato a Governador, o Senador
Hennque Sanbllo Todos os Deputados reeleitostambtm leyantaramessabandeuB,e agora não estlÍO aquI
para concrcltzamlOS esseprojeto Apenas prometeram
isso ao povo.comoprometerammanter o congelamento
de preços Mas anco dias depoIS da eleição traíram
a confiançapopularcomo PlanoCruzadoU. mantendo
.penas o congelamento dos sal'nos
~ 5r Prc:;ldente. não ~ mais hora de engodosnem de
tapeaçóes V Er ~ o condutor desse grande partido
V Ex' semprefOI meuadversáno, mas um adyersáno
leal, smcero, wn comandantecorreio. um comandante
das boas causas Eu, de plÍbltco,semprereconbeellSSO
é prcaso que V Er dê Jeitono seu partido, conduza-o
pelos canunhosda verdadc,da satISfação dos comprolIDSSOS assumulos, porque quem trai compromlSSOS as·
sunudosnão pode ser homempúbhco. Sr Presidente
EnUo, fa(iO um apelo ao lJder PlDlcnta da Veiga
paraque reVISe essa POSiçãO e vote favoravelmente ..

MiDasGerais

Homero Sintas - PFL, José Mana Magalháes_
~rfB,~tino Assad - PFL; MauriCiO CamposSio Paulo
ArmandoPtnheuo-PTB,Darcy Passos-PMOB.
HoráCiO Orna - PMOB, Josi Gencmo - PT. Natal
Gale - PELõ Oe1aCl110 de Almeida - PMDB, Sólon
Borgesdos ReIS- PlB, Theodoro Mendes- PMDB

G....

MatoGrosso
Jonas Pinheiro- PFL
M.tG GI'055O do Sul

Ruben figueiró - PMDB,

o 11. PRESlDENn: (VI)'PC' OUlmarAel) - Tem
• palavr. o nobre Deputado
OSll ÁL\'4RO\',\l.LE- Peço VCriflCllÇio de qQ().

n., Sr Presidente
0511 PRESIDEN'Jl:. (UI)'»C5OUlm.rie!» - A MC:M1
pede ••tcnçio di! Ca'ia E que. quando a Liderança

,

O SR. ÁLVAROVALLE- Peço a venflca;in de
votario com o epcramentode 2B50. Deru1ado!o

o SR. PRESIDENTE (UI)'5SCs GUlmarãell) - Vou.
coMu1tara c.s. (Pausa) Houve o apoiamento. 'ia1"!oe
fazer a venficaçán Houve .polamenlo .té de .sobr.l,
Equase daspensivel 1 chamada
Vou suspender ."sessão por 15 nnnutos. para quc
venhama p1enánoosoofega!> quese encontramau<,(nleo,
do mesmo
~
OSr. UIYSJtsGu",ltlrlts. Pmldrntt, dtlXalJclJl!tl.
qlH I ocupada~/o Sr Humbmo
Souto, l°.V,u·Pnslluntr

nI dQ pr~sjdFncUl,

o SR. PRESIDENTE (Humbeno Souto)-

Está rea·

berta a sessão
Em vot.;io o requenmento de urJénclI asslOado pc"'I.ldesanças
Convidoo Deputado HeráclitoFortes para colaborar
mm a Mesa na chamada. que será fella do Norte para
0801
Quem aprovar o requenmento de urg~ncla deverá
responder "Suo"
O Sr. ~crctino fará a chamada

o SR. PRESIDENTE (Humberto Souto) -

TOTAL-l63
Não houve ..oram, fica adiada a votação
Votaram - SIM
ÚDERES

NOMES

Pa.rtidoda Frente Liberai
José Lourenço
Amaral Netto
Partido DemocrátiCO Soaal
Pa.rtido.DemocritlcoTrabalblsta- AmaunMuUer
Partido TrabalhIStaBtaSl1eltO Gastone RIghI
Partido dos Trabalhadores
Irma PasSODl
Partido ComuDlsta do BraSil Haroldo Lima
Álvaro Valle
Parttdo Liberal
Acre

Amílcarde Queum - PDS. WddyVianna - PMDB

_in
Pani

Gcrwn Peres - PDS

Eooc:VlCira-PFL

Plaol

LudzeIO Rlulmo -

. I'aru'

AlceniGuerra - PFL; Borgesda Silveira- PMDB,
Celso Sabóia- PMDB. 1lcnato Iobnssoo- PMDBõ
Sanbnho Furtado - PMDB. Valmor GI8vanna PMDB
Saalaea_

Fernando V1Cgas - PFLõ Lwz Hennquc - PMDB,
Netto Campos-PFL; RenatoVwma-PMDB,jVaImor de Luca- fMDB
&IoG.-. ... 801

PDS
CaI'6

lAc:io AJéintara -PFL; Mo.)'S4!s Punentcl-PMDB

Juracy Palhano - PDC. OetacnlO OUel102PMDBõ Raymundo Asf6ra - PMDB

_boco
Joio CarlosdcCub-PDS,J0s6CarlosVlSCOqçclos
-PMDB

Augu~1(:I Franco- PDS. Glllon GarClcl - PDS. Hé
1mDanta~ - PMDB

ÃngcJnMagalhãc!t ~ PFL. Anl6mo O!.óno- PTB.
ElqUl!>son Soare..- PDT. Eraldo Tmoco- PFL. Fcr
nandoGomes- PMDB. FranCISCo Benjamim- PFL,
Francl~co Pmto-PMOB.Jatro AzI-PA...JoãoAlvco,
_ PFL. Leur Lomanln- PFL
EspíritoSanto
Nyder Barbosa- PMDB. Pedro Ceoltm- PFL

RlodeJ.......

Carlos Peçanha - PMDB; Demsar Ameno .~~g:'
Mira0 Macedo- PMDB. Sebasuão Nery Mlus Gerais

Carlos Corte - PMDB, Carlos MOSCOnt - PMDB.
CáSSIO Gonçalves-PMDB. João Hercuhno~ PMDB.
José Uhsses de OltyclJ'a - PMDB. Juarez Batista PMDB. LuIZLeal-PMDB; MIlton ReIS- PMDB.
Ronan TIto -PMDB
Sôo......

AutonSandoval-PMDB;ClloPompcu_PMDB;
Celso Amaral- P11I; Del B05<O Amaral - PMDB'
FranciscoAmaral-PMDB.Fnnasco Dw-PMDB;
Herben Levy - PSC; Israel Dzas Novacs- PAmB;
MÚCloSanblh - PMDB. PachecoChaves- PMDB.
Paulo Zarzur- PMDB, Ralpb BIasi- PMDB, SaDIir
Achõa-PMDB
MaloGrc.o
PauloNOluelra- PMDB
Mato G.--o do &I
PJimoMartms- PMDB

.......

Dibon Fanch1l'l- PMDB,EuclidesSealco- PMDlJ.
PMDB,

::::;>Be~;;':'~~BMaur{CIO Fruel _Cilarloo

Aldo Pinto - PDT, EraDJ Müller - PMDB, Floo- '
cetl:O Paixão - PDT, Joio GIlberto - PMDB;Jorle
~cqued - PMDB. Nadyr
PDT.

---

!"ossctti-

Júbo lIÍmms - P11l.

~

Jost!Melo-PMDB Aao

Ore~te"

MUniZ - PMDB
Pari
DIonísIO Hale - PFLõDommJosJu\'enll- PMDB.
Joio Augusto - PFL. João Marques- PMDB
Piaur
Heráclito Fortello - PMDB.José LUIZ Mala- PDS
GnDdr do Norte
Assunção de Macc:do-PMDB

_lo

A mesa

proclamar o resultado da votação
SIM- 8S
NAo- 77
ABsrENÇAo - 1

VII

Ibhla
Carlos SantAnna - PMDB. Fernando Santana PCB França Teixeira- PMDB, Genebaldo Comia
- PMDB. GorgomoNeto - PMDB. Jorge Melbuar
- PMDB, Jorge VIanna- PMDB, Jutahy JúruorPMDB. Vlrgl1dáslo de Senna- PMDB
EspíritoSanlo
Hélio Manhães- PMDB

Aldo Arantes - PMDB, Siqueira Campos - PDC.
WotneyStquelta- PFL

O Sr. ÁharVValle- Sr Pr.."kole, peço I Jl"IaYl1l
pel.ordem

Dia rcpre!otnlapelo menos20-51:1; Depulad(l!t

o SR. PRESIDENTE (UlyssesGUlmadies) - Tem
- a palavra o Sr Pimentada Veiga pata encaminhar •
votaçio do Requenmento

Rio dtJaDeiro

AmaralNeuo- PD5. Anldo Teles- PDT. Arolde
de Oh"'eu'i- PFL,BocayuvaCunha -PPT. Brandão
Monteiro- PDT. CelsoPeçanha- PFL, Daso COIm·
bra- PMDB.FíguesredoFilho- PDS. JO de AraÚJO
Jorge- PMDB.José.Frejat-c-PDT. SaramagoPmher10- POS, SImãoSessim- PFL

:buro
P.van.

• José Maranhão-

CarlosWllson-l'MDB.CnstlDaTavares-PMDB.
EJ,fdlo Ferreira uma - PMDB, Fernando Lyra PMDB. Geraldo Melo - PMDB, InoténCloOhveua
- PFl.. Jos~ CarlosVasconcelos - PMDB, Mansueto

~~~~rF;"e:~~Bp~un110Ferreua 1.Ima-PMDB.
Abzoes

Renan CalheirOS _ PMDB

p~~I.dh.!"V~:~hn~~~:b~lrceu C.rneuo &lo G.-. do Sal
Harry Sauer - PMOB. Hermes 2anell - PMDB.
Ibsen PmhetJ'o - PMDB, Jriljlli RodrlJues_ PMDB
J~ Fogaça - PMDB; Júbo Costamilan_ PMDB~
Uho Souza_- PMDB. Paulo Mmc:arone - PMDB.

VotaramNÃO
PartIdo do MOVImento Democriba.lBmiJeuo-p,..
menta da VClla
Panido ComunistaBrasllclrO - Albeno GoIdmaa
ABSTENÇAo
Mlnas~4

Humbeno Souto - PFL
COMPARECEM MAIS

OS SRS

- GonzagaVas-

:S~:-JramSaralVa-JlunvalNasamento_Mlr_
pa:=::I:o~~~~ão. O Sr. Slquera Campos ~e a
O SR. PRESIDENTE (UlyssesGUimarães) _ Tem
a palavrao DobreDeputado
O Sa. SIQUEIRA CAMPOS- (PD5 - GO Sem
tcVlSiiodoo1J.dor )-5r Presidente.dadasasmlÍmeras
soltata;óe!tde esclareCImento que: tenho recebJdodos
co~gas. pedloa a V Ex' que me perm1ttsse deixarclaro

~:i~u~~u:~::r~~S~s~f~v::::an:a:~
~ ~!da~
de Tocantms

O ~. ~IDENTE (Humberto SOlllo) - Ouem

~PO.l!a".
GoIInlll· Quarta·Felra, 13da MaIo de 1887

Tocantins tem
apl?io de l(der

na Constituinte

A criaçAo do Estado do Tocantins pela Constituinte tem um for·
te aliado. O IIder do PMDB no Senado, Fernando Henrique cardoso~ -de ~o Pavio, entende ~up ,9
flaVo ~8t8dO .t~Rde
req!llal·
tos btIsicos para sua efetlvaçllosegundo ele "8 vontade da popu·
laÇA0 de crla.lo e a existência de
recursos econOmlcos para mantêto". "Tantas vezes pedido neste
sentido lã foi ao Congresso - diz
Fernanáo Henrique - que nos dt!
8 sensação de que existe uma
vontade nessa direção".
O senador acredita que agora
hà condlçl)es para a criaçllo do
Tocantins, uma vez que as decio
sl)es da Constituinte, ao contràrlo
das outras vezes, nlIo dependem
de sançllo presidencial. Mas ele
acha que a populaçAo de Golãs
deve ser ouvida antes sobre o
desmembramento:O novo Estado
continua mobilizando representantes de todos os segmentos sociais. Autoridades .do Judlclârio
'Oolanoapbiam a Iniciativa.
(Pâgina 3 e CADERNQ2)

"0$

pInll<.rtoçtodo novo..I.

=

do, umayez;QU8 u decfaltea

-1!&~alltulnlo

nIo dOl'"n

~ =urn':IJBI~:;;;

para çrovar ~110'108
-estados, 'delde que natural·
mente ouça. populaÇlo do
Estado de Golb IObre o
d88membramento'\ afir~lI!r

mou.., __.'

I"

,

~M8r:~~~~
nal "Copatltulnte, dep~
UW",. GulmarJe8, .lnda

'CIo
'111.<1& Aüõmb"la NacionAo tem """IÇlo d.nnl~
IÓbr. 8 crl8çl!o do ,EatUo
do ToCanlina "Nao .01, llIo

(:onheço, 'nIo tenhoOIS eBtu!/ltlO mala at>tof\ln_~8
f'8~pe1to

. dessa mat.na".

af\rmou Ulyae.es Gulmarle...

(Lulz'CorlolM_~

010

• 11· Comissão da Organização do Estado

,?";
'/-:(

lodos" porIld.. poB11coo H _.Il>III·

ASSEMBLtlA NACIONAL CONSTITUINTE

nm • tomemT8l.1lC1adt. na novl Conatt·
lvll;lo, D Estado do Tocantins. COm
a'brangfmc\ade to mun\o1plMlao Norte

COMISSÃO DA ORGANIZACÃO DO ESTADO

doPaf8lelo13

O documento,<rue recebeua asslnalu·

ra dos .1 deputados que Integram I
atual legislatura, enfatlza que. no mo-

EMENDA N9 ZSOOOl

mento em Que as forcas vivas de Golls

.e empenhamnamerUbrlatarefa de envldar esfOrÇOS em favor de ver realizado

(DO SR. CONSTITUINTE SIQUEIRA CAMPOS)

Olonho da crlaçaodo Estado do Tecantlns, ".lu510 queesta
que sempre

casa.

DOCUMENTO N9 10

esteve na vanguarda dos movimentos

em prol das grandes causas,le Irmane a
qUintos que. fmbuldos cio ideal de le

(Reunião gravada na Assembléia Legislativa
do Estado de Goiás)

promoverem 08

mecanismos indls·

~o':ta:Y:lIiN·~nf~~:~~m:~~ ~
conc~t1zaçl.o &sua' daQullQ~U. le eoes-

Con,gresso H.clooaf e fora (lele, pela

tltul no lucremo desfdtlrato da popu.

larrri t:r~ l':e":~.

os deputados lia
PMDB, PDC,PFL.FT. PDSal••tam que
"com ••te Ilrme.lnaballv.1 prop61l1h> é

(ENCAMINHADO DIRETAMENTE AO RELATOR)

~~:e:c::~~~:~: :::,c:o=~o.

lomar esforços.Dommal& um elo dessa

~~~~:,:..=te~o=lar:.Ja

t.

conluballnclldanalnslllulçlo.doComI.
Prl>Ella4odoTocantlno. o Qllal.lneoavelmente, deunovawllSa • wsaemovl·

CAMARA DOS DEPUTADOS

:::Jt'i'l:u:=-~f:.r~~~:
~:~~.:..g=:e~~e~~:.

o POPULAR

bafelom progreslo • 00 cseaenVolvl(nento.6clo-econ6mk:o. mas pertence,

10

também,a todos os homensde boaven1ade,que desejamver. prosperidade em

-Polltica..

todos os quadrantes deste imenso
0815'\

I

Golãnla.07/03/87·3

•

CUU'" DOI DEPUTADOa

O POPULAR

4·0011nll,17/03I87

Edllorlalni• • • • • • • • • • • • • •

Uma causa de

C:':8:to2?~od~~ ~?}~~~olm ..

::~d:fI~·la~r~te~.;:~; :'~rn~ia:nr ;:'~~=í

col.ta d. a ..lnaluru.m .anllg.na reclprocaa, no
apolo' crlaçlo do Eal.do cuo do Estado do Tocal>

r:a~:::~~'":or~.:::::~: n..lore..
:~~IOS ':='~I:I:~;:
COndlçllea 110"

upecloa - a da COnall·
tuIn'" com o .ndoISO popular, como a. , ..... na
v.r.d.da. um pleblacllo.
E claro que e.11 doeu-

menta 1~lUntldor da eeecordlncla doa gotanos
com • c"'.çi~ do novoEI·
tado chlglr' a eon.\IIuln.

econ6mlcII

~rtJcutlrel

" haviam conlilbuKlo pa..
o dau",olvlmonlo da par.
t. lul met01ll'Ollftnl1 enquanto no CIIIO do Horta
goiano existem obaticulOl
que .6 ••rão r.movldos
com a .mlncl~clo poHU.
ca desta resulfando do-

t. com lubstanclll'n'."
d. adel6es dos nort,n.es, taçOI' orç.mentirlll
mil se reforça por uma proprll' e toda' a. nnta.

::ü~1~~~c:,te~o~:r~ S:~~I:aeÇiO~~: ylatfl::
~C::~~o~fJ':~~~~~~:: :r:~I~I~II~lr;:~7ç::~

rlldld. , caUII locanUnfl d••lruladu Im .I.U....
• demonatTlndo que _ta Instrumento de geração do

e

~:I:r3:d~~:r6=~:':: =:1:~mcÍie.sl':;= ~Z

no conJunlo d. lod. a a.. mu do Nort. dal••rlam de
ur problemo. de 001"
c'adldO QOII!JI.

sut =~ç::m~:~~:

:aIS
~':.:::~:~~~~n~~~ aJ:,~~,o r.~:~=
fraternidadeentre 1i IUI. fllIv~ recomendando I

<A • • • • • • • • " . , . •••

I

=r:C:~:~D-:~~Q'onada:

IIr con.cl.nl. de qu•• au- poa.lbllldadel • d~~
tonomla polltica • o, pro- 'Id.des nodenlo q1M' •
porclonada ao Nort. nio .monclPlçio a• •nca....
~":"..:;~.":.:;~~ gari d. mulllpllcar.

popullçlle.. Oa Ealados crlaç.o do novo Estado.
d. Gollla • do fuluro Te> r.:r1ncI Pl lmonl. com ...
canll"1 via le IdenU'Jca,
Ijio, Crob1f1ma.1 de er-

O POPULAR

da melmil forma qUlndo dem aoe .'. arguns .xpJo..
cheglr • dlsllida een- alYoa, como' o cala dai

qullta aU.dDl na Ira"ll> pondtncl.. lundl'rlaa na

ria do es.aenvolvImento do fronteIra com o Pari, cuja

Centro-Oeste, cujas pers. loluçAo ... Ou pelo menos

GlR:lO.010050S

~UJrrlc:bu:'a:=~a:~f ~enu~f:c:.~~~o ':::::::

-ºoIAn!a. 09104187 • 3

Assembléia
apela por
Tocantins

dade polltlca • aoclal na rlel.

ire&,
~=~~~~C~~d·Pef15.
pectlvla de um Galãs em

ont.m documento &D prpldent. •

::::~gifra:t-r:: cc:q:~ l:y~ ';.~"l~I:~nJ:I:~:e~~:

a

A Auembl6la t.eglllallv••ncamlnhou

eon.tltulnt., UI)"III Gulmar••l t
monllllland ....._ . coJI\>onlde>
la no _llclo de quo OI conalllulnlo. de

ra:::I~~:~g:f~::'":S':;

o documento de adeão
j1e",ºv!!lv'"",nlC! .c.I · popular , prDpDlII da
.... com •• iloTocanlln
crlaçio do EsI.do'do Tocebondo •• concllçlli. d. canOns PDIlem..,.pa'JOn-

to de fltores tomando

I

la que tem uml hllt6rfa

~~":~~~~o~~~c~r:~ P:.~::~~ P,~~:e~\~:r

::

ela Ama.z6nla - amadure- seus pioneiros e pe"'~I.

=

·~d:::~I:dc:::::~ri ::ú~:m~:.~~~~~ln:.:
.1

:'~B:~sSlr o quI

esti ::~ P~~=r:,~c:
SI por comp'''çlo I.. darl.dadO dos VOI.noa da
marmos o exemplo Cflfedi. toda' aa regf6e •• nalcldoa
vlaio lorrtlorlll do antigo OUnio n"l. Estado.
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Projeto que cria
Tocantins
vai logo a Sarney
o

A Informação é do deputado federal
Siqueira Campos esclarecendo que

ral Peixoto,
que crccee a
diViSa0 temtoraal
de

o projeto fOI aprovado por
unanimidade pelo Senado e

1:1101810' do
senador Ar[la

que, na Câmara,la te...e aprovação da

GOlàs para. a

Comissão de censnunçãc e Justiça,
estando com requerimento de urgàn

E6tado do To-

POS, PF.1. e POT para ser votado

enaçãc

ela aeemedc pelos lideres do POC,

do

eantms, labragendo. os tiO mu
meteres Iccalizados ao Norte do PeraleIo 13.devera.ser aprovado na CAma

SIqueira Campos afirmou que a
ccmesac de Rechvlslo Terntonal do
Pais, cnace no Mlnlsténo do Interior

:~:~r~ld~~~~I~r~a~~~rg!6:~;~~~

pelo presidente José Sarney. "jã fez
todos os estudos necessãncs ao pie-

JhosplenirJos. dia" prôxuno

no conhecimento das ccoecoee

(1,)

None/Nordeste de GOlAS, quanto a
ernancrpaçãc pohuca e chegou à
conclusão da viabilidade, necessr
dede e urgência da cnação do êsta
do do Tocantins, com o desmembre
manto daquela área •
E prcssepuru "0 Mmlstro da Jus

tlça

fOI

éntàncc quanto

é

necessrce

de da cnaÇao do Estado dto Tocan
tms, que conta com o ostensivo e rrrestnto apeio de todo o povo gOiano

e com

a simpatia e a torcure dos

metes de ccmcrucecao e da cprmêc
públrca nacional".

ASSEMBLIIA NACIONAL CONSmUINTE

JORN4LDE
BRASíLIA

LfJlX

"OItNAL
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prioridade na redivisão
Tocantins terá
~ie~~

Um
do PMDR de
GOli.S e mais dcss M'Ctetarios~r'ls de
nl1mstérios - d. t-vmda e do F1a·
- alem do che(rdegBbinet.e
dO Mmimrio do In~ pllssario a
mtegrar. comiDO responsável pelo es
tudOda redlvi~o ternlÓrial do pa,is A
~J8mento

m~~~:~o~d':cn:C~~:~~~:n'::::

Erney. p.ra contrabalanç,lr • representaçaO poliuca O deputado SqUeira campos depois de uma sreve de
fome pnhou o du'elto de indlC:ar um
poJíueodo PUS
. Ontem, o mini.tro do Interior,
do «:ouCouto, foi ao presidente
~ para explicar o adiamento da

~:=~~?:o~
cimo de -mI1s aees rqnamtante•• ela

Rni iMalad, no próximo dia 2M
A ~cio iDi<101 da . _
- como ddIie o ~ - aerátom o

estudo eobre a cn'çio do e!Uldo do
TocantlDs mas existem quatro outros
possiWJ5 futuros estados o

==

prOjetos de

ê'~~':/1~)fd. ~~d~o~a~~

e de Roraima. hOje dOIS terntoeíos
"Pnmeírc" - comentou o tnimstro
-.. 'vamos estudar • viabilidade
econômica e lIOC&ar do estado do Tocantins Ver Ie ele realmente pode faw
reee- o pow daquela região. It ê ccn~mente Não queremos nada 'p'res
_do. mas também nio vamosuuhur
recunospara arquí...r umestudode_s

lemdar nossopat~er.

DepoIS••nalisaremos os outros esnulos - continuou. A comitlsio tem es
• função O Presidente remlveu cni.·la
porque o ~e:ubW ftta.... um pouco a
marP:.JD: das propo!ltas. FJassurpm D9
LeBJsl.tivo, eram anahudas li. e
chfpwm à mesa do Prtskienle como
aJ.BoJIÍ prohlo e acabado".

• ,011

012

•
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Editorlal

Para o senador Henrique SantiUo

desenvolvimento do Sul goiano o
dos governamenLes •
Ele ressalvou, porém, que "a atual
admlmstração de Goiás tem procurado
de certa forma, atender em parte, pejo
menos. essa I15plraçlo por deeenvolvimento da populdo CID Norte de
•
Goiás"
O novo Estado deverá abranger a
região acima do paralelo 13, tom cerca
de 60 muruclpíos, que. de acordo com o
~n~dor, terão condições de se desen-

do Estado. CflOU esta "asptração
separatista' no Norte. Mos também
. earstem monvos políticos: "Há a brstóric. margmehzaeãn da parte Norte
de Goiás por seus sucessivos governos", Ele exphcou que "DS governos
IStaduais têm realmente inargine_hzedo. até por força das crrcunetânI
eíes. por estar mais voltado para o
• Sul" .... Santíllo abnbui ainda ao

porque "praticamentt todos os deputados estaduais, exceto dois. com
J.'sento na Assembléia LegislatIVa do
Estado. têm se marufestedo favoráveis
àcrlaçAo da neva unidade" - Santillo
informou que a "esmagadoramaloría"
destes parlamentares do do Sul de
Goiás.
O senador revelou ainda que o ~
govarnador Iríe Jtezende é favoráveJ'
crinçAodo novoEstado,desde queseja
feito um plebbcrto para" OU\ ir a populeçãodri Norleg~:;:
ia .::no:.......

"

Voe Vaep.

~

um barato

_

a chama

erem •.A cOnslltU1ÇAo eb. de uma
Em sessão extraordinária noturna, e com as galerias com- veb
hderança pnlluce e uma admlO1straçlo
pletamente tomadas, o Senado criou ontem o Estado do propnas. servlne de grande estimuJo
0
para
o desenvolvunentc da regtâc
Tocantins, o 24 da Federação, a ser desmembrado de Goiás.
para 8 ruptura desse ciclo do etreso.de
mediante consulta popular. A criação da nova unidade de- mlseria
e do subdesenvolvimento. que
corre da aprovação de projeto de lei complementsr, de íni- é uma característica das regiões mais
ciativa do deputado Siqueira Campos e já acolhido pela etresadea't.ehrmcu.
Politicamente. o senador Henrique
Câmara, a prcposlção agora vai à sanção presidencial.
Santll10 reconhece que o momento
O novo Estado, localizado na parte Norte de Goiás, com- "não é o mars oportuno para 8 cneeâc
preende 60 municipios, ou seja, 44,8% da área atual do ter- de qualquer outra unidade de Fedebrasileira' Ele fnaou que foi
ritório goiano. Nos 287,645 km2ila ãrea do futuro Estado, raçAo
fa\ orável à cneçêo do Estado do
desenvolve-se principalmente a pecuária, com 4 milhões de Tocantins porque esta é uma lu~ amo
cabeças, e onde há um grande potencial hídrico formado pelos trga.
anttllo acredita que o Sul de GOIÍ1.!5
rios Araguaia e Tocantins. A populaç~o da área é estimada nAoSeere
prejudieedn..se o novo estado
em 1milhãodelulbitantes.
tiver realmente sua cri.çlo garantida.

IPMDB.GOi. as diferenças brstéeícc- poder de "concentrar li atençfto maior

15 JA~ 19138

ff~eacendendo

Senado aprova criação
do Estado de Tocantins

culturais desde a épocado povoamento

POPULAR

GOIANIA - GalÃs
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>
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Na tarde da próxima
legunda·felra, dia 20, vai ler
Instalada a Comlsslio Espe·
clal de Redlvlslio Territorial.
criada no ImbUo do MI.
nlstérlo do Interior por deler·
mlnação do Presidente da
República e motivada pela lu·
tapró.Estado do Tocantins.
O Presidente vetou dois pro·
jetos de lei aprovadosno ano
passado pelo Congrasso Na·
clonal, um originário da C/I·
mara dos Deputados de au·
.torla do deputado Siqueira
Campos, e outro originário
do senado, de autoria do..
nadar Benedito Ferralra. A
apor o veto, em melo a ex·
pactetlvas Intensas dos nor·
tenses de Goiás, o Preslden·
te refletiu a flIspeUo da pro,cadênciada causae Isso o 18·
vou a determinar a comlsslio
que Inlclerá estudos globais
aobre .lteraç6e~ lIeo·
polltlcas no Pais.

aldo, quando for criado. pelo
Estadodo Tocantlnl.
O Inicio dos trabalhos da
comlsslio especial raacande
portanto a chama e rapõe no
eltuárlo das perspectivas
viáveis as esperanças dos
nortenses. A causa .. forta·
Ieee ainda mais diante das
evidentes Indicações de que
oJuturo filado do Tocantins
será conveniente também pa·
ra os Interesses de desenvol·
vlmento do pró~rlo Pais, pois
.brIrá um território receptivo
B prOGrasso. O -retomo dos
Jnvestlmentos ~nlclals Ilfl·
cess6r1os i Inltalaçlo e i
consolldaçlio do EStado do
Tocantins cÓmjHlnssrá larga·
mente tais dlsp6ndlos, perque além do desenvolvlmen·
ta econlimloo da reglio eeer..rá D desenvolvlmenlo BO'
c:ial "ue o seu povo merece.
O CRlsclmento da ...n'da ,..
glonaltalve~ nlio tenha de es·
perar II8quer um qulnqulnlo
Pode·se1Ilzer.assim, que o ' para se manifestar o retomo,
Norte aolano perdeu duas ba· assim, lIerá mais rápido do
talhas, mas manteve Jntacta, que Imaginado .nas esleras
com inteiriça e vigorosaaran· federais.
~ preclsd assim saudar o
deza, .. ssa causa 1\ qual..
.. garra há multas anos e que, Inicio desses estudos como
ao contrirlo do -que 18 póde· um fato alvIssareiro'para nlio
rla lupar, IncoJ]lorou a 1011· .~nas os toeantlnense!tco,
daifedade da parte de Gol65 mótambém para todo o 1:818'
da qual.. leparará .pollllca· do e para o prograsso brasl·
mante o terrllórlo aser abran· lelro.

o DIA
ULT;~ 0\ HORA
RIO DE JANElRD
aoEIl'iG-m. . . - ............... _

.. _ .... • .....
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Vice se recusa a sancionar
a Lei que cria novo Estado
BRASíLIA (A081- o Presidente em exerclclo. Jos~
Sarney, mo val sanciOJlllr a LeI aprovada hA dIas. pelo
Congresso, crlandoo novoEstado do Tocantins a partir
dIo_ o do território de Golú O projeto orliÍnérlo di

Cimarll foi aprovadopelo Senado, em '"lime de ureên,
ela.mu Sarney delxart 0 ...0 para IOluçAo do PrsIden.
te 'l'aDcredo NeVei. quando ele uaumlr o Poder. por nllo
lf:CmCOf'dar com IMoDJeUVW menunente de ordem polltica, que levaram i: cr1açAo de mais um S.tado

sem que o Presidente da RepObllca em exerclclo

Ancione o projeto. a LeJ poderá ser promulgada pelo
Preildente cio Senado, JOOé Frail'UJ, lO el. aulm o
decidir, como faculta o texto eDllItltuclonal Sarneyli
IIcIotou I _ o e nAovoltarê lUU. ainda que IOJI
I01lcltadopor partamentareslOlBUoo. entre el.. o Depu,
1ado SiQueJlaCAmpol, maluAna. e Que-defende o oovo
E&tado, POr 1;er &eU reduto eleitoral naquela leI1Ao

Aterra banhada de sangue no Norte de Goiás
BRA8ILL\ (,\OSI- o Eltado cio
Tocantinl - lO for IIBllClonada pelo

~~~.,C":olac~~

JlCH!e nucer enfrentando um doa

p

Pala' •

~~:r::~o~~sl~:~~a~o;

redrvrsãô terntonal do
PaIS,presidida pelo IDJnIS-

ira Ronaldo Costa Couto,
do Interior, tmcrarã seus
trabalhos pelas propostas
Ue cnação dos Estados do
Tocantms, Santa Cruz e
RIO Negro. a serem desmembrados dos Temt6·
rJOS de Gou!s, Bahia e
Amazonas. respectiva.
mente Por outro lado, se·
Fá estudada a Viabilidade
da transformação dos
Ternt6nos de Roraima e
Amapá em Estados
O ministro Costa Couto

.,JOformou que, embora tenha vetado duas vezes a
éna~o do Tocanbns, se
os estudos revelarem Ber

VIável a Implantação do
novo Estado, o Presidente
José Sarney adotara essa
posição. E fnsou que a
comissão. mesmo sem
prazo fixado, reahzarã o
trabdlho no menor espaço
de tempo pOSSÍVel Interesses eleitoraiS não serão
levados em conSideração,
frisou o nunístro, achando
~owveJ. apesar dos tra-

re3;~:s~~ c~~~~~ia1ud~.

País fique a cargo da AssembléIa ConstltulDte.
Costa Couto falou por te·
lefone com o deputado SI·

queira Campos. que suspendeu a greve de fome e

ainda mdlcou o pnmelro
nome - José Queirós
Campos - para mtegrar a

comissão, que tenl seIS
membros

Siqueira tennina greve
- O deputado SlquelI8
Campos (p05-GO) decl'

dlu ontem" tarde pOr fun
A greve de fome, por ter
conseguido "úma VJt6na
parcial" em seu obJebvo
de coar o Estado do To-canbns A "V1t.6na", 8e. gundo ele, consistiu em
dOIS fatos o ministro do
lntenor, Costa Couto
('oum homem sériO"),
teJefonou.Jhe para dlrer
Clue estava cnando uma
cornJssão pera estudar o
assunto e pedindo.Jhe
que, de comum acordo
com o senador Benechto

Ferreira (pD5-GO) , indI-

casse algUém de sua con-

fiança para mtegrá-Ia FOI
indicado o nome de Quel·

~~n:f~~eJ:i~:r~

lamentares nessa questão.
outro fato foí o ofereci.
mento feito pela direção
do PDS, para ele, SIqueira'
Campos, e Benedito Fer_
relra, como V1ce-líderes,
ulitizarem a bderança co·

O

mo bem entenderem co·
mo fonna de pressionar o

Governo "Se necessáno-

disse Slquen3. - nito deixarei nem abnr sessão na

CAmara sem quorum". No
fma) da tarde. após comunicar sua deCIsão ao partido, o deputado deJxou o
posto rtll!dlco da CAmara
e fOi para seu apartamen·
to - depoIS de quatro dias
de Jejum, com quatro qUI·
)05 a menos e queixando5€! de dores de coluna e no
OUVido.

I
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VASP - 1933 • 1983. Os primeiros 50 anos passaram voando
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I~:~n111:raY!O";'alII~':=~~

A co_o criada pelo preoIden-

:

veto de Sarney à
divisão de Goiás

,. o senador Henrique $anllllo conBlderou

110 tenltorlill do PalIIlIque ~
da A...mbleta Constltulnl<!.
Couto falou por telelone eomo opu-

estranha. atitudedo Prelldenteem8xerclclo,

t=..~~ó 3:r,~Jo~::!:II~I~~~~ ~~:

=Oa=~tkd1couo

poe que PAtvla a criaçio do Estado do Toc8n~
Une. com a dlvldo terrltorleldeGoléB.
Henrique sanllllo dIsse aor estranho que
José Sarney tenha Julltlflcado o velo levan·

primeironome -1O&é QueIró6 Q:ImRonaldo COllta Couto, do ~-;,&"",::l,"~ a eemíasão, que

_tro
::'terlO~~':"~~~~~J:
do ~tIna, Sanla Cruz e RIo Ne-

Todos OI aetcres 1Dtereaaados de

GolAs, Bahia e Amazon.aa, respectl·

lldade eeonOmica e financeira.&erA

a vtabllldade da tzanlformaçAo doa
tenllóriol de RoraIma e Amapl em

mica e do eot4tl<:a, expllcou o,ml.

tendo • questlo dOa gastos "quando nos

Estadoo.

O rlili>Jatro COllta Couto Infor·

mou que. embora tenha vetado duas
a criação do Tocantlna, lO (lO
estudos revelarem aer vlAvel • Im·

ve2elI

:~~b~n~o a~1II~~e::are~u~I:a~~:~~:

1=,':"~=éI.~~~

• trabalhOl da _ . que

~

maiores do que o que eer1a guto com a lm-

entrevista ao programa Bom Dia 0010, da
Televlalo"'nhe~&':l'I."RoMISSO
O lenador lembrou que esteve com o
Presidente emexerclclodlas antes doVtlloao

=~:=~e:.mt.
~=~~~,='3~':0~'

~m:=~;:~::'oa~

Projeto Siqueira campos. "'Sarneymechamou

~~~r:\~~~~~ü'fI~,~::SO:~':':'~
~~r.f3~:t::~~~se~t;,~~::~:~I'I~D~~:

::

X1t~ ,=:,~~~~~ngzr:~~~~~nt:

divido IorrItorllldaGolb.
"Houve um compromlaao do Presidente
TancradoNevea da sancionaro projetodesde
que ele fOlBe.aprovadopeloSenado. Tancredo
Inclulive diacutlucomigo detalhes, porque o

o aovemo _ _citado a""""

ponder a lodu l i propootu com . .

lO em dadoa contlfivell e num esWdo
lêrIo e dellnltvo

~
Frederico
lamenta /1

deput~do Frederlcc Jayme, do PMD8, tementou ontem a declslo do Presidente em
.xerclclo José sarney de "tllr Int8fJrlllmrmta o
Pro/eto de Lei Compltlmentar q~ crI. o Eltado do
Tocantins, dizendo que IS raz6es por .1. of.recldas nfo tlm consi.t6nclB liA .1egsçlo de que o
Governo federal nSopode fifClJr com aS gastos decorrent.~ da implants9'0 do novo EIJIBdo n.lo
conv.nc(I,·.té pórqus os -recursQs ..ri4m drlsttn.·
d:Jspaulatinamente e nlo d8 umaúnlclJ vez AliAs,

O

C:n"ctg~Yldg~On~fb~~:~J'~~o=~t~~ ~~

q1.nl~

tro Coola COutooboervouque o l.I!~
relle do presidente 1O&é Barne?~
t:~~~~o~: do
delnr o Executlvo.1IlJlrIl"i/I lia
• • e frlaouque • coml!salo. mamo que.tio da IelIIvIaAo tenI_'lIó'
10mprazo lixado. r e _ o traba- PafB, poIa as InIcIatlvu tem part\dIS
JIen1predo LeBIolatlvo. Dellta foana,

I~v:::=:..:~==-..=:

l'

eabemosque a PresldênC1a da RepúblicaestA

cada regl.D.o seria consultados atra..
gro, a lerem desmembrado. de vês de BeUB reprerentantel. e a vmbl·

vamente. A co_o eatudará ainda avallada por uma perspectiva

....

~Santillo condena

Governo recua e estuda
a cr~ão do Tocantins

~m:en'&r~t~Có~~f:ie:o.!!~m:;:::':r~;~o-quC:~

t~~~~:;:~fe~~~~~~~ep::Ie~:"J:;'::'

Disse que comPMtllhl das .tJpfraç6'S do povo

=6J}~~:a :~~s.st~ .ngBladoem IUB fUI'

~~f~~:d~~O&.~:;~~: ~~rp~~:rfõ

T~~~~~~r:=3::~:s=JJ:~~

~ro2"~"
;

GoIAilla,- Terç!:F:..::I:::ra::!.,.:.01.:.de:::..O=u~:.:i1::b::.:ro:..:de==-..:.19::B:::5=--

_

.

l

~-=-:--->_J

Informei o prelkHJnte S&mey eeeee com-.
promluo aaaumldo por TanclWdo Nevea".IXpllcou SlInllllo.
SObreoe motivos que levaram o PresIdente

,::~~~~g :e=~aH~na,y:~ed:'~:I~~oc~
mentou: "Oepola de ter apresentado mlnhu

lu.tifleIUva., alndl alllm ele continuou
dlzencloquo a lua tencllncla era para o dto,
~~~. rewJeI publicamentenaquela meaHenrique Slntl1lo garantiu ainda que a

r:s1r:~o:.,~O:~~ol~ ~=~~:.empre

U!., .~~ '1535
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Santillo• assume
(X)rnpronnsso (X)m o
Norte e Nordeste
o

Senador Henrique Santilloassumiu com as lideranças
polltlcas do Norte e Nordeste,
um encontro realizado domingo
em Porto Nacional. o compro·
mlsso de continuar lutando -pe·
la criação do Estado ao Tocan·
tlns, lndependentemente da
sua eleição ao Governo -de
Go/às"êm 86. "Comprometo·me
a continuar ao tado dos norten·
ses pelo Tocsntins antes da
Constituinte, antes das
eleiçOes. Não é uma poslçlio
emocionai mas•.sobretudo, ra·
clonal'" declarou ele.
-Santlllo prometeu também se

empenhar, dentro do PMDB. para que 20% das chapas de cano
dldatos a deputados federais e
estaduais sejam compostas por
nortenses e, eleito Governador.
destinar 20% dos cargos de pri·
melro. segundo e \erceiro esca·
10eslloseu Governo 8 filhos da
região, além de 20% dos rec'ú(·
sos ~e Investimentos -de. um
quadriênl0. provindos do T~
souro estadual e de financij;lmentos Internos e externos,'"
execu.Çêo de obras prioritária!;
para o Norte
.e Nordesú!.

(pàglna~

.---

~

__

~ . . f .

,._,

S-f>"tillo R,~ceb.e Apoio Para o
Projeto Que Desmembra Goiás
o Ii'tad9 de '1ocanllnea, 1'0' lIi<lnlm~ramemo lia <eelio 1l0l10 "" Gqlú.

o presidente ~ 'l'ancredo flev2S cUI6e
ao aenador Henrique BanW10 QJJ.IDB-GO>.
que "'em princf,.plo" ~ favorAve1 à divisio de
Golú em dois E&tadoo .... IIU' aIn4a pro"nele empnencl&r CODIl1ltas • ~ as ~
~ 4a 1W8iio. Sant.Blo Jarocu::gu o f1,1b1m
abe& .dO ~emo pan. comunlcu .tlUe _troU
_I'<derol,."
aproclAçlo de um proleto de lel da antorja
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tas a que se refere o caput deste artigo e apresentar
tos de redivisão territorial do País.

21 JAN 1985

anteproj~

§3Q - O Congresso Nacional deverá apreciar, no prazo. má
ximo de dois anos, os pareceres e anteprojetos apresentados p~

BRAS[UA·DF

la Comissão de Redivisão Territorial do País, obedecidas as dis
posições dos parágrafos 3Q e 52 do artigo 3Q desta Constituição.

Tocantins terá
prioridade na redivisão
~~~~

Um
do PMDR de
Golas e mais deis eecretânos Bt!!alsde
auni~no5 - da Io"7enda e do PI.eejamento - além do chtfe de ~bmet.e
do Mlnlsténo do Interior passa rio a
integrara cormesêc responsávelpelo ee
tudo d. redmsio temtonal do pais A
mc1u!li.o de um representantedo PMDR
"Iano foi decldtda pelo presidente ohM!
Sarney. pua contrabalançar. representaçio políuea O deputado Si,
CJuelra Campos.depoisde uma p-evede
fome pnhou o direito de mdu:ar um

pohbCO do PDS
Ontem. o ministro do Intenor.
aldOCoto Couto. foi ao premente

5
•

para npbear o adiamento da
t.çio . . eommio qm d@W:na
ocomdo ontan Devxlo ao acres-

cimo de DlIIl! emes representantes ela

.m. insalada no próximo dia 2H

A ptI!Ot'Upaçio mlela) da comIssão
lerá com o

- como dwe o rnlnl5U'O -

estudo .clbre a CTÍliçio do eaedo

A emenda visa apenas alterar os prazos estabelecidos ne~
sa disposição que são muito curtos e praticamente impossibilit~
rão os trabalhos da Comissão de Redivisão Territorial.
A criação je novos Estados é um assunto de
transcende~
tal importâncla para a vida da Federação e deve ser
procedida
dentro de prazos qJe possibilltem estudos profundos com essa fi
nalidade.

do

Tocantins mas exba!m quatro outros
de po!ll5ÍlftS futuros eetedcs o
estado do Rio Ne$tro. no Amazonas. de
~nta CnJ7 Di Sulda Rah18 do AmIlJl.i
e de RoraIma hoje'dOIS temtoncs
Pnmerro" - comentou o ministro
- . vamos estudar a viabilidade
econômicae socialdo estado do Tocantins Ver .. ~Je realmente pode favo
recer o povo daquela reBJio Ie e con
semente Não queremos Mda -Pores

_do. mas também nio vamosuubzar
recul1lOS piora arquh.r umeltUdodeeees

aem darno., parretr

DepoIS. nahsaremos 05 outros ee
tudos - continuou A comuão tem es
_ funçio O Presidente reeolwu cria-la
porque o ExecutJ:w estava um pouco 11.
mar~m dI! propo!tas Elas surgiam no
Legíslanvo. eram analisadas la e
ChegaVllm li mesa do Presidente como
algoJá pronto e acabado

A primeira diVido temtonal e
pohoca de que ee tem noUCII llII. Hre
wna do Brasil ocorreu no mula XVI.

do Sul
Com exceção dD5deemembramentos terruonae feitos por Getuhc Var-

dai. o PaiS fOI redividido dezenasde vezes ate chegar.
no ecmecc do HCUl0 XX. com seu
perfi!prauca.rnente deíímdo ta! como
o ccnhecemce hoje.
Nas I1ltJmas decadas foram feitas
mal! duas dlv1lÕes Uma em 194J.

obedecem a cnterios punmente econ6m1C0:5 As ohgarqUlas
econômicas felVmdlCam e aldeia ter
mma sendo lcelta peJa popu1ação E o
CI.!O de Tocanons F';n tambemo ClSO
de Mato Grosso do Sul, um Estado
copuloao e rlQuiulmo A região

raíma. Acre e Guapore IhoJt Estado
de Rondôm.). desmernbradosdo Ea

habitantes Ontem 50 desses ha
bueetes flUram IDI.mrestaçio M

Mito Groeso Esse temtorío deu

de Senta Cruz. DO aul da Bahia
fflvmdlCaçio dos cacaueiros São
duas estrelas Da bandeulIbrasileira
milhões de livros de HIstoria mutl1tndus e DOUS bderanças pobucl5
com poder

EMENDA 250003-5
Deputado ALOYSIO CHAVES

~~~ :J:d~n~~ah~r:~~:-n~~ r:~1 J\~~d:-:::m!o:~~~r:svde=:
panír

JUSTIFICATIVA

prOjetos

Interesses que levcun à divisão
col6h1a A

§4 Q - A Comissão de Redivlsão Territorlal
extingue-se
com a apresentação dos anteprojetos ao Co~gresso Nacional.

~

diVISÕeS

tJ
~

~;:~d~o~~~ri~~f~:;::: X:r~~ ~~ha;'~c~:':;o~;:dhi~n~

ao seu Estado de ongem A outra, no
final do Governo GtlseJ. com a dI
vida de Mato Groseo em doll Eao
tidos Mato Grosso e Mato Grosso

TEXTO/JUSTIFICAÇÃO-----------~----__,

S~prima-se o ~2Q do artigo 27 do substitutivo do rel~
tor, passando, em consequência, o ~12 a ser parágrafo - único.

=b:d:~·~~.~se ~~~~~rteJe ~~t~s ddoe ~c:;;:~i.o v~~ ~nt~~Jo

.inals de fraquezae fOI relncorporado

PLENÃRlO/cOJolISSÃo/sUbCOWISSÃO-----------

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS

JUSTIFICATIVA
A disposição que a emenda objetiva suprimir, além de
ser ineficaz, pela falta da explicitação de quem provocará
o
Supremo Tribunal Federal para dirimir as . questões de limite-,
é absolutamente inconveniente por impo~, na prática, um prazo
para que essa Corte de Justiça julgue um processo.

EMENDA 250002-7

f:

Deputado ALOYSIO CHAVES
_ _ _ _ _ _ _ _ _ PLENARI')/CCNlSsÃo/suacoMlssÃO---------

~OMISSPO DA
""

ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS

~

TEXTO/JUSTIFICAÇiio-----------------

O art. 29 do substitutivo do relator passa à seguinte re
dação:

EMENDA 250004-3
Art. 29 É criada a Comissão de Redivlsão Territorial do
País, com cinco membros indicados pelo Congresso Nacional e cin
co membros do Poder Executivo, com a finalidade de
apresentar
estudos e anteprujetos de redivisão terri+orial do País e apr~
ciar as propostas de criação d"s Estados do Tocantins, de Santa
Cruz, do Triângulo, do Maranhão do S~l, do Juruá e do Tapajós,
bem assim a do restabelecimento do Estado da Guanabar~ e es de
transformação dos Territórios de Roraima e Amapá em Estados
e
outras pertinentes que lhe sejam apresentadas até cento e vinte
dias após sua ipstalação.

f: Dep~tado

ALOYSIO CHAVES
PLENARIO/CONISsÃo/suecOIolI'sÃO---------_ _

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS
""

TEXTO/JUSTIFIC.. Ç Ã O - - - - - -

Suprima-se o §12 do art.
renumerando-se os demais.

~O

do substitutivo do relator,

JUSTIFICATIVA
§lQ - O Presidente da República deverá, no prazo máximo
de noventa dias da promulgação desta Constituição, nomear os i~
tegrantes da Comissão, a qual se instalará até quarenta e oito
horas após a nomeação dos respectivos membros.
§2 Q - A Comissão de Redivisão Territorial do País
três anos, a partir de sua instalação, para apreciar as

terá
propo~

A ratlficação das Câmaras ~unicip,ls para a criação das
áreas metropolitanas, exigida pelo disposit~vo que a
presente
emenda objetiva suprimir, embora guarde simetria com a ratiflc~
ção uas Assembléias Legislativas,prevista pelo substitutivo p~
ra a criação de Regiões de Desenvolvimento Econômico, não é con
veniente e nen, se justifica, pois poderá inviabilizar a criação

_

<

dessas áreas, trazendo grandes prejuízos para as populações dos
Estados.
As áreas metropolItanas não são Regiões em tamanho redu
z~do. Têm peculiaridades própr~as de relevante ~nteresse est~
dual. Portanto, a sua criação nãe pode ficar pendente de rat~fi
cação das Câmaras dos Municípios abrangidos, sob pena de ~orrei
mos grandes riscos de prejudicar os Estados.

n- Comissão da Organização do Estado

• 015

EMENDA 250006-0
Deputado ALOYSIO CHAVES

•

_

"'EX-C/JUSfIFICI.~ê:,:

No art. 17 do substitutivo do relator incluam-se três
parágrafos (§lQ, §2 Q e §3 2 ) com a seguinte redação:
"§lQ
As atribuições dos Municípios poderão
variar
segundo as ?articularidades locais, sendo, entretanto, de sua
competência exclusiva os serv~ços eatividades que digam
re~
peito ao seu peruliar interesse, taiS como:

EMENDA 2.50005-1
~

AUTOR

Deputado ~LOYSID

CH~VES

r . : ' T - - - - - - - - - - - - - - - T E : X T O /..u S t l f . C A Ç Ã . O - - - - - - -

No art. 19 do substitutivo do relator, devem ser ~ncluídos
três parágrafos (§3º, §4º e §5º) com a seguinte redação:

"§3º - Lei complementar federal disporá sobre a
criação,
organização e gestão de fundos regionais de desenvolvimento".

"§4º - Os planos regioAais de desenvolVimento terão em con
ta a distribuição da população, suas atividades, a existência de
recursos naturais e as potencialidades de cada área e subárea do
Território nacional, objetivando o adequado ordenamento Territori
aI, com vistas à cotreção dos desequilíbrios inter e intra-regi~
nais existentes".
-

"§5º _ Ressalva ~ hipótese de acordo ou convênio celebrado
com o Estado em que for realiza3a a obra, qualquer programa
ou
projeto de investimento e~ infraestrutura, de responsabilidade de
órgão da administração federal, direta ou indireta, somente pod~
rá ser executado e~ Região de Desenvolvimento Econômico após apr~
vação co r<espectivo Conselho \\egional"

JUSTIFICAIVA

A presente emenda não objetiva apenas restaurar, adequad~
mente, disposições aprovadas pela Subcomissão dos Municípios e R~
g~oes, mas, sobretudo, estabelecer instrumentos e meios para
vi~
bilizsr a existência concreta de Regiões de Desenvolvimento Econô
mico.
Sem a existência de Fundos especificas, destinadoS a cu~
tear o desenvolvimento das áreas abrangidas e, além disso, sem
a obrigatoriedade de e~istirem planos regionais para esse fim,
as Reg~ões de Desenvolvimento Econôm~co não passarão da previ
são constitucional meramente retórica.
Por outro lado, se programas e projetos de investimento
em infraestrutura, de responsabilidade de órgão da Admin~str~
ção Federal, continuarem a ser executados no espaçO regional,
sem a prévia aprovação dos Conselhos Regionais, de nada
val~
rão os planot regionaiS de desenvolvimento, po~s sempre corr~
rão o risco de sofrerem·o impacto negativo de programas e pr~
jetos que sejam incompativeis.
Revela importância, por fim, acentuar que a Constituinte
pode ou não tratar das \\egiões de _Desenvolvimento
Econômico,
sentl
porém, uma vez que assume uma posição afirmativa nesse
do, não parece correto que deixe fora do texto constitucional
os mecanismos necessários a que estas se tornem realidade

~

I - prestação dos serviços de abasteCimento de
água
potavel, esgotos sanitários, transportes coletivos urbano
e
intramunicipais, mercados, feiras e matádouros, distribuição
de gas natural ou obtido p~r processo té~nico, limpeza urbana,
bem como cemitérios e serviços funerários;
11 - construÇão e conservação de estradas vicinais;
111 - regulamentação de jogos, espetáculos e diverti
mentos públicos, observados as prescrições da Lei;
IV - regime jurídico dos servidores ncnãc í.pa s , . nos
termos desta constituição.
í

§2º - Compete, ainda, ao Município:
I - preservar as florestas, a fauna e a flora;
11- implantar programas de constru~ãa de
moradias,
bem como promover a melhoria das condições habitacionais
e
de saneamento básico da populaç~o;
111 _ manter, com a cooperação do EstadO, o ensino de
primeiro grau;
IV - exercer o poder de policia oe transito nas vias P~
blicas municipais; legislar sobre transportes coletivos
urb~
nos e intramunicipais e arrecadar multas de trânsito;
§3º -.Ds Municípios poderão prestar outros serviços
e
desempenhar outras atividades, mediante delegação da Estado ou
da União, sempre que lhes forem atribuidos os recursos necess!
rios".
JUSTIFICATIVA~

A discriminação básica das serviços e enr.arg~s
Municl
pais deve constar da Constituiç~o, ainda que em carater nitid~
mente exemplificativo, para evitar as imprecissões e ambiguid~
des decorrentes da s6 previsão da fórmula geral do
"peculiar
interesse" ou do "interesse predominante".
Há um velho clamor dos Municípios nesse sentido e
os
constituintes não podem ficar indiferentes, quedando-se inertes
em face de algo que constitui uma aspiração'geral.
Durante todos os trabalhos da Subcomissão dos Municípios
e Regiões foram incontáveis as sugestões, prop~sições e emendas
nesse sentido, o que, por si só, revela a
imprescindibilidade
da regulação dessa matéria no texto constitucional.
Por outro lado, convem salientar que não pode a
Consti
tuição, sob pretexto de um tecnicismo,formalista e vazia,
dei
xar imprecisões no seu bojo, em especial quando a matéria pode
ser perfeitamente esclarecida e~ parágrafos e incisos e,
po~
tanto, sem aumentar em demasia o número dos seus artigos.
Ademáh. deve-se ainda salientar que o princípio geral de
direito invocado no relatório para justificar a não enumeração
dos encargos municipais é inaplicável no direita público, esp~
cialmenta no Direitu Constitucional, já que nesse campo prev~
lece o princípio da legalidade, isto é, exatamente
o contr~
rio: "o que não está permitido, está proibido".

018 • •• CariIIíilIõ di OIjiiialçlD cIO EÍÍIÍcIo

EMENDA 280009-4

EMENDA 2S0007-8
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1!Jr-------------.....
Deputado ALOYSIO CHAVES
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COMISSXO DE OR8ANIZAÇKO DO ESTADO

r:T--------------Tl.TO/#II8TI'~--------------.,

No art. 15 do substitutivo do relator deve ser incluído
um parágrafo-único, com a seguinte redaç§o:

Remunerando-se o art. 29 e seguintes. do

co~

"Parágrafo Único - Compete ao Estado, mediante lei
plementar, estabelecer normas gerais para a fixaç§o da
neraçlo dos vereadores".

Substitutivo

do Relator da Coaissão de Organização do Estado, inclua-se

na

proposição o seguinte:

rem~

"Art. 29 - Ouvida a população dos 19 (dezenove)
JUSTIFICATIVA

aunici

pios, interessados em plebiscito, aarcado
ati 120 (cento e vinte) dias a contar da entrada

A e~enda visa corrigir uma omisslo do substitutivo que,
ao tratar dos deputados estaduais, no seu art. 13, §2;, est~
belecer limite para as respectivas remunerações em 2/3 do que
perceberlo os Deputados Federal, porém silenciou quanto a re
muneraçlo dos vereadores. Embora o objetivo da técnica adota
da no substitutivo pareça ter sido exatamente deixar às Cons
tituições rlns Estados a regulamentaçlo dessa matéria, sem uma
expressa permislo nesse sentido, inevitavelmente surgir§o i~
terpretações de que as Câmaras Municipais poderio fixar, sem
qualquer limite, os subsídios dos Vereadores.
Por outro lado, até p~r uma quest§o de simetria de tra
tamento, a Constituiçlo da Rep6blica deve manter a norma pro
posta na presente emenda que, além disso, evitará que Munici
pios de uma mesma microrregilo econOmica do Estado
remuner~
rem de modos diferentes seus vereadores.

desta

Constituição em vigor, fica criado o Estado do Naranhão
do Sul, coa o desae.bra.ento da irea do Estado do Mar!
nhão abrangida pelos Nunicipios de Açailindie, Alto Par
naiba. A.arante. Balsas, C~rolina. Estreito.' Fortaleza'
dos Nogueiras. &rajaü. I.peratriz. João Lisboa. Loreto.
Nontes Altos. Porto Franco, Riachão. Saabaiha, São

Fi

lix de Balsas. São Raiaundo das Mangabeiras. Sitio Novo
• Tarso Fragoso. tendo Imperatriz coa0 capital.
§ 10 • O Tribunal Regional Eleitoral do Naranhão

conv!

cari plebiscito, no prazo previsto e, procla..do
o t~sultado favorivel, o Poder Executivo adot!
ri todas as providências para a instalação

do

Estado do Naranhio do Sul. no prazo de 180 (ce!

EMENDA 2SOOO8-6

to e oitenta) dias.

[!J...-------.....
Deputado ALOYSIO CHAVES
- - - - - - - - ..
eur -COMISS~O
DA ORGANIZAÇ~O

LIIIÃMO/Co .... sl./auIC....d o - - - - - - - - - - - ,

r::T

DOS ESTAOOS
TIllTO/.ruST.'I:ACio

~

§ 20 - A superficie territorial do Estado do

..'.;;s;]

"o7t06~

Naranhão

do Sul i definida pelos liaites externos dos

_

m!

nicipios confrontantes co. os Estados, inclusive
o Maranhão.

O art. 9; §3; do substitutivo do relator passa à seguinte
redaç§o:
"Art. 9;

.

§ 30 - Aplica.-se

ã criação e instalação do Estado

do

Maranhão do Sul as nor.as legais disciplinadoras
§ 3;. As Constituições dos Estados assegurarlo a plena au
tonomia dos Municípios".

da Divisão do Estado de Mato Grosso. ficando

JUSTIFICATIVA:

res atualizados. para ressarcimento no prazo

A emenda objetiva corrigir a impropriedade redacional de
corrente do uso das expressões "nos assuntos de seu interesse p~!
dominante," na parte final do texto apresentado pelo relator.
Com efeito, a autonomia dos Municípios já se encontra as
seg~rada, pelo art. 3; do substitutivo, no âmbito da sua respectl
va esfera de competência e esta, sem dúvida alguma, não se
exau
consequê~
re apenas nos assuntos de seu 1nteresse peculiar. Em
cia, se forem mantidas as expressões que a presente emenda
visa
suprimir, ao lado de poderem surgir contradições interpretativas,
os Estados poderão, nas suas Constituições, comprimir em demasia
de
a autonomia municipal, em decorrência da fluidez do conceito
"peculiar interesse".

10 (dez) anos.

os

dispêndios financeiros a cargo da União. e. vaI!
de

§ 40 - No cilculo dos dispêndios previstos no parigrafo

anterior, os ,aI ores serio proporcionais ã popul!
ção, ãrea e numero de municipios."

JUSTIFICA.LU
Reconheceu o ilustre relator da Comissão que
matéria discutida tem cabimento nas Disposições Transitõrias

a
da

Constituição, ao dedicar ao assunto um longo artigo e quatro parãgrafos.

nÇ~n:ti.~~íiQ~da
Org~!1!Za.ção,ç1o_Es.tado"
- oF..
.. __•• ..
,
•
w~~

A partir de 1891 -- quando a Constituição

decla-

rou Estados todas as províncias do Imperio, reservando uma

ãrea

do Brasil Central para a instalação da futura capital do País
não se criou nenhum Estado. Mas a Constituição de 1946

~

"'~

~.

Triângulo, do Maranhão do Sul, do Juruã e do Tapajós, bem

como

o do restabelecimento do Estado da Guanabara e o da transformação
de Roraima e do Amapã em Estados.

estatuiu

a transformação do Acre em Estado, quando suas rendas alcançassem'
as do Estado de menor arrecadação, o que ocorreria dezesseis
depois.

anos

Entretanto, na exigência final do § 39 do art.

29,

configura-se uma contradição ou um "bis in eadem": eles são trata
dos com as mesmas exigências feitas nas disposições permanentes •
para a criação de qualquer Estado.

Conferindo a criação à Lei tomplementar,

a

Constituição em vigor permitiu a fusão da Guanabara com o Rio

de

Janeiro e a criação dos Estados de Mato Grosso do Sul e Rondônia.

Basta ler os §§ 39 e 59 do artigo 39 -- com exigências'
maiores do que em todas as Constituições anteriores -- para se
rificar a impossibilidade de chegar-se, por esse caminho, ã

Registre-se que, nos tres casos, a iniciativa
foi do Poder Executivo, enquanto das propostas apresentadas no Le

v~

redi

visão territorial do País.

gislativo, somente logrou chegar ao final da tramitação aquela do
Deputado Siqueira Campos, duas vezes vetada pelo Presidente

da

EMENDA 280011-6

República.

l!J
AUTOIl-------------j
PD"SII:TIOO------'
[- CONSTITUINTE DAVI ALVES SILVA
. ~_P
~
r;:r-::-.

Verifica-se, atua1mente, uma certa

preocupação

de alguns setores, no sentido de opor os maiores obstãculos

à

pretendida redivisão territorial do País, que beneficia justamen-

.LlNÁIUo/cO.,ISlio/.ulco.r..i o - - - - - - - - - -

COMISS~O

DA

ORGANIZAÇ~O

DO ESTADO

r;-r--------------TEXTO/.lUSTlfICAÇio---------------,

te as re9iões menos desenvolvidas, embora detentoras dos maiores'
recursos econômicos.

Suprima-se do art. 29, "caput", do Substituti»o do rela

Ninguem duvida de que, criado o Estado do

Mar!

nhão do Sul, serã incrementado o seu surto de desenvolvimento,

~

densando as levas das frentes pioneiras que o têm buscado,

para

as fronteiras agrícolas e incentivar-lhe o desenvolvimento

indus

tor, a expressão "Maranhão d~ Sul", para que o texto se conforme'
à renovação de emenda criando esse Estado.

J U,S T I F I C A ç

trial.
Nem há melhor oportunidade, para o debate
problema da redivisão territorial, do que o tnício, pela

do
Asse!!!

blêia Nacional tonstituinte, da sua solução, se9undo nossas condi
ções

geop~líticas

~

O

Pretendendo reapresentar emenda unanimemente

aprovada

pela Subcomissão dos Estados e rejeitada por esta Comissão, e não
desejando revogar totalmente o art. 29, apenas tendo em

vista

que autores de outras proposições podem ter aceito a solução

e as aspirações do desenvolvimento nacional.

conizada neste artigo, tomamos a providência cautelar de

pr~

retirar

do texto desse artigo a referência ao Estado do Maranhão do Sul.

EMENDA 280010-8

(l

Tantb a materia da criação de Estados não e "infracons-

CONSTITUINTE DAVI ALVES SILVA

titucional", que o relator, nesse artigo, excelentemente

assesso

rado, acabou por esposã-la, implicitamente, nas Disposições
r : - r - - - - - - - - - - - - - - T E X T O / o l u n l f l c A ç i o - - - - - - - - - - - -_ _- - ,

Suprima-se, do § 39 do art. 29 do Substitutivo do

Rela

tor da Comissão da Organização do Estado a seguinte expressão: '
obedecidas as disposições dos parãgrafos 39 e

Con!

titucionais Transitórias, dando um tratamento diverso às
unida
des citadas neste artigo, apesar das exageradas exigências que
iria jungi-las a aplicação do § 39 do artigo 39 do seu Substituti
vo.

59
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do art. 39 desta Constituição."

CONSTITUINTE DAVI ALVES SILVA
JUS T I F I C A ç

~

, . . . . - - - - - - - - - , L....'1I0/COMJ..lo/.U.co.u.do------

O

--..,

r:-r--------------TUTO/oIUSTlfICAÇio-------

-,

O "caput" do art. 29 demonstra a intenção do legislador
de tratar, de maneira especial, em disposição transitória, o
blema da criação dos Estados do Tocantins, de Santa Cruz, do

pr~

Substitua-se, no item 11 do art. 14 do Substitutivo
lator a "Município" por "Estado".

Re

018
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JUS T I F I C A ç

~

do de Santa Cruz, constitui do pelos seguintes municípios: ~baíra,
Agua Quente, Aiquara, Alcobaça, Almadi~a, Anagé, Andaraí, Aracatu,
Arataca, Aurelino Leal,. Barra da Estiva, Barra do Choça, Barra do RE.
cha, Belmonte, Belo Campo, Boa Nova, Bom Jesus da Lapa, Bonin~l, Bo
quira, Botuporã, Brejões, Brumado, Buerarema, Caatiba, Caculé, Caetl
té, Camacan, Camamu, Canavieiras, Candiba, Cândido Sales, caravelas,
Coaraci, Condeúba, Contendas do sincorá, Cordeiros, Cravolândia, Dário Meira, Dom Basilio, Encruzilhada, Firmino Alves, Floresta Azul,
Gandu, Gongogi, Governador Lomanto Júnior, Guanambi, Guaratinga, Ibl
assucê, Ibicaraí, Ibicoara, Ibicuí, Ibipitanga, Ibirapitanga, Ibirapuã, Ibirataia, Ibitiara, Igaporã, Iguaí, Ilhéus, Ipiaú, Irajuba, Ir,!
maia, Itabuna, Itacaié, Itaeté, Itagi, Itagibá, Itagimirim, Itajú do
Colônia, Itajuipe, Itamaraju, Itamari, Itambé, Itanhém, Itapé, Itapebi, Itapetinga, Itapitanga, Itaquara, Itarantim, Itiruçu, Itororó,It~
açu, Jacaraci, Jaguaquara, Jequié, Jitaúna, Jussari, Jussiapé, Lafai!
te Coutinho, Lajedão, Licinio de Almeida, Liv~amento do Brumado, Mac,!
rani, Macaúbas, Maiquinique, Malhada, Malhada de Pedras, Manoel Vitorino, Maracás, Maraú, Marcionilio Souza, Mascote, Medeiros Neto, Mortugaba, Mucugê, Mucuri, Nova canaã, Nova Itarana, Nova Viçosa, Palmas
de Monte Alto, Paramirim, Paratinga, Pau Brasil, Piatã, piódaí, Piripá, Planaltino, Planalto, poções, Porto seguro, Potiraguá, Prado, Pr!
sidente Jânio Quadros, Riacho de Santana, Rio de Contas, Rio do Antônio, Rio do Pires, Santa Cruz de Cabrália, Santa Cruz da Vitória, San
ta Inês, Santa Luzia, Sebastião Laranjeiras, Tanhaçu, Tremedal, Teixeira de Freitas, Ubaitaba, Ubatã, Una, Urandi, Uruçuca, Vitória da
conquista e Wenceslau Guimarães, devendo o Poder Executivo escolher
para Capital a cidade de Itabuna, Ilhéus, Jequié, Vitória da Conqui~
ta ou Itapetinga.
§ 1e. A superfície territorial do Estado de Santa Cruz é defini
da pelos limites externos dos municípios confrontantes com os Estados
contíguos.
§ 2e. Aplicam-se à criação e instalação do Estado de santa Cruz
as normas legais disciplinadoras da divisão do Estado de Mato Grosso,
ficando os dispêndios financeiros a cargo da União, em valores propor
cionais à população, área e número de municípios do novo Estado, que
pagará esses dispêndios no prazo de 10 (dez) anos.
§ 3e. O Poder Executivo adotará todas as providências necessárias
à instalação do Estado de santa Cruz até 180 (cento e oitenta dias)
da proclamação do ~es~ltado do plebiscito.

O

O problema da imunidade e da inviolabilidade do mandatq
no âmbito municipal por opiniões, palavras e votos, tem suscitad~
desde a Constituição de 1946, acirrado debate, baseado em que

o

vereador não ê parlamentar, quando a lei Orgânica do Município

ê

votada pela Assembléia Legislativa Estadual.
Entretanto, louvavelmente, o substitutivo contempla

a

autonomia Municipal, conferindo essa faculdade legislativa às

Câ

maras de Vereadores.
Se eles legislam, fiscalizam o Executivo local e
sua lei Orgânica, então exercitam funções parlamentares

e

votam
devem

beneficiar-se da imunidade e inviolabilidade do mandato.
Essa garantia deve estender-se ao território do
Federado, para que, por pronunciamentos em sua Câmara, não

Estado
sejam

penalizados em outros Municípios, tanto mais quanto a Polícia

ê

estadual.

CONSTITUINTE DAVI ALVES SILVA
COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS
...,r---------------TIUlTO!olUITlrlC.ção-----------------.

Acrescente-se ao art. 17 do Substitutivo do Relator o seguinte

JUSTIFICAÇIlO

item:

"V - criar a Guarda Municipal, designado seu comandante

Secretaria de
Municipal".

~egurança

Pública, com aprovação da

A criação do Estado de Santa Cruz é um velho anseio acalentado
pela população do Sul da Bahia, no território remanescente da antiga
Capitania de Ilhéus, que tinha uma amplitude superior à da Bahia, antes de ser-lhe anexada.
Abrange a zona cacaueira, com economia própria fundada também na
atividade agro-pecuária, o porto de Ilhéus aberto ao mercado internacional, eficiente sistema viário, apreciável desenvolvimento dos setE.
res educacional
sanitário, com respeitáveis tradições culturais.
Abrangendo os municípios que propomos, ninguém negará ao futuro
Estado de Santa Cruz capacidade econômico-financeira, plenas possibilidades de auto-sustentação e, sobretudo, uma forte vocação autonomi~

pela
Câmara

JUS T 1 F I C A ç Ã O
. Há municípios com centros urbanos bastante populoso, abri
gando ma1S de um fuilbão de habitantes, somando dezenas os que
ul~
t:ap~ssam trezentos mil. Além de enfrentar problemas de
Segurança
Publ1ca,_com as~a~tos ~ bancos, repart1ções e estabelecimentos privados, tem cond1çoes f1nanceiras para sustentar uma Guarda MuniC1 _
paI, dispensável nas cidades menores.
O importante é que o seu comando seJa entregue a
nomeada pela Secretaria de Segurança Pública.

pessoa

e

t'!.

Por isso reiteramos a esta Comissão, com ligeiras alterações, o~
dispositivos aprovados pela Subcomissão dos Estados, por unanimidade,
apelando para que o nobre Relator reveja sua decisão, deferindo-a ao
~Plenário, para que referende, com o seu voto, uma justa pretensão daf ~uela próspera região baiana, há séculos vocacionada para a autonomia.

,

Sala da Comissão, em

EMENDA 250014-1

r:-r--------------Tribuo Est,!

TEXl"o/.JU5TIFIC.l(;ÂO,---------

---,

Suprima-se a expressão "de Santa Cruz" do caput e o § 3e do art.
29 do Substitutivo do Relator da Comissão de Organização do Estado.

11 - Comissãoda Organização do EStado
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dãos ele1tos nos Distrltos, por voto não obrlgatório, não r~

JUSTIFICAÇl10

munerado, que exercerão competência que lhes for ddetermlna-

Pretendemos a supressão, no caput do artigo 29 do Substitutivo,
para renovar a proposta de criação do Estado de Santa Cruz, acolhida
na Comissão dos Estados.
Não podemos aceitar a solução proposta no Substitutivo, porque
o trabalho da Comissão de Redivisão Territorial seria meramente acadêmico, uma vez que o § 32 do mesmo artigo, ao indicar a remessa dos
pareceres apresentados para conhecimento do Congresso Nacional, man
da que se obedeçam às disposições dos §§ 32 e 52 das disposições pe~
manentes.
Enquanto o § 32 submete a formação de novos Estados à aprovação
das respectivas Assembléias Legislativas, das populações diretamente
interessadas, por plebiscito e do Congresso Nacional, por Lei Compl~
mentar, o § 52 dispõe sobre a criação de Território e sua transform~
ção em Estado, ou reintegração ao Estado de origem, exigindo, apenas,
Lei Complementar, como acontece com o art. 32 da Constituição em vi.gor.
Além de uma contradição, trata-se de um retrocesso à ConstItuição de 1946, sob cujo Império não se criou nenhum Estado, apenas el~
vando o Acre a essa categoria.
Consequentemente, mantidos esses dispositivos, o art. 26 praticamente impossibilitaria a criação de novos Estados.

da em lei.

JUSTIFICACÃO

Os DIstritos são, geralmente, regiões abandonadas

pe-

las sedes dos Municípl0S~ Em consequência, os movimentos pelas emanc1pações, algumas vezes sem o Dlstrlto

oferecer

condições próprias para se tornarem Municípios.

as

Precisamos

dar aos Distritos um mínimo de governo local, com a formaçãà

desses Conselhos que servlrão para indicar suas prioridades e
necessidades.

EMENDA 250018-3

tJ

AtlTOR---------

j

Constituinte VIVALDO BARBOSA

.
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COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO
r;o----------------TEXTO!,JUSTIFICAÇÃO--------

-,

EMENDA AO PARECCER DO RELATOR
Acrescente-se inciso ao artigo

EMENDA 250016-7

l4~:

V - O Executivo e o LegislatIvo MunIcipal realIzarão
Constituinte VIVALDO BARBOSA

r----------

f!J
=

audiênclas públlcas abertas a todos os cldadãos. Lel muni-

PL.ENAR10/cONI5SÃo/sUBCOMISSÃO--------

cipal lnstltuirá Conselhos ConsultlvoS Comunitárl0s

_

COMISSÃO DA ORGANIZACÃO DO ESTADO

com

partlclpação de entldades comunltárlas e profisslonals re-

TEXTO/.lUSTIFICAÇÃO

-,

conhecidas por lei, a serem ouvldas nas questões urbaníst,!.
cas e outras de lnteresse local.

EMENDA AO PARECER DO RELATOR
Acrescente-se artigo ao capítulo IV:

JUS T I F I C A T I V A
Devemos levar ao máXImo as hipóteses de ~~rtIcipação

"112' Incube aos Estados, COn'l auxílio da UTIJ.ão, a ad-

rninlstração dos

estabelec~mentos

prisIonais que recolham

pessoas presas por decisão da Justlça local, em

as

condIções

democracía. O Municíp10

taIS que assegurem o respeIto aos dIreItos humanos e a obrigatorIedade do trabalho.
§) As rendas prodUZIdas pela mão-de-obra

à

da população nas decisões munlcipa18 corno contrlbuição

é o local em que a democracia deve

ser praticada em toda a sua extenção.

carcerária,

um percentual fixado em lel, serão investidas nos

próprios

estabelecimentos piGíonais.
AUTOJ l t - - - - - - - - - - - - - - - - ,

Constituinte VIVALDO BARBOSA
JUSTIFICATIVA
COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO
Não é próprlo à ConstitulÇão descer aos det~lhes pre-

r;o

vistos no artigo ll~. Por outro lado é preCISO tornar obrigatórlo o trabalho nas prisões e reversão do produto

TUTOIJu'TIF1CAÇio

-,

EMENDA AO APRECER DO RELATOR

desse

trabalho nos próprios estabelecimentos prisionaIs.

Substitua-se, no texto do anteprojeto, a palvra "União"
nRepública"~ Alternativamente, dependo do contexto,

o

por

poderá

ser

usada a palavra "Federação".

EMENDA 250017-5
ConstituInte VIVALDO BARBOSA

=

JUSTIFICATIVA

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO
TEXTO!,JUSTlFICAÇÃO

Desde o início da RepúblIca que a palavra União
--,

sido inadequadamente ut11izada nos textos

c~nst1tucionais

tem
e

na

legislação em geral. Deriva de tradução da palavra uníon, utili-

EMENDA AO PARECER DO RELATOR

zada nos Estaddos Unidos para des~nar a unidade das colônias por
ocasião da Independência, na formação da RepúblIca e da

Acrescente-se alínea ao inc~so II1 do art~go 17:
a) Serão instltuídos nos Munlcíp~os dividas em Dlstritos, Conselhos Distrltais Comunltárl0s, lntegrados por cida-

Redera-

ção americana~ A Union tornou-se a entidade de cunho forte e maL

cante na vida insti~ucional americana e razão de ser de sua indS
pendência.

020 • 11 - Comissão da Orgaitização doEstado

Art. 16 - A Defensoria Pública é dirigida pelo Procur~

No Brasil, nossa traJetória foi diferente. O 1mpério,
Ja unitáriQ foi substituído pela República e não

pela

dor-Geral da Defensoria Pública, nomeado pela Chefia do Poder E-

União.

xecutivo dentre os ocupantes dos cargos da classe final da

O relevante foi a substituição do império pela República.
Por

outro lado,os ideais republicanos

precisam

Art. 17 - Ao membro da Defensoria Pública, como garan-

mais cultivados e a idéia de República, mais cultuada, respeitada e praticada.

Induz melhor o sentimento

tia do exercício pleno e independente de suas funções,

int~

de civismo, de

Poderá h?ver algumas dificúldades de substituição,por

I -independência func10nal, sem prejuízo da unidade e da

isso propõe-se outras expressões que podem ser melhor adaptadas.
A mesma dificuldade que existe com a palavra União (ou República'): em um momento, estabelece que a União compõe-se

de

Estados e Municípios e, em outro estabelece competências

se-

indivisibilidade da 1nstituição;
11 - Vitaliciedade, não podendo perder o cargo senão

em

Virtude de sentença judicial;
III - Irredutibilidade de vencimentos e paridade deles com

concorrentes, e permite celebração de convên10s en

tre si, como a

são asse-

guradas as seguintes prerrogativas:

resse público e de igualdade.

paradas e

car-

reira.

ser

os dos órgaos Jud1ciários correspondentes;

se tratar de entes separados e antagônicos.

IV - Promoções voluntárias por antiguidade e merecimento;

V - Ter direito, no exercício de suas funções, a trânsito livre e insenção de revista.
Art. 18 - É vedado ao membro da Defensoria Pública,

EMENDA 250020-5
I!l

c=

sob

pena de perda de cargo:
funç~o

I • Exercer qualquer outra

Constituinte VIVALDO BARBOSA

salvo os cargos de ma-

gistério e os eletivos, bem como os em comissão, quando autoriza-

dos pelo Procurador-Geral, ouvindo o colegiado competente;
II - Receber, a qualquer tempo e sob qualquer

r ; - r - - - - - - - - - - - - - - - - TEXTO/JUSTIF'ICAÇio-------------------,

pretexto,

percentagens, honorários ou custas nos processos em que oficie;
111 - Exercer o comércio ou participar da sociedade comer-

EMENDA AO PARECER DO RELATOR

cial, exceto como cotista ou acionista;
Dê-se ao

Inciso IV do art. 11 a seguinte redação:

IV - Exercer a advocacia fora do âmbito de suas

atribui-

ções.

lIIV - As Polícias Estaduais exercem as atJ.vidades de
JUSTIFICATIVA,

polícia judiciária relacionadas com os de11tos de competência das
justiças estaduais, aux111ando o Minist~rio P~b11co e o
Jlld1C1~

rio, e as atividades de polícJ.amento ostensivo. Le]. estadual

est~

O Brasil é um País em que, historicamente, as pessoas

belecerá a organização e as atr1buições das polícias estadua1s.

se relacionam
dem e têm,

de maneira desbalanceada. De um lado, os,que

não podem e não têm, em relação de subcomissão.

JUSTIFICATIVA

Há muitas explicações. Destaco
pessoas relacionam-se despidas,

Previu-se, por outro lado, a competência dos Estados o~
ganizarem suas próprias polícias nas

rem cons1deras

ad~quadas

po-

se relacionam com prepotência. De outro lado, os que

A visão da

condJ.ções peculiares que fQ

uma: no Brasil,

de~protegidas

as

de seus direitos •

cidadania faz com que pensemos vestir e cobr1r

as

pessoas com seus direitos mínimos.

aos Estados.

Nada há mais importante para o exercício e a

emoção

da cidadania do que a adequada defesa nos processos judiciais

e

O assessoramento nos conflitos e necessidades jurídicas. É o que
faz a advocacia, que amplia nossa possibilidade de conflito.

EMENDA 250021-3

A Defensoria Pública é

r:

l!Jr----------

a

advocacia colocada à disposi

ção das pessoas carentes e desprotegidas. Há de ser feita de fOL

Constituinte VIVALDO BARBOSA

ma institucional, de modo a reforçar os laços de lealdade
o defensor, advogado, seus clientes, ou necessitados.

Pl,.I[NAluo/coau,sio!auaCOIIISsio

COMISsAo DA ORGANIZAÇAo DO ESTADO

Os princípios fixados na proposta são os

r:"...----------------- nXTO/JuST1'icAÇÃO-----

entre

necessar10S

---,

a atingir os seus propósitos. Eu, que conheço de perto a DefensQ
ria Pública, sei bem avaliar as suas possibilidades, sua utilidª

EMENDA AO PARECER DO RELATOR

de e sua indispensabilidade na proteção à c1dadania, na construção da democracia e na prática da República. A República

Acrescente-se artigos após o art. 13, renumerando-se os de-

a Defensoria Pública

mais:

Art. 14 - Os Estados organizarão a Defensoria
como instituição permanente e essencial à ~~restação da

a

requer

nível Constitucional.

Pública
Justiça

pela Repúb11ca, tem como 1ncumbência a postulação e a defesa, em
todas as instâncias, dos d1reitos dos Juridicamente necess1tados.

§lS - A atuação da Defensoria Pública
tulação,

inclui a po§

judicial ou extraJudicial, contra pessoas~físicas de di

EMENDA 250022-1

. .--- - - - - - - - - - - - fl•
_

=

AUTOR

Constituinte VIVALDO BARBOSA
'LIl... "lO/cONlsdo/aulcoMlIlIÃo-----------

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO·'

reito público ou privado.
§ 2s - são princípios institucionais da ,Defensoria

,.",

I (piJ';ç;;;)]

Tt:XTo/olUSTI'ICIÇÃO----------

-,

Pública a unidade, a indivis1b111dade e a autonomia administrati

EMENDA AO PARECER DO RELATOR

va e financeira.

Art. 15- A Lei estabelecerá a organização da Defensori
Acrescente-se artigos após o artl 13, renumerando-se os demais:

a Pública e as normas de sua atuação.
Paragrafo único - O ingresso na

a

carreira da Defensori

Pública dar-se-á na classe inic1al, mediante concurso público

de provas e títulos.

Art. 14 - As Assembléias Legislativas Estaduais terão, den
tre outras, as seguintes atribuições:

n- Comissão da Organização do Estado

I - Censurar o desempenho de secretários de Estado, dirigentes de órgãos, autarquias, empresas públicas e de empresas
de
economia mista e integrantes da magistratura.
§lO - A moção de censura pelo Leg1s1ativo importa,
se
aprovada, na substituição do titular pelo Chefe do Executi
vo.
§2 0 - A moção somente poderá ser apresentada seis meses
após a nomeaçao.
11 -

Controlar a execução o~çamentária, inclusive as

EMENDA 250024-8
.JACY SCI\..TAGATTA
~----------l'l.I:HÁ
..lo'coam;'iD/sUlSCO"'I"io----------___.

Cj;lISS:.':O DA ORGHIZAÇltO DO

EST~DO

=---------------- TIEXTO'..U S T I ' I C A Ç i o - - - - - - -

.....,

Acrescente-se, no capítulo das Disposições Transitóri~s:
"Art. Dentro de 180 (cento e oitenta) dias da data da pro-

dotà-

ções para o Judiciário, com a atribuição de liberar parcelas do orçamento, em cada trimestre, mediante prestação de contas dos gastos
do trimestre anterior.
111 - Estabelecer a obrigatoriedade do funcionamento
das
Comissões em caráter permanente, facultando-se a setores organizados
da sociedade a delas partic1parem com direib a voz.
IV - Fiscalizar os gastos públicos, inclusive os do judici
rio, e organiiar serviços de auditoria para esta finalidade.
Art. 18 - homologar as dec1sões judiciais que decidam sobr
a responsabilidade civil ou criminal de magistrados e membros do Mi
nistério Púb11co. Por decisão de dois terços dos seus membros
as Assembléias Legislativas poderão reexaminar a decisão jud~
cial.

e 021

mulgação desta Constituição, a .Justiça Eleitoral realizará consulta
plebiscitária junto às popula~ões diretamente envolvidas para dec~j~r
sobre a criação do Estado do Iguaçu e a escolha da respectiva Capital
§

u~co.

Serão consultados todos os eleitoras

reg~19=man

te inscritos à época, que se manifestarão pelo "sim" ou "não" se de as
jam ou não ? formação do novo Estado e indicarão a cidade que poderá
sediar a respectivo. capital, residentes nos seguintes municipios: Ampere, Assis Chateaubr±and

,Barracão, Boa Vista da Aparecida,

5r~ga

ney , Cafelândia, Canbaga l.o , Car;-ltão Leônidas i~arques, Capanexa , Casca
vel, Catanduvas, céu Azul, Chopinzinho, Clevelândia, Corbélia, Coron~
Vivida, Dois Vizinhos, Enéas rlarques, Formosa do Oeste, Foz do I~u~ç~
Francisco :Seltrão, Guaira,' Guar aaí.açu , Itapejara do Oeste, .Jesu~ t:;..:; ,

JUSTIFICATIVA

Laranjeiras do 'Sul, ~angueirinha, Marechal Când~do Rondon, rl~riópolis
l1armeleiro, }Iatelândia, lledianeira, Hissal, Nova Auroral, Hova Prd~

Embora a nova Constituição haverá de reconhecer a
autonomia do Estado para organizarem livremente as suas insti
tuições, os legislativos estaduais deverão assimilar as novas
atribuições que se espera que o Legislativo venha adotar
no
Brasil nos novos tempos da democracia.
As atribuições aqui previstas têm sua natureza
e
objetivos evidenciados em seu enunciado e dispensam justificÊ
tivas específicas.

do Igua~u, Nova Santa Rosa, Palmas, Palotina, Pato Branco, pérola do

..

Oeste, Planalto, Pranchita, Quedas do Iguaçu, Realeza, Renascen~a,Sal
gado Filho, Salto do Lontra, Santa'Belena, santa Izabel do Oeste,
Santa Terezinha do Itaipu, Santo Antonio do Sudoeste, são .João, são
.Jorge do Oeste, são ,.José das Palmeiras, são

~iguel

do Iguaçu, Terra

Roxa do Oeste, Toledo, Três Barras do Paraná, Tupãssi, Vera Cruz do
Oeste, Verê e Vitorino, todos no Estado do Paraná, e Abelardo

Luz,

Agua Do~e, Águas de'Chapecó, Anchieta, Arroio Trinta, Caçador, Caibi,
Campo Erê, Capinzal, Catanduvas, Caxambu do Sul, Chapecó, Concórdia,

EMENDA 250023-0
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Constituinte VIVALDO BARBOSA

00,....---------

C

Coronel Freitas, Cunha Porã, Descanso,Dionísio Cerqueira, Fachinal do
Guedes, Galvão, Guar-acd.aba, Guarujá do Sul, ..' IPIRA, Ipumirim, Irairl.,
Ita, Iapiranga, .Jaborá, .Joaçaba, Lacerdópolis, ,·iaravilha, .,Iodelill,:';on-
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dai, ilova Ereclrl.m, Ouro, Palma Sola, Pa lmí, tos, Peri tiba, Pinhalzinho,

,

Pir&eiro Preto,
EMENDA AO PARECER DO RELATOR

Piratuba~

Ponte Serrada, Presidente Castelo Bra:1co,

.:tuilombo, Rio' dAS Afltas, Rome Lândd a , 'Salto Veloso, são CarlOS, são DQ
mingos, São .Josá do Cedro, são Lourenço.do Oeste, são <tlguel do Oeste

Acrescente-se inciso ao artigo 14 do Anteprojeto:

Saudades, Seara, Tr:ze Tílias, Vargeão, Videira, Xanxerê, X~vantina e
"V - t assegurado a um conjunto de cidadios que represente S% (c1nco por ccento) do
ele1torado
municipal requerer a realizaçio de pleb1sc1to,
organ~zado

pela

Just~ça Ele~toraltpara

Xaxim , no Estado de Santa Catarina.
JUSTIFICAÇ1Q
A criação do Estado do Iguaçu representa legítimo anseio
das populações residente~ no Oeste e Sudoeste do Paraná, e 03$ta
de Santa Catarina, regiõ~s que co-npu~am o antigo Território Federal
do Iguaçu. Com identi~;ae cultural própria, e conomí a auto-suficiente,
a 'nova unidade terá amplas condições de progresso se alcançar sua
inde end~ncia políti'co-admi'1istraÚva como Estado da Federação.

decldir

sobre a permanênc1a de leis ou atos de Executi
vo Municipal.
§Único - Se a ma10r1a dos ele1tores do Mucípio se mankfestar contrariamente no preblscito, a lei ou ato do

Execut1vo

Mun~clpal

flcará

sem

efeito.

EMENDA 250025-6
~

AUTOJl:

Deputado Gerson dos Santos Peres
JUS T I F I C A T I V'-A
A democracia representativa dever ser intercalada

•COMI5SAD
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ESTADO
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a democracia direta. Em muitos países isto é uma prática.Dg
vemos introduzí-Ia a partír dos Municípios.

~

Manter o atual artigo 16 da Constituição Federal, modificando-lhe
a redação para melhor explicitação do órgão estadual já existente em vários Estados.

022
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Art. '"

A fiscalização Jinanceira e orçamentária dos municípios

IÍ.UoJt.i.a1. do Pa..w, pOJr.que Jr.epete, quiUl e tUeJr.almente, o tex.to
do
alr.;/;. 39 da Con~t.i.tu.i.çã.o de 1946, ex..i.g.i.ndo o voto da~ a./i./iembt~a./i'
leg.i../itaUva./i, pleb.i../ic.i.to diUl popu.taç.õe~ d.i.Jr.etamente .i.nteJr.e./i~ada./i'
e ~pJr.ov~ç.ão do CongJr.e./i~o N~c.i.onat.

será exercida mediante controle externo da Câmara Municipal
e controle interno do Executivo Municipal, instituídos por
Lei.

o Jr.e.tJr.OCU./iO ê .tanto I'IMOJr. quanto ~qlle.la CaJr.ta nã.o
ex..i.g.i.a Le.i. ComptementaJr. --cuj~ apJr.ovaç.ão depende de ma.i.oJt.i.a ab~o
lu.t~-- xen do sLdo o E~tado do Ac.Jr.e cJt.i.ado poJr. le.i. oJr.d.i.nâJr..i.a.

§ 1º) O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o

auxílio do Conselho ou Tribunal de Contas dos Municípios,
órgão estadual que terá essa incumbência com jurisdição sE.

Re.gÜ.tJr.e.-H que. UH E./itado 60.i. o ün.i.co cJr..i.ado, du.~no./i, ~ob o .i.mpeJr.1o d~queta Con~Utu..i.ç.ã.o, con./i.i../it.i.n
do, na veJr.d~de, na .tJr.~n./i6oJr.maç.ã.o de um TeJr.Jr..i..tóJt.i.o, no./i .teJr.mo./i d~
de.te.Jr.m.i.naç.ã.o da./i V.i.~po~.i.ç.õe./i Con./i.t.i.tuc.i.onM./i T~ah~.i..to~{a~.

bre todos os Municípios do Estado.

Jr.~n.te

§ 2º) Somente por decisão de dois terços dos membros da Câmara

Municipal deixará de prevalecer o parecer prévio emitido

dezo.i.to

pelo Conselho ou Tribunal de Contas dos Municípios, sobre
as contas que o Prefeito deve prestar anualmente.
§ 3º) No Estado onde não existir Conselho ou Tribunal de Contas

cios Municípios, ênquanto referido órgão não for criado P.!O

EMENDA 250027·2
AUTOft

la Assembléia Legislativa do Estado, a incumbência será

~

tribuída ao Tribunal de Contas do Estado.
§ 4º) Somente poderão instituir Tribunal de Contas os Municípios

com população superior a cinco milhões de habitantes e ren-

f:

SENADOR POMPEU
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da tributária acima de cinqtlenta milhões de cruzados.

_

SOUSA

n.:xTO/olUSTlI'ICAÇio
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Suprima-se do § 3º do Art. 21 do Substitutivo da Comissão da Organização do Estado a expressão "vedada a divisão em Municípios".

JUSTIFICAÇIlO

JUSTIFICAÇAQ

Em vários Estados brasileiros, como no meu, o Estado do Pará,
s fiscalização financeira e orçamentária dos municipios lIem sendo feita, a conte~
to, pelo conselho ou tribunal de Contas dos Municipios, órgãoJstadual, com a me~
ma estrutura dos Tribunais de Contas, com jurisdição a todo~_ municipios do Est~
do, incluindo o da Capital.
Referidos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municipios, inE.
vam em matéria f,iscalizatória.$. Não possuem a síndrome da puniçãoe, sim, da pre venção. Mantem em sua estrutura um órgão de Apoio aos Municipios, dando uma ajuda
eficiente aos gestores municipais, de acordo com a peculiariedade de cada Municipio ,no 'ampoadministrativo e financeiro.
Por outro lado, através das Inspetorias regi~ais, os Conselhos
e Tribunais de Contas dos Municipios não se preocupam, apenas, com" aspecto formal
. da prestação de contaas, mas verificam "in loco", o andamento das obras e serviços
e o volume de materiais aplicados.
Todos nós, constituintes , estamos preocupados com a aplicação"
dos recursos públicos, nas diversas unidades da Federação. Daí ser de nosso dever'
reforçar as atribuições das .:ert6s de tontas, dando-lhes o "3tatus" constituicio nal para seu realce e autoridade.
A criação dos conselhos ou Tribunais de Contas, a nosso ver, se
impõe em cada Estado, segundo o paradi~ma daqueles que já o criaram.Daí a importân
cía d"Emenda ora apresentada, que sJkto à criteriosa análise dos meus doutos pares.

O atual Distrito Federal tem ao menos uma característica que o difere do antigo Distrito ou "Municipio Neutro" previsto nas várias constituições brasileiras e, também, de seus similares em todo o mundo. Em seu território se insere não apenas
um,
mas vários núcleos urbanos significativos, alguns deles como, por
exemplo, Taguatinga e Ceilândia, maiores que muitas capitais de Es
tado; Ceilândia ê,'hoje, a 14ª cidade do País em população. cumpr;
acentuar, ainda, que o atual território do Distrito Federal ócupa
ape~as cerca de um terço do quadrilátero federativo previsto
na
demarcação territorial da Capital do Pais.
A questão é eminentemente polêmica e , exatamente por
essa característica, deve ser democraticamente decidida pelo foro
adequado: a Câmara Legislativa, criada pelo Substitutivo e encarre
gada de elaborar a Lei Orgânica do Distrito Federal. A expressa ;
preliminar vedação contida no texto constitucional elidir ia de ma
neira de~initiva, de qualquer possível iniciativa, a
comp~tênci;
para legislar ordinariamente tanto da Câmara Legislativa do Distri
to Federal- já a partir de sua primeira tarefa, de elaboração da Lei
Orgânica - como do próprio Congresso Nacional, que deve manter sua
competência para prover a matéria, com a flexibilidade que a evolução politico-institucional do Pais e do próprio Distrito Federal
lhe imponha.

EMENDA 250026-4
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ConULtu.i.nte SIQUEIRA CAMPOS
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do

E~t~do,

~

_J

_

TlXTOloJustlP'ICAlfio-----------------,

SupJt.i.m~-~e o § 39, d~ndo-~e a ~egu..i.nte Jr.edaç.ã.o
ao
do
Sub./iUtut.i.vo do Rel~toJr. da Comü./ião do: OJr.ga~.i.z~!}ão
Jr.enumeJr.~ndo paJr.a ; 59 e § 69'
11 ;
39 - LeZ Complement~Jr. d.i.~c.i.pt.i.n~Jr.á a ~aç.ã.o de
E./it~do./i e TeJr.JútôJt.i.Ol>·.

] US T 1 F 7 CA

o§

31} do

eue , no que tange ã

Sub~Utut.i.vo do

blUC~
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ANEXO I
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Inclua-se no Capitulo das Disposições Transitórias o
guinte:

so!:

Art. Os Territórios Federais De Roraima e Amapá são tran~
formados em Estados Federados, mantidos o seus atuais limites geográ
ficos.

n- Comissão da Organização do Estado

§ - Lei Complementar disporá sobre a organização e a in~
talação dos Estados ora criados, inclusive sobre as eleições para G~
vernador, Vice-Governador, Senadores, Deputados Federais e Deputados
Estaduais.
§ - A União estabelecerá programas especiais de desenvol
vimento, pelo prazo que a Lei estabelecer, destinados a promover
e
consolidar o desenvolvimento dos Estados mencionados no "Caput" des
te Artigo.

EMENDA 250030-2

t:

CONSTITUINTE CLÁUDIO ÁVILA

r:-r---------

Suprima-se o ítem lI, do art. 10 do Substitutivo
Comissão da Organização do Estado.

Estamos envidando nossos esforços para que
o
novo texto_venha a corrigir esta situação, e se nossa luta é no
sentido de devolver ao cidadão seu direito a propriedade, seria
inaceitável transferirmos da pertencer a União para pertencer ao
Estado, portanto urge que se suprima o item 11 do Art. 10,
por
se tratar de matéria do Art. 7º item 11 do Substitutivo aprese~
tado.

EMENDA 250031-1
CONSTITUINTE CLÁUDIO ÂVILA

C

constitui~~ ~DiAR~DD CAVALCANTI
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EMENDA AO PARECER DO RELATOR

Acrescente-se alínea ao inciso IV do art. 17:
a) A Lei ou ato do Executivo municipal de efeltos urbanísticos que importe em alteração na paisagem ou no patrlmônio
ambiente, provoque poluição,

deslocamen

to da população sobrecarga da infraestrutura urbana,' somente
produzirá seus efeitos se obtiverem maioria dos votos válidos
em "referendum popular" organizado pela Câmara Munlcipal, não
00 . " '

TUTO/..luSTttIC.. çio

'-.....,

Dê-se ao item lI, do Art. 72 do Substitutivo da Comissão
da Organização do Estado, a seguinte redação:

~'A"TIOO--l

AUTOR
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constituin}é ~AGAS oU~lTt p1/
(C'tU'ltct/lfcr eLt/tr7
Const·tu·
ANIBAL BARCELLOS
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da

JUSTIFICAÇAO
A nossa constituição atual em seu Art. 4º, item
11, inclue como bem da União as ilhas oceânicas, causando constante preocupação do Governo e da população de ilhas sedes de M~
nlclploS, uma vez que dispositivo citado, usurpou do cidadão seu
direito pleno a p'ropriedade.

Toda a estrutura administrativa está montada, como a se
de do Governo e as Secretarias instaladas e funcionando; existem C~
panhias de Desenvolvimento, Saneamento, Energia e Telecomunicações,
bem como funciona há dez anos o Banco de Roraima S/A, com~
cinco
agências em Roraima e três em outras Unidades da Federação. Também
o Poder Judiciário possui instalações físicas construídas pelos Go
vernos dos Territórios, que abrigarão os futuros Tribunais de Justiça.
Postergar a transformação dos Territórios em Estados, en
caminhando o assunto para uma Comissão de Redivisão Territorial do
País, é querer sufocar um anseio e um direito legítimo do povo daqueles Territórios, vez que não se trata de subdivisão, já que tan
to Roraima como Amapá possuem limites definidos em Lei há
muitos
anos.

ob",,,,",o

~om-~
'08;061 ~7
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Criados há quarenta e quatro anos os atuais Territórios
Federais de Roraima e Amapá, não 50 pelo aspecto democrático têm di
reito a sua emancipação política e administrativa, como possuem todos os pré-requisitos indispensáveis à sua elevação à categoria
de
Estados-membros da Federação.

blstórico, no meio
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"11 - os lagos e quaisquer correntes de água em
terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de
um Estado, sirvam de limite com outros países
ou se estendam a território estrangeiro;
as
ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes
com outros países; as ilhas oceânicas e as marl
tima~ excluidas as já ocupadas pelos Estados
e
Municípios na data da promulgação desta Constituição" •
JUSTIFICAÇAQ
A Constituição Federal, em vigor, Art. 42 item
11, preceitua que as ilhas oceânicas são de propriedade da União.
Sendo assim, os proprietários de terrenos
e
edi fícios nas ilhas que estejam na faixa oceânica, na douta opinião
de Pontes de Miranda, "perderam. com a Constituição de 1967, os
direitos e propriedade que tinham".
Tal mandamento constitucional causa prejuízos e
insegurança aos proprietários que perderam o direito a propriedade.
Ao reapresentarmos esta emenda que foi acolhida
em parte na Subcomissão da União, Distrito Federal e Territórios
o fazemos pela importância histórica que temos de devolver aqueles cidadãos seu legítimo direito que lhe foi usurpado.

Não podemos cometer, novamente, ;ste lapso.
Nossa intenção visa unicamente a uniformidade da
redação, sem oferecer interpretações duvidosas, razão da inclusão
do "Município'" no texto para excetuar de pertencer a União,
as
ilhas oceânicas ou Municípios costeiros.
>o

JUS T I F I C A T I V A
É necessário levar a referendum 05 temas fundamentais e
controvertidos que afetam a vida das comunidades.
Contrlbul para a democracia e faz a população responsabilizar-se pelas questões que lhe afetam.

Naci~

I

Ressaltamos por oportuno. que a Assembléia
1
nal Constituinte~ não pode abster-se de solucionar definitivamente
tal situação, é sabido que hoje Florianópolis e São Francisco do Sul
Santa Catarina, São Luis no Maranhão, Vitória no Espirito Santo,São 1
v cente é Ilha 8-e1a' aguardam essa solução.
í

I·
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- Acrescente-se, no AnteDroJeto da Corrn.ssão de

Orcram.zacão do Estado, o secrurn-

te arb.go, renmrerando-se os demais:
"Art. 14 - A superfície te=itorial do Estado de Sero~pe á acrescada da área

compreendJ.da entre o Rio Real, na di.vi sa com o, Estado da Baha.a, e
o Rio Itao~curu, aue cassa a conshtmr-se na lJ.nha divisóna
entre os Estados da Balua e Serome.

-

Parágrafo único - Os rmmicípios Iocal Lzados na área comoreenôada entre
nos Real

e

ItaD~curu

os

oassàm a fazer oarte do Estado de Sercru>e,

na fonna que a lei vi.er a detenninar. 11
JUSTIFICAÇÃO

. *-

De um trecho photographito, mostrando as barras dos rios Real e Itapituru, no mappa
geagraphito.
lhsroria dos LlJm.tes entre Ser9"~oe e Bahi a, Autor: rranc~sco de Carvalho L1Jra

Jumor, pago 213.

A relevância da matéria leva-nos a reapresentar a 'Ore~
te emenda para apreoação desta Camssão que, tenns a certeza, haverá de aorec~!
la rretucukosarrenba,

Em

as duas Provânci.as , com a diví sa além do Rio ReaL

necessadaôe prerrente para o desenvolvirrento econÔJm.co e socral. do Estado de Ser-

sem chegar a prejudí.car o Estado da Bahr a ,

gipe,

Serai?",

COITO se

P~tel

o Estado de rrenor área tern tonal da redera -

da reg~ão nordestina. Qualquer acrésClllO que lhe seja feito oassará, dentro
pouco tempo, a mtegrar-se no oroçresso local,

Fel~sl>ello. Frea.re ,

ne

Menos de dez anos aeIJOt,s, o histonador

to restabe.lecendo os prarm tavos l:um.tes do Estado de

o:m vantaaem cara os murucfoaos

de se liaaram ã comumdade sergioana,

Em

há uma vocar-âo natural das oooulaciies -

da econonua dos resoectaves mmí.círríos ,

'

1920, toma-se públ10a acordo hrmado entre os

Pres~d~

tes J.J.Seabra, da Baha a, e Perai.ra IDbo, de Serai"e, no sentido de constituir-se.!!

no sentado -

ma comissão de sei.s rrembros, trés de cada Estado, para di.scuta r o l)roblema que,

aôemai s oor uma questão de oroxurudade de

'Aracaju, muito rrenos afastada delas do aue Salvador, de onde dJ.stam mai.s de
OUiJ,ó:r.,t.x:p.5.....-

nr,

de acrosto de lRgO !"roJ~
Sercripe, qu seja, até o R.1.o I-

representante de Seraipe, aoresenton a 4

tap~curu, contestados pelo Estado da Bahia.

Por outro lado,
COllO

açosco de 1~8<, o Senador J~

(Barão de Estânc~a) e Geminiano B.O.Goes, apresenta orojeto à Assembléia--

-Geral, advogando a causa de sercnps.

'desrrembrados em seu benefíc~o.

do vale do Itap~euru,

=:rn

sê Luiz de Coelho Campos profere discurso sobre a matéria e, com o arxno de Prado -

derronstrará a seamr.

pode ser aoontado caro aquele que apresenta desenvolVJ.rrento satlsfatório

ção,

1830, os dois Estados trocavam pareceres sobre o assunto,

enquanto o Decreto n9 323, de 1843, o Imperador andí cou os hmites orova.sôraos entre

eS?"cialrrente oorgue a ancfusâo da reara orcoost.a consta tuí

na

base de laudo de um árb~j:ro neutro, seria levado ao concrresso de cada um dos Esta -

reI11

dos.
Exl.ste uma carta do Conde dos Arcos (ll<;» que, andeví.danerrte ,

A anexação desses mtDUCiD~OS aurrentar~arn a área de Serçuoe 1

hoje de rrenos de vinte e d01S nul qmlômetros cuadrados , dando-lhe um anroxírnada ex
tensão terri toraal, do Estado de Alagoas.
Foi

-

VJ..t oraosa, na Suba::m1.ssão dos Estados, a tese semmdo a

gEroU Jurl.sorudêneJ..a a favor da Bahaa; Há confusão e sm::en:osl.çâo de Jurisdl.cCes,CJ.-

s , mihtares e eclesiáshcas r o que não ~lica, corro não acontecia habitualmente
eflexos sobre a integr~dade do te=itór~o fa.sacarrente consaderado,
favor da Balu.a, dada sua

:l.lTp:lrtânc~a

ConfundJ.u-se

política e cultural, "JURISDIrÃO"

COi11

a

TER"I'Iú-

qual o tamanho ideal de uma unidade da "ederac::ão abrange " área máxuna de trezentos
mil e área mínima de cem nul quilômetros quadrados."

Algumas vezes, oor conveniência adnumstratlva, da Jusbca

O acrêscnro prooosto ainda deixa Serair>e can uma extensão

do clero, houve dualidade híerârouaca nesta reaião " rebelde à

terntonal modesta, mas condrzente com o desenvo.lvarrento pretendJ.do nelo Estado.

le~,

e incidência

de eriminalidade e abusos". Até 11'<43 nenhuma Iei. alterou a fronteira no Itan~curu.

Essa é uma antaqa reivindJ.cacão do oovo sereaoano, inic~aL,:,

Faltou a Sera~pe mais agressividade' em dar consegllénoa ao orotocolo de intenC.'Ões
dos governadores em 1920 - J.J.SEABRA e PEREIRA WID.

te baseada no Decreto de R de lulho de lR20 e na carta Réaia de S de dezembro de
1822, contanuanôo a questão dos limites

o:Jll1

a

Balua a ser objeto de ners~stentes e

AIGlNS DADOS SOBrE B.rJlIAl SEP'(;IPE

fundarrentadas OPimões em favor da restauracão da sucerfície oracínat de SerOlne
tanto

l11i>J.S

caa,

de 19 de Junho de 1827, a deci.sâo de que as fronteuas da Provfnci.a checavam

quanto Já constava,

na Ata da Sessão do Conselho de ('.,ovemo da Provín _
BAHIA

até o Rio Itapicuru.

POP[JlA('ÃO
336 rnuru cfpâos - 9.597.393hb -

DENSIDADE 2
16,93 hbjkm

74 rmmicípios - 1.156.64;>.hb -

Sl,92 hbjkm2

SERGIPE
Orig.l..na1Jrente f quando da corxnn.et.a de

8ero.loe

txJl:"

Cr1.sto -

-o de Barros, em 1590, a fuvisa de Serçl1pe com a Bah~a era o no Iamcuru. Cem
atado ,de annistíc~o de HAYA, de 12.0L1641, por 10 anos, f~cava estal>elec~do o
0.0

Real

=

l:um.te da Caoitama de

Sera~oe

com a Nova Holanda

, na posse Holandeza, limitava-se nelo Rw Real

Braslle~ra.

_

I). O R.1.o Real, Já conhec~do em 1515, em mapas eurooeus, deVJ.do, Dnnc~oalrrente
- sua exploração pelos franceses, a!lados dos mdiqenas, era tão 11I1tXlrtante caro o

MUNIClPIOS

POPlJIAÇ'ÃO
6.575 hb

Itapicuru

13,06 hbjkm2

Rio Real

19.246 hb

27,lR hbjkm2

~

Expulsos os holandeses, sedJ.mentou-se, oor oarte da Bah~a, o
de oansiderar o R.1.o Itaoicuru

=

72 e 387 a 392).

a fronte~ra entre ela e SeraHX> (o"ran _
dos L1nu tes entre Sergloe e Bah~a", paos.

Há também o caso do oovoado de Abadia, que se transfenu de local,

VJ.ctos os
RJ.o

serg~panos

ã Balua,

mas de oretensão se=centenár~a, co~

de que a diVlsão sul ,je nosso Estado deve ~r até as maraens do

Itap~curu.

A fron1:.elra do ItaoleuIU aqreaa ao Estado de SeraJ..ce, O ITEnor

do Brasll, uma área de mais ou menos 3.000

Jai,

te=itono do Estado da Balu.a, com área total de

avançando oor terras reclamadas por

Serg~pe, aprove~tando-se,

dessarte do RJ.o ReaL

Seus habitantes recusavam-se a aceitara jurisdJ.cão do cani taõ-~'br de

Serq~pe

e seus

G:»vemadores, o que ccmoll.OOU e retardou a -F1.xacão de-rl.nitiva da. frontel.ra no Itaol.-

curu, ronfonre o segw.nte mapa da

679km2
2
1.SQRkm
70flkm2

Revelam esses antecedentes históricos que não se trata de um
ple~to novo de Serglpe, em relação

isco Carvalho de Lima Junior, "História

eooca_~

2
km

AREI<

DENSIDADE
9,5R hbjkm2

19.690 hb

ão Francisco! devido à foz, naveaável em alcnms qmlômetros).

ábito

21.942

cubda e que ficariam do lado de Sergipe:
Jandillra

(:t orirreira rretade do século

S~g.9S1 km2

Area e oooulação dos 1llUll.l.cíp~os, hOJe da Balua, na área fus-

o

Serqi-

A=

o que representa rrenos de O,Q06t do
~5g.951 km2• Esta é uma exceDC~o

na! op:>rtunidade para que o órgão supremo da soberania nacional ponha a termo anhga questão até hOJe pendente de uma solução dehmtiva.
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ConstitUInte VIVALDO BARBOSA

_
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I:M'NJA I«XlIFlCATIVA
Dê-se nova redação ao inciso IV do arta 11:

Art.22 - § 12 - A eleição do Governador e do Vice-Governador territoriais, para
mandato de 4 anos, far-se-á por sufrágio universal e voto direto e secreto, na
forma da lei.

"IV - organizar forças policiais e corpos de bombeiros
não podendo os integrantes dos seus diversos

_níveis

ter remuneração total superior a fixada para os níveis
§ 2!! - O número de deputados à Assembléia Legislativa corresponderá ao
triplo da representação do Território na Câmara Federal, com mandato coincidente ao disposto no § 12.

idêntlcos federaisa "

~TIFICAÇIlO

JUSTIFICATIVA

Com a restauração da ordem democrática no país, torna-se imperativo que também
a função executiva no Território seja decorrente de eleições diretas e não mais

O ~nclso a ser emendado trata de matérIa de compg
tência dos Estados, a quem cabe legislar, Já que os encargos
decorrentes da OrganIzação destas corporações sãodos Estados.

impostas pelo Poder Executivo. O atual processo de escolha desses governadores
não mais se justifica em função do grande interesse pela redemocratização nacional, em todos os níveis. t imcompreensível que o Ministério do Interior mantenha
total controle e ascendêncra sobre o governador territorial. cujo status é o de
um funcionário do Ministro,exercendo sua função no Território.
A eleição de representantes para a Assembléia Legislativa é também fundamental
para o quadro administrativo dos Territórios, uma vez que possibilitará a defesa
dos interesses das populações abrangidas.

EMENDA 280037-0

Não existe mecanismo mais eficaz que a realização de eleições diretas, em todos
os níveis, para se chegar, definitivamente, a uma sociedade politicamente desenvoí vida. t exercendo o voto que o cidadão se conscientiza.

[J

Deputado

ST~LIO

AUTOIl:-------------

_

DIAS
PLIE:"'A'UO/COWISSio/SUICOMISSio

,
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_.
lf

EMENDA 280034-5

tJ

fJPUTIOD~

Deputado VIVALDO BARBOSA

PDT

11

" PROPOSTA DE EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR DA COMISSIIO
DE ORGANIZAÇIlO DO ESTADO "

ro.1ISSIlO DE (flGANIZAÇAO 00 ESTAOO
T

Aditiva

Capítulo V

./

Incluir o inciso V ao arts 14-. .
Suprirnlr a alínea t1R" do inciso XIX do artlgo 8~
JUSTIFICATI"VA
A alínea tratada de matéria de
tados, a quem cabe legislar,

Já

§

competênCIa dos Es-

que os encargos

O Município estimulará a criação a regulamentação e apoiará sob to-

das as formas as entidades de Organizações Comunitárias e Associações de Bairro.

decorren-

tes da organização destas corporações são dos Estados.

Justificativa
São entidades que hoje fazem parte do poder de participação global
da sociedade nos mecanismos institucionais dentro do espírito de descentralização das ações da administração participativj3 e da democratização do

EMENDA
280035-3
:;:r-===::.:..::....=====-=:......--AUTOft---------------

tJ

ConstitUInte VIVALDO BARBOSA

; - - - - - - - - - - PLENÁI'llo/cONlsaio/.uICO.,llS.Ão---

(!J

COMISS~O

DA

ORGANIZAÇ~O

_

DO ESTADO

r : - r - - - - - - - - - - - - - - - - TEXTO/.JUSTIF'ICAÇio-

--,

Constitu~nte ANNIBAL BARCEL~L~O~S;------------------·

Acrescente-se ao artigo 14, ap6s
expre.ssão:

11

poder

político.

110

Município " a seguinte

com mais de cem mil eleitores.

11

Acrescente-se inclso ao artigo 11:

"V - Editar a lei org~nlca para Municípios de até
mIl habitantes.
JUSTIFICATIVA

_

l:-;;~OO~

l~ --;;~;'~'6?J

r;-r------------------T[XTO/~USTI'ICAÇÃO------

cem

Será bom para os MJnicípios menores as Assembléias Legislativas "stabele
çam as condições básicas de sua organização, para garantir práticas democráti-

cas transparência dos assuntos e decisões municipais.
Os municípios maiores estabelecerão a sua própria organização.

1 7 l - - - ; - - - - - - - PLIE:"'AItIO/CO""5Sio/IUIlCOMIssio
• Comissão da Organização do Estado

_,

Ao Substitutivo do Relator da Comissão da Organização do Estado,
dê-se ao ~tem V do Art. 79 a segu~nte redação:
Art. 79 -

·····1·········

.

V - o mar territorial
JUSTIFICAÇÃO
o Mar Territorial de 12 milhas é

ace~to

internacionalmente corno

uma região onde o Estado litorâneo confrontante exerce a sua sober~

026

• Il- Comissão da Organização do Estado

nia. Na reg~ao marítima que se estende do limite do Mar Territori
aI por 188 milhas, denom~nada Zona Econôm~ca Exclusiva são, também,
internacionalmente reconhecidos os direitos de soberania do Estado
confrontante, roas não a soberanla plena.

Dessa rnanelra, o Mar

tr~monial, antiga denom~nação para a Zona
pode ser incluído entre os bens da Un~ão.

Econôm~ca Exclus~va,

ritorlal e

Estes

conce~tos,

car que as

não
Mar Ter

Zona Econômlca Excluslva constam da Convenção da ONU so-

Exclusiva atende os reais interesses brasileiros nessa

cela do mar, que sempre foram de ordem

(!J

Constituinte

----

F

5

tr;xTO'oIlJ'tlr'CAÇio-------

_

Divida-se o inciso 11 do art. 79 em dois inc~sos, com a seguinte
redaçao, renumerando-se os dema~s:
"Art. 79 - Incluem-se entre os bens da União:
I

.......•

11

ne-

vez que em s~tuações de per~go públ~co em~nente poderá se fazer necess!
ria a intervenção em serviços públicos e outros.
A nova redação proposta, embora mais sintét~ca, é mais abrangente
em seu sentido, à luz do contido na Justificação.

BARCELLOS

Comissão da Organização do Estado

as

Por outro lado, a necessidade imper~osa e ~nstantãnea que legitima
o dispositivo é o"perigo píib'l aoo amí.nent.e " ,exp-ressão empregada pelo art
153 § 22 da atual Constituição. Tal per~go pode resultar, seja de guerra ou convulçãointestrna (corro diz~aConstitu'ição de 1946, art. 141, § 16) ,se
ja de calamidade públ~ca. Por isso, a requisição tanto pode provir
de
azões militares e de órgãos militares, quanto de motivos estriumente ciis e de órgãos estr~tamente civis, pode ocorrer em tempo de paz e
em
tempo de guerra.
Convém também ampliar a d~sposição para dar respaldo const~tuc~o
aI à mobilização, e acresentar os serv~ços aos bens requisitâveis, uma

r----------- ,.L~N",.lo/eo.,t'SÁol.u.eo"""io---------

tJ

em tempo de paz, como

têncJ.a para regular as requJ.sições em tempo de paz, o que é um absurdo.

econôm~ca.

AlJl'Oft

ANNIBAL

m~litares

calamJ.dades públicas, não são da competêncJ.a da

dinárJ.a, não permanente, contra as calamidades, são os que têm a compe-

~

Assim, Justif~ca-se plenamente a supressão do "Mar Patrimonial"
de os Bens da União. Desta forma, poderemos integrar o elenco das
nações que partic~pam do Tratado do Dire~to do Mar e teremos reconhecidos, internacionalmente, os nossos direitos na Zona Econômica
Exclusiva.

EMENDA 280039-6

civis e

União. Houve aqui um descu~do.O texto promulgado em 1967 e a Emenda n9
1 mant~veram a redação dada ao art. 59, XV, b) da Constitu~ção de 1946.
Ora, nesta era aos Estados-membros que compet~a a defesa contra as cala
m~dades públ~cas, cabendo ã União, na ocorrência desta,
somente socorré-las. Em tal sistema, correto era prever que a leg~slação estadual di~
ciplinasse as requis~ções em tempo de paz. Não o é, porém, atualmente,
quando ã União compete organizar a defesa permanente contra essas calamidades (inciso XIII do art. 89, eliminado no substitut~vo). Desse modo os Estados federados, que não têm de cuidar senão da defesa extraor-

Pa-

bre o D~reito do Mar, que o Brasil ass~nou e que encontra-se, atua!
mente, em processo de ratif~cação pelo Senado Federal, Já que fo~
aprovada pela Câmara dos Deputados. A ~nclusão do Mar Patr~mon~al
como bem da União inviabilizará a part~cipação bras~leira nesse Tr~
tado da ONU, o que não traz nenhuma vantagem para o País. A
ZonaEconôrn~ca

requ~sições

cessárJ.as para eVJ.tar

.

EMENDA 280041-8

tJ

PU

os lagos e quaisquer correntes d'água em terrenos

ANNIBAL BARCELLOS
p'l.rHAJlIOICO'lI!lSÃoIIUlcDI'"u.i.o-----------
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~-

l1mltes

de seu domínlo, ou que banhem malS de um Estado, constltuam

Constituinte

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

.....
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com outros países ou se estendam a território estrange~ro;
111 - as ilhas fluv~ais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países; as ilhas oceãnicas e as marít~mas de seu domínio, excluídas as Jâ ocupadas pelos Estados na data da
promulgação

Ao Substitutivo do Relator da Comissão da Organização do Estado,
dê-se a seguinte redação ao Art. 10.
Art. 10 - •••.••••..•••.•.•••••••••••.••••••••.•••.•.•••••••...•
I - as águas superficiais ou subterrãneas, fluentes, em depôs!

desta Constitul.ção;u

to ou emergentes, não compreendidas no Art. 70;

O texto anter~or é longo e confuso, parecendo conveniente
lo em função de cada bem ou da natureza do bem em s~.

II - as ilhas fluviais e lacustres não compreendidas ru Art. 70,
III - as áreas da Faixa de Fronteira e as terras devolutas, não
compreendidas dentre as da União;
Parágrafo Onico - são indisponíveis para outros fins
as
terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminat§

JUSTIFICAÇ1\O

Por outro lado é conveniente especiflcar que as ilhas

part~

oceânicas

rias, necessárJ.as à proteção dos ecossistemas naturais.

e as marít~mas a que se refere o dispos~t~vo são aquelas de
domín~o
da União, a exemplo, aliás,do cu~dado tomado quando da elaboração da
d~sposição acerca
dos lagos e correntes d'água.

EMENDA 280040-0

f:

constituinte

ANNIBAL

JUSTIFICAÇJ\O
A presente emenda propõe aprimorar a técnica legislativa

vejamos:
a) no ~tem I é necessârio qualificar as âguas superficiais como
aquelas que têm sua foz e nascente dentro de uma Un~dade da Federação;
b) Já consta do item 11 do Art. 7Q o dispositivo que prevê a inclusão entre os bens dos Estados as ilhas marít~mas e oceãnicas,
jâ
ocupadas pelos Estados e Municípios; e
c) é, igualmente, necessár~o qualificar as ilhas fluviais e
lacustres pertencentes aos Estados, equivale dizer, aquelas que não peE
tencem à União.

AUTOII

BARCELLOS

.. L~ ..AJllo/co .. lssio/.u.COIllI!ldo - - - - - - - _

Comissão da Organização do Estado
T~lCT(l/..I S ' T l r l c A ç " o - - - - - - - - - .

F

Substitu~r

o texto da alinea c) do

~nciso

at~nen

te ao Art. 10, para que não conflite com o disposto no Art. 7~ se não

XIX do art. 89 pelo se-

guinte texto:
"Art. 89 - Compete à União:
XIX - legislar sobre:
c) mobilização e

requ~sições c~vis

e militares,

Constituinte ANNIBAL BARCELLOS

de

r . 1 - - - - - - - - - - P'U:UARIOlcCIolI,S:lÃolsuOCCIlI!lsio
Comissão da Organização do Estado

bens e serviços, em caso de perigo público Lnu.nerrce ;"
-------------------------7----------~----------------- - - --- - - - - - - -- ---

JUSTIFICAÇ1\O
A Constituição atual reserva ã União a competência para regular as
requisições civ~s e mil~tares em tempo de guerra. Isso parece signifi~

rr----------------

,

n:xToIJU!lTI'IC,l.ÇÃO

c

,

Ao

Substitutivo do Relator da Com~ssão da Organização do Estado,
dê-se ao inciso d) do item XII dó Art. 89 a seguinte redação:

fi - Comissão da Organização do Estado

em 1973. Considerável é, também, a literatura jurídica disponível

Art. 89 - •..•.•••••••••••
.XII -

d) o transporte

• 027

aquav~ar~o

entre portos bra-

sil~iros

e fronte~ras naciona~s ou
que
transponham os limites do Estado ou-do TeE
ritório~

JUSTIFICAÇÃO

A União, como pessoa do Direito Públ~co que representa a Feder~
ção brasileira e que paira sobre os interesses local~zados e set~
riais, deve competir uma parcela maior de responsabtlidade quanto
às ações relat~vas ao uso do bem comum da sociedade bras~le~ra. De~
tro deste enfoque de bem comum da Nação é que a presente propositura classifica o transporte aquav~ãrio, que inclui além das vias de
navegação, os me~os através dos quais se processa essa ativ~dade.
Atribuir-se competência à Un~ão para explorar, diretamente ou mediante concessão ou autorização o transporte aquavlário como um todo,

justif~ca-se plenamente pelos grandes ~n~estimentos públ~cos qoo são
necessar1DS para que comércio marítimo se efetue; nas instalações
portuárias, corredores de exportação, segurança da navegação,

den-

tre outros. C, principalmente, pela pe r t ao í.paç âo quase exclusiva de~
sa n~dalidade de transporte no comércio exter~or bras~leiro.

SQ

bre regiões metropolitanas de autoria de insignes juristas brasileiros - "Redistribuição de Rendas Tributárias em Região Metropolitana",
de Adilson Ab'feu Dallari. "Instituiçãõ de Regiões Metropolitanas no
Brasil", "Instituição e Administração de Regiões Metropolitana-s"
"A Região Metropolitana no Brasil e seu regime jurídico", de Eurico
de ~Andrade Azevedo; IIRegiões Metropolitanas: uma necessária revisão
de concepções" e "Regiões Metropolitanas, Regime Jurídico", de Eros
Roberto Grau; "Direito Constitucional e Regiões Metropolitanas", de
Raul Machado ·Horta; "Problemas Tributários da Região Metro~olitana·,
de Sérgio Tostes; "As Regiões Metropolitanas no Direito Brasileiro·,
de Sérgio Ferraz, para citar só alguns títulos.
Corno abono, ainda, à emenda, deve-se destacar a CO~
respondência existente entre a expressão ,"região metropolitana",
em
português, e em inglês "metropolitan region", em francês "regíon metr.Q.
politai:.ne" e em i-çaliana nregione me1;ropoJ.itana", todas querendo desig
nar um caso particular de "conurbação" ou "aglomeração urbana" (UDic cionario de Urbanismo" de Carlos Alberto Petroni e Rosa Kratz de Kenis
,
,'\
berg, Cesarini Hnos, Editores, Buenos Aires, 1966) onde se registram
(i) altas densidades demográficas; (ii) malha urbana continua submeti
da ã administrações municipais 9istintas; (iii) intensos fluxos pendy
lares diários de pessoas, entre o núcleo € a periferia; concentração
de recursos financeios e cultçrais e de poder político. José Afónso

da Silva, em seu "Direito Ut.1banístico Brásileiro", ensina que a CODQ.!:

EMENDA 250043-4

t: constucuarrte ANNIBAL BARCELLOS
p: Comissão da Organiza cão do Estado
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Ao Substitutivo do Relator da Comissão de
suprimam-se os § lQ e 2Q do Art. 7Q.

1 PJ-';;~~
_

~ r:ô;-;'~~
_

Organ~zacão

do Estado,

JUSTIFICAÇ!O
Embora seja uma Justa pretensão a citada

partic~pacão

dos

dos e Mun1cípios, reconhecendo-se suas expreSS1vas carências de

Estarecu~

sos, os parágrafos lQ e 2Q do Art. 7Q tratam de matérias que
devem
constar da legislacão ordinária e não da Constitu~cão.
Assim, é recomendável supr~mir do texto constituc1onal futuro os
parágrafos mencionados.

bação, ou aglomeração urbana contígua, " ••• que resulta da expansão u~
bana, constitui uma realidade fáticà, sociológica, e se transforma, en
tre nós, em região metropolitana, quando definida juridicamente como
tal, ou permanece como simples aglomeração urbana contígua, enquanto
não constituída em região metropolitana. nos termos do art. 164 da Con~
ti tuição Federa·l".
2. O argumento de que é preciso reservar a palavra
"região" para nomear as "regiões de desenvolvimento 11 é .louvável. No eI!
tanto, a palavra "região" ganha significados diversos quando devida e'
apropriadamente adjetivada. Assim, ela é empregada para qualificar ~
lidades distintas, não só nos casos de II r e g i ã o metropolitana" e "re gião de desenvolvimento" como "região de planejamento", "região administrativa", " r e g.1ão abissal u , " r e g i ã o fisíográfica", "região litprânea", .tregião militar", uregião natural", u~egião urbana 11 e tantas oy

tras.
3. Isto posto, é de todo con~eniente, para não tu multuar ainda mais a terminologia.relativa às questões urbanas,que se

.

,

mantenha a expressão "região metropolitana", para designar o caso pa!:
ticular de II c onur b a ç ã o " cUJo núcleo é uma capital estadual, como é
caso das atuais nOve regiões me~ropolitanas brasileiras.

EMENDA 250044-2

l!J
C

AUTOIl-

LUIZ FREIRE

---,

l:l;;~:I"~ lIf1ENDA 250045-1
C LUIZ FREIRE
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_
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substitua-se no Substitutivo do Relator da Comissão,

Substitua-se os §§ 12 e 22 do Art. 20 por
novos §§ 1 2 e 2 2 com a seguinte redação:

no titulo do Capítulo VI e no texto dos'artigos 18 e seu parágrafo ~
nico, 20 e seus parágrafos, a expressão lIárea-metropolitana lt por "r,g
gião metropolitana":

,§12 - Lei Complementar Estadual disporá sobre a autonomia, a organização e a competência da Região Metropolita-

JUSTIFICA'l.'IVA

na e da Aglomeração Urbana, como entidades públicas e territoriais, PQ
dendo atribuir-lhes:

1. A emenda pretende, em primeiro lugar, assegurar
a manutenção, no texto constitucional, da expressão "Região MetroPQ
litana", consagrada em âmbito constitucional, adminístrativo, acadêmico e jurídico. É significativa já a C9leção de diplomas legais federais e estaduais editada'a partir do estabelecimento das atuais nQ
ve regiões metropolitanas, pelas l~is complementares de n 2s I4 e 2~,

I - delegação para promove~ a arrecadação
Be taxas, contribuição de melhoria, tarifas e preços, COm fundamento na prestação de
comum;

~erviços

públicos de interesse

028
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11- competênc~a para exped~r normas em mati

JUSTIFICATIVà

ria de interesse comum da Região MetroA emenda pretende explicitar a competência

da

União Federal em matéria de ordenação do território, meio ambiente

e

politana e da Aglomeração Urbana.

.

.

desenVOlvimento urbano e regional. As constituições brasileiras, até hQ
Je, padeceram de aguda cerência de.dispositivos relativos ao espaço te~

§2. - Cada· Região Metropolitana ou Aglomer~
ção Urbana expedir~ seu própriozesta-

ritorial e às condições concretas da vida nacional - a distribuição

da

tuto, que será aprova~o pela Assenblé'

população e ·suas atividades no território, a racional utilização dos r~

Legislativa do

Cursos naturais e

Estado, respeitadas a

equipa~entos

produtivos do país.

Impõe-se, também, que ao estabelecer estes pl~
nos a União considere os interesses estaduais, regionais e municipais ,
daí a inserção de recomendação expressa de audiência a esses entes.

·Constituição e a legislação aplicável
assegurada a representação dos munici
pios que as integram e a participação

comunitária.
JUSTIFICATIVA
1. A ratificação ,pelas

EMENDA 280047·7

Câmaras de Vereadores.po-

derá inviabilizar o estabeleimento pretendido de regiões metropolit~

l!J

nas e aglomerações urbanas. Co~ efeito a não ratificação pela Câmara
meração tornaria inócuo o ~stabelecimento

do ente 'encarregado

J

li

C

de Vereadores do município nÚ~leo ~a região metropolitana ou da aglQ
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da

pretendida organização, planejamento a programação e a execução

de

funções públicas de interesse comum da região metropolitana ou
aglomeração urbana.

da

Adite-se ao Art. 18, após a expressão "Distrito Federal" o seguJ.nte: " em Regiões Metropolitanas ou Aglomerações
Urbanas"; e no Seu Parágrafo Único, após a

o

estabelecimento do ente metropolitano ou da

aglomeração urbana mediante lei complementar estadual reduz os
já que as municipalidades

pos-

Urbanas", ficando o Art.18 e seu Parágrafo rtnico com a seguinte

envolvidas, de alguma
Art.
estados

2. A experiência obtida com o atual disposit~vocon~
(Art.164) e das leis complementares n. 14, de 8/6/73,

federados

nas ou Aglpmerações

em criar um modelo único para as regiões metropolitanas e aglomerações

-

efeitos administrativos,

os

Urbanas.
Federal

definirá os critérios básicos para O estabelecimento de Regiões de De-

a criação de um Conselho Metropolitano para gerí-las.

senvolvimento Econômico,de Regiões

3. A emenda procura evitar este inconveniente

~ara

Parágrafo ani~o - Le1 Complementar

urbanas, tal corno o faz a atual redação dos §§ 1. e 2., ao determinar

à

l~

poderão agrupar-se em Regiões de Desenvolvimento

Econômico e os Municípios e o D~strito Federal em Regiões Metropolita-

e

n. 20, de 1/7/74, mostra, sobejamente, o inconveniente de se insistir

gando

redg

ção:

forma, estão representadas nas Assembléias Legislativas.

tituc~onal

expressão "Desenvolvimento

Econômico", o seguinte: " de Regiões. Met'i0politanas e de Aglomerações

síveis inconvenientes que se pretende superar com a consulta, as câ-

maras de Vereadores,

er=;;;~~D=]

outo~

Metropolitanas e de Aglomerações

Urbanas.

lei complementar estadual as disposições sobre a autonomia, a

organização e a competência da região metropolitana e da aglomeração
urbana, obedecidos os critérios básicos firmados em lei complementar

JUSTIFICATIVA
A emenda introduz o reconhecimento constity

federal. Com isto, procura-se assegurar a cada região metropolitana
ou aglomeração urbana, a nec~ssária individualidade e coerência

cional de aglomerações urbanas, formações urba~as que se assemelham às

com

regiões metropolitanas e têm presença disseminada no território brasi-

as peculiaridades regionais.

leiro. Esta expressão designa as formações urbanas caraterizadas pelo
entrelaçamento da malha urbana de dois ou mais municípios, ou pelo

eK

travasame~to da malha urbana de um sobre o território de outro, bem co-

mo pela existência de intensos fluxos intermunicipais, representados
por deslo~amentos diár10s de pessoas e por de~andarem tratamento integrado d~ diversas funções públicas.
2.As aglomerações urbanas constitmmpresença
bastante evidente no te~ritório brasileiro. Este reconhecimento

impõe pela necess~dade de propiciar

tratamento integrado de

se

funções

públicas de interesse comum dos municípi~5 que integram estas aglome",..

TCXTO/olUSTI'IC.l;iD

,

rações urbanas

de que são exemplo,entre outras, Campinas e Santos,em

são Paulo; Ipatinga- Coronel Fabticiano, em Minas Gerais; Volta Redon
Adite-se ao inciso X do Art.
pressão:

11 • • •

8~

da - Barra Mansa, no Rio de

a seguinte ex-

Jane~ro;

Juazeiro do Norte - Barbalha, no

Ceará e Pelotas- Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Para realçar a im-

de ordenação do territór~o, meio

ambiente e desenvolvimento urbano e.regional,

portância dessas aglomerações úrbanas deve-s~ assinalar que, no decê-

ouvidas as autoridades estaduais, regionais

nio 1970-1980, foram elas que tiveram o maior incremento demográfico

municipais tt

fJ.cando o inciso com a

e

seguinte

Art ..82 . . . . . . . . . • .

(4,8% ao ano) contra 3,9% d~S nove regiões metropolitanas e 3,8%

O'O'O'O'

..

O'.O'O'.O'O'O'

3. As regiões metropolitanas

.

corno

x-

Estabelecer os planos nacionais de

viaç~o,

\~ansportes, informática, gerenciamento ~O~
teiro, ordeBação do território, meio ambien

te e desenvolvimento regional e urbano,
vidas as autoridades estaduais, regionais
munic~pais.

dos

municípios com mais de 100 mil habitantes.

redação:

oy
e

constituem -se,

Já se disse, um caso particular das aglomerações urbanas e delas

se d1ferenci?m por apresentarem maior porte

demográfico, maior concen

tração de recursos financeiros e cultu;ais e se constituirem um centro
de

poder político, este últ1mo caracterizado pelo fato de terem

núcleo uma capital estadual.

como

11 - Comissão da Organização do Estado e 029

tências mun1c1pais no Brasilt A grande realidade brasileira

cípio de pequeno porte,
LUIZ' FREIRE

é o muni-

já que dados do último Censo do IBGE comprovam

que 70% dos municípios brasileiros tem menos de 20.000

hab~tantes

e

50% tem menos de 10.000 habitantes.

ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

A síndrome de

simetr~a

reinante

faz com que todos

seJam constitucional e legalmente tratados da mesma forma, o que não

Substitua-se no Artigo 20 a expressão _"Áreas

nas" pelo seguinte: "Regiões Metropolitanas e Aglomerações

e acrescente-se, após a palavra

Il

corresponde, ero absoluto, à realidade ~ísica e não permite que os EstÊ

Metropolita'Urbanas

dos possam atuar na conformidade das diferenças existentes entre os my

ll
,

nicípios, distinguindo-os de acordo com as peculiaridades regionais

me t r o p g l í t a n o " a expressão:tle da ag19

Art~go

Consigne-se, aliás, que nas origens de nosso muni -

20 '- Os Estados poderão, mediante le~ complementar,

criar regiões metropolitanas e aglomerações urbanas,

cipalismo, as Ordenações do Reino estabeleciam a elementar distinção

constituídas pOI

agrupamentos de muniéípios limítrofes para integrar

a

entre municípios imperfeitos, rudimentares e completos. Por outro la-

organização,

do,

planeJamento, a programação e a execução de funções públ~cas de inte
resse metropolitano e .da a9.1omeraçâo urbana, atendendo

pios de

~ntegraçãp

espacial e

aos

e

locais.

rneraçâo urbana", f1cando o Artigo 20 com a seguinte redação:

já no municipalismo português do século XIII, havia a distinção

entre municípios rurais e urbanos.

princí

setor~al.

F1nalfuente, não custa lembrar a inconveniência de dg
finir os parâmetros da distinção, diLetamente no texto constitucional

JUSTIFICATIva

federal, que regulariza o fenômeno de longe e sem precisão. Muito me lhor p~onização e definição fará a Constituição Estadual, onde a no~

i_emenda i1nt~ o 1:'econhecimento constitucional das aglome-

ma estar-á- cpntida.

rações urbanas, fórmações que se assemelham às reqiões metropolitanas
e têm presença àisseminada no terr~tório brasile~ro. Esta
des~gna

expressão

as formações urbanas caracterizadas pelo entrelaçamento da

lha urbana de dois ou mais municípios, ou pelo extravasamento da

A adoção desta medida muito facilitará o planejamen-

m~

to regiRnal dos Estados e o próprio desenvolvimento-municipal.

ma-

lha urbana de um sobre o território de outro, bem como pela existência

de intensos fuxos intermunicipais, representados por deslocamentos diários de pessoas e por demandarem tratamento integrado de diversas fun
ções públicas.
2. As aglomerações urbanas, oocmtitUem

presença bastante

evidente no território brasileiro. Este reconhec~mento se impõe neceê
sidade de prop~ciar tratamento integrado de funções públicas de intereê
se comum dos municípios que integram estas aglomerações urbanas de que

são exemplo, entre outras, Campinas e Santos, e~
Coronel Fabricianp, em Minas Gerais;

Volt~

são Paulo; Ipatinga -

Redonda - Barra Mansa,

no

Rio de Janeiro; Juazeiro do Norte - Barbalha, no Ceará e Pelptas-

Rio

EMENDA 250050-7
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Grande, no Rio Grande do Sul. Para realçar a importância dessas aglomerações urbanas deve-se ass1nalar, que, no decênio 1970-1980, foram

e1a~

que tiveram o maior incremento demogrâf~co(4,8% ao ano) contra 3,9% das

nove regiões metropolitanas e 3,8% dos municípios com mais de 100

mil

habitantes.

Adite-se ao inc~so 11 do Artigo 31 o segu~nte: "limitada
3.

As regiões metropolitanas; constituem-se, como Já

se

disse, um caso particular daS aglomerações urbanas e d~las se diferenciam por apresentarem maior por~e demográfico, maior concentração
recursos

1'";'1---------------- T l U O / " U S T l r ' c a ç i o - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .

f~nanceiros

e culturais e Se

constitu~rem

o

§

22

do

referido artigo, e ficantlo o ~nciso 11 e o § 2~ com a seguinte redação:

de

um centro de poder

político, este último caracterizado pelo fato de terem como núcleo

ao custo global dessas obras ou 5erv~ços", eliminando-se

urna

"lI - contribu~ção de custe~o de obras" ou serviços, limitada ao custo global dessas obras ou serviços" e

§22 - É vedado a cobrança acumulada das contribui~ões re~

capital estadual.

fer~das no item I e na alínea "ali do item 11, deste artigo.

EMENDA 250049-3
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Acrescente-se ao Artigo 92 do Substitutivo do Relator da Comissão novo parágrafo, de número 4 com a seguinte redação:

O substitut1vo no

~nciso

I do

Art~go

31 estabelece que a

contribuição de melhoria_terá por lim~te 'in?~v1dual
da contr1buinte, o ac~ésc1mo de valor que resultar para

exigível de caos

imóveis

de

sua propriedade •

No entanto,

conf~gura-se

no &22 do refer~do Artigo do me~

mo substitutivo, que as contrJ.buições previstas (inciscs I

e

IIr terão

por limite global o custo das obras ou serviços.
§4 2 - A ~onstituiç~o E~tadual poderá estabelecer
atendendo a critérios de peculiaridade local e regional, distinção entre municípios no tocante às suas competências.

Constata-se, então, ser mais coerente
obras ou serviços, necessárias

JUSTIFICATIVA
É de todo inconveniente a rigidez que vigora desde

a Constituição de 1891, na d~finição uniforme e simétrica das compe -

que essa limitação

pelo custo global restrinja-se somente às contribu~ções de custe~o de
financeira"dos 1nvest~mentbs.

única e exclusivamente

à recuperação

030
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Inclu~r

Art.

PAULO ROBERTO

r : - r - - - - - - - - - - PLI!:HÁ"IO/COUlssiol.UBCOMllllio--COMISSÃO ORGANIZAÇÃO DO ESTADO
r = - r - - - - - - - - - - - - - - - - TEXTO'JUSTIl'ICAÇio------

Os Estados poderãd estabelec. er, mediante o dis-

pios limítrofes, pertenc~ntes

abrangendo municí-

à ,mesma comunidade sócio-econômica,

Na

com

a f~nalidade de organização, planejamento, programação, admin~stração
e execução de funções públicas de interesse comum, harmonização da leg~slação, da t.r abut.ação , do sistema de transportes e do uso do solo

apresento a
titut~vo

to a

Paragrafo Único - A iniciativa do estabelecimento de
crorreg~oes caberá também aos municípios interessados,

mi-

R~cha,

do

de um

ma~s

Emenda ao Subs
respe~

que diz

d~spositivo,mas

mod~ficações

que

correlatas, a

começar pela fusão do Art. 1"

quando da omis-

com

o Art. 3", que se impõe pela identl
mod~f~cação,

dade de conteúdo. Tal

subst~tu~

pela fusão, não

JUSTIFICATIVA

integra!

mente o projeto, mas,apenas,dá org~

Para uma adequada integração das ações dos municípios componentes de uma mesma comun1dade sócio-ecnômica do

próprio

n~cidade

Estado,

à matér~a, que se dilu~ em

dois capítulos do mesmo título

impõe-se a criação de instâncias administrativas, microrregionais, co
territoria~s,

do Art. 23, § 2",

segu~nte

José

trata de

são do Estado, mediante so l.Lc i t açâo à Assembléia Legislativa do Estado.

públicas e

conform~da

Regimento Interno desta Assembléia,

de interesse microrregional e urbano.

ent~dades

-,

EMENDA N":

onde couber:

posto em lei complementar estadual, microrregiões,

mo

---,

elastece o texto

para os fins mencionados.

que ,por esta

da,~ reduz~do. Destarte, a

A articulação dos, planos e programas de governo, em âmbitc
regional, . possibilitará ao Estado e aos Municípios interessados maio
racionalidade de ação.

ção

~mpl~ca

Art. 1 2

no

segu~nte:

com o 3 2

,

;

e
eme~

correl~

fusão

do

transformação em

parágrafo associado ao artigo fundl
do do parágrafo único do Art.l",com
nova

EMENDA 250052-3
DEPUTADO CONSTITUINTE ALOYSIO CHAVES

redação;e;~minação do

Art.22 e

seus inclsos I/IV, além de nova

re

dação aos seus §§ 1 2 e 3 2 , com

ell

minação do § 2 2 ; deslocamento,

com

nova redação, do Art. 3 2 , por fusão
desloc~

do seu sentido com o do 12;

r . - r - - - - - - - - - - - - - - - - TEXTO/JUSTlFtCAÇ~O---Dar ao art. 29 -- Disposições Transit6rias -- do
projeto a seguinte redação:

mento do seu § 1 2 ; eliminação

_,

do

seu § 2 2 ; transformação do seu

ante

red~

em artigo autônomo, com nova

ção e novo alcance; elimlnação
Art 29 -- É criada a Comissão de Redivisão
Territo
rial do País, com cinco membros indicados pelo Congresso Nacio
nal e cinco membros do Poder Executivo, com a finalidade
de
apresentar estujos e anteprojetos de divisão territorial
do
País e apreciar as propostas de criação de Estados, que lhe fo
rem apresentadas no prazo de sessenta dias.

seu

,

nova redação do seu

do
§5º,

pela restauração, COm supressao

do

da lei, do Art.3"

da

qual~ficativo

Carta de 1967, deslocado do

capít~

lo lI; supressão do Art. 42

e

seu

parágrafo único, sendo toda essa m~

JUSTIFICAÇilo
A emenda visa a dar tratamento mais adequado à matéria,
que é excepcional e relevante, expungindo-a de eiva de
casuís
mo, além de não sufocar o prazo para apresentação de
qualquer
proposta, inclusive das já encam~nhadas à Assembléia
Nacional
Constituinte ou qualquer outra, com o escopo de fazer-se corre
ta e adequada sistematização.
É sabido que há territ6rios que, s6 agora, depois de 40
anos, pretendem t~ansformar-se em Estados; entretanto, há
prQ
postas que pretendem criar Estados, sem passar pelo estágio in
termediário de Territ6rio, em áreas sem densidade demográfica,
sem condições min~mas de auto-sustentação econômica, sem tran~
portes, energia, infra-estrutura básica e outros
requisitos
fundamentais, -- como num passe de mágica -- realizar
trans
formações profundas na organização político-administrativa do
país, sem condições de serem viabilizadas.

42

§3"

térla reduzida às disposlções
t~tutivas segu~ntes,

t~flcação

conforme a

sub~
ju~

abalxo:

TíTULO

ORGANIZAÇÃO E DIVISRO POLÍTICA DO ESTADO
CAPÍTULO

I

PRINCÍPIOS ESTRUTURAIS
Art. I" - O Brasil é uma
mente pela união,

Estados,

Repúbl~ca

Federat~va

organ~zada

politic~

Distrito Federal e

Territó

constituída sob regime representativo e

rios Federais, numa associação indissolúvel.

n- Comissão da Organização do Estado

§ 12

-

Todo o poder emana do povo e com ele

• 031

é

t1tu1ção da trad1ção pela modern1dade federativa, de1xando de

o

a fusão do Art. lº com o 3º do Substitutivo. Mesmo aSS1m eme~

exercldo.

lado o resqulc10 do Tema "Estados Un1dos do Bras11",aconselha
§ 2º - são símbolos naC10na1s a Bande1ra,

gem, além das doutrinas jurídicas, as questiúnculas

H1no e as Armas da Repúb11ca.

semântl

caB.
§ 3º - É assegurado aos Estados, ao

Distrito

Federal, aos Terr1tórios Federais e aos Municípios o uso

Novos artlgos,em sucessao ao

de

primelro,represe~

tam uma questão ma1s de forma do que de técnica

símbolos própr10s.

leg1slativa,

quanto a manter a um.f'or-ma dade do texto: O D1re1 to
§ 4º - A língua portuguesa falada no País é o idioma

nacional.
Art. 2º

- O Distrito Federal

Art. 3º

- A criação

é

rios,

por

desmembramento

de

preferi

vel paragrafar o artigo pr1me1ro, porque parágrafos sao aditl
a

capital

da

vos que completam o sentido do artigo pr1nc1pal: só na para
graf1a patológica é que há confusão na linguagem escr1ta, por

União.
de novos

Consti tui~

te é,aclrna de tu60,uma clêncla organizaclonal. Seria

Estados

áreas municipais,

e Territó-'
dependerá de

lei.

palavras que pertubam e sed1Ssociam do sent1do do

entendime~

to. Na emenda ao subst1tut1vo, os parágrafos

autônomos,

são

sao acessórlos que aderem ao prlnclpal, por acessão. E sob e~

se entend1mento, passare1 sob o mesmo crivo, as
Art. 4º

- Os Estados podem incorporar-se

propos1turas

substitutivas, mod1ficat1vas e supressivas subseqUentes,

entre si,

co~

forme a correlação.

subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros
o~
formarem novos Estados ou Regiões Federativas, mediante acordo
dos respectivos governos, deliberação dos seus poderes legislativos e plebiscito das populações diretamente interessadas.

O parágrafo único do Art. lº const1tu1 uma 1n~
vação

p~

que, talvez ,só cause choque aos const1tuc10nalistas

máticos, segundo os quaa s o poder não emana só do povo: "_~
ele é exerc1do, no~ termos desta Constitu1ção". "Com ele
JUS T I F I C A

~erc1do"

ç AO

i

é um atr1buto de def1n1ção de um estado democrático

üe d1re1to popular: serve de argumento para e11m1nar a

refer~

da expressão do Art. lO. Manifesto-me pela sua manutenção,com
a elim1nação do complemento "nos termos desta Const1tu1Ção" ,
nente

No seu Parecer de 05 de junho de 1987, o
EmiRelator, Constituinte JOSÉ RICHA, evidenciou admirável

espírito de síntese, no louvável propós1to de reduz1r o texto
ao essencial. MAs, data vên1a, prat1cou o que condenou.

Daí

por que se adensou nos capítulos I e 11, do título I, ao

d1~

por sobre os princíp10s gera1s e a organ1zação

porque esta dispõe sobre o Óbv10. Fora dos termos
ção, o povo de11rará nas fronte1ras do atentado

porpíc1a à legislação ord1nár1a. Talvez por 1SS0, sem

falar

nas temerárlas lncursões sobre princíplos da Teorla Geral

Estado e doutr1nas sobre a Federação, elaborou

do

dispos,t1vos

que, no própr10 subst1tut1vo, se podem restr1ngir. Daí

a
d1~

emenda acima, enquadrada nas da spoaa çôea r-eg amerrt aa s pela
pos1ção. E a arreg1mentação proposta pode pecar por

def1ciê~
nat~

cia de técnica legislat1va, mas não pela un1form1dade e

reza do conteúdo juríd1co-constituc10nal em matér1a com corre

Constl
própria

Const1tu1ção.
O Art. 2º,com seus incisos I/IV, deve ser

po11tico-Adm~

nlstrativa. Transformou, alnda em constltuclonal,matérla malS

da

à

suprim1do

oAlém

todo

de redundante e d1scip11nador do óbvio, é liml

tati vo , Contém disposições que maa s se assentariam no cap tulo
í

relat1vo aos d1re1tos e garantias. Apenas a glosa do inciso I
serve de base para just1ficar a e11minação dos dema1s,
que as exceções

mesmo

sejam sempre expressas, ante indagações:- não

é óbv10 que à Repúb11ca Federat1va assista o poder intrínseco
e inerente de defender a soberan1a nacional ? O que o relator
entende por so~eran~a ? Não

é

óbvla a regra

de

convlcêncla,

coexistência pacíf1ca e de cooperação internacional

?

In ~,

o s1lêncio é mais aconselhável do que a norma expressa,

lação.

que,

além do mais,é programática.

Submeto a elementar cr1VO cada d1sposição sub~
corr~

titulda, mod1f1cada ou que se concatena, por efeito da
lação, no texto acima.

Quanto ao § lº do Art. 2º, a expressão: "adota
-º~s

na data da promulgação desta Constituição", além de prop.!.

ciar o
Quanto ao Art. lº, a assertiva 1nstitulda pela
vontade do Povo,como um Estado Democrático de D1reito,não
se evidencia redundante, para não dizer rebarbativa,como

so
tem~

rária. Melhor se assentaria no preâmbulo. Além do mais, a1nda
se d1g1ad1am os constituc10nalistas, jurisconsultos e

jurisp~

r1tos quanto à def1nição da expressão" Estado Democrático de
Direlto", como se, sob a vigência da Emenda

Const1tuc10nal

entend~mento

de que outra bandeira, outro h1no

tras armas, como símbolos, poderão ser aprovados até

ou

da nova Le1 Maior, agride as tradições da nossa h1stória.

M~

danças nos símbolos são efeitos conjunturais e emocionais,

m~

lhor atendidos pela ef1các1a da lei ordinária. A expressão d~
ve ser eliminada.' E por óbvias razões, também deverá ser

eI!

minado o § 2º.
Referentemente ao § 3º, nenhuma

diSposição

nº 01/69, estivéssemos num estado de fato. Na verdade, há

Es

constituc10nal, nem legal, como notempo em que O noje

tados de Dire1to, democrático, tota11tár10, 1ndiv1dual,

S~

tU1nte da minha terra, Jarbas Passar1nho, era M1nistro da

cial •.• O conteúdo do texto é que d1z da t1p1f1cação do

est~

cação, poderá fazer com que os gramáticos ensarl1hem suas

do de direito, sendo desnecessár10 espec1f1cá-lo

ou

qua11fl

cá-lo, numa disposição controvertida, além de polêmica. A sub~

o~

o adve~

mar, em especial os comandados pelo espectro de

~

centes. Deixo para o final a matéria polêmica, que me

const.!.
Ed~

aE
~

insp.!.
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rou a emenda modificatJ.va da colocação, ou proposição,

" O

idioma português é a língua ofJ.cJ.al". Assim me manJ.festo,

no

Federais entre as entJ.dades constJ.tut1vas do EStado Nacional,
da Federação e da Repub l a ca , adqu r-r r-am personalidade

jUl·ídi

í

J.nteresse de levar ao debate do plenário matéria que1certame~

ca explícJ.ta. DeJ.xaram de ser uma simples área governada

te,servirá às tertúlJ.as constituJ.ntes e aos currículos UnJ.ve~

administrada pela üm áo , através de prepostos do Governo

instJ.t~

sitários, onde o latim foJ. eliminado e a comunJ.cação
cionalJ.zou terminologJ.as refutadas pelos puristas.

deral, por haverem adquirido atributos

q~e

o conce1tuariam

mo entes J.ntermédios com tendêncJ.as a Estados-membros.
por que se constJ.tu!ram, com exceção de Fernando de

NQ que concerne aos Arts. 3. e § 2., os textos

devem

se~

eliminados, adotada a proposta da fusão. Quem

CJ.ou os estudos jurídJ.cos sobre Territór(6s Federais
nistração Territorial em nosso País, na década
certamente não concordaria com a

eliminaç~o

de

do

e
F~

in!

e

Admi

quarenta,
TerritórJ.o

Federal., criatura da UnJ.ão e do DireJ.to ConstJ.tucional,

c~

Dai

Noronha,

em Municípios. E atentará a exclusão omissJ.va contra

o

di

rei tos adquirJ.dos através dos Arts.l. da Constiuição de 1934,
3. da CArta ConstJ.tucional do

Es~ado

Novo de 1937 e 1. da Car

ta ConstJ.tucJ.onal do Estado Autoritário do Movimento Revoluci~
nário de 1964.

da

dJ.sposição sobre a organização política, porque ente inconste
tavelmente constitutivo da Federação e da República, e,

indu

bJ.tavelmente, integrativo da estrutura federativa. Heresia ju
organJ.z~

rídica imperdoável está em J.ncluir os Municípios na

ção polítJ.co-adminJ.strativa da República Federativa do Brasil.
Divergem os municJ.palistas em conceJ.tuar os municípios

como

entes de DJ.reito Natural, porque antecedentes ao Estado

e co

mo criaturas dos Estados-membros, pOJ.s que existem, porque
Estado, que é ..assJ.m o quer. Apesar do ressurgJ.mento do
municipalJ.sta, que sempre

recr~desce epJ.~e~icamente

o

surto

nas fases

de transJ.ção,como ocorreu entre o Estado novo de 37 e o

Est~

do de Direito de 1946, tal como agora se repete entre o

Esta
R~

do AutoritárJ.o e o Estado DemocrátJ.co, a concepção de uma

pública MunicJ.palJ.sta não passa de uma"porralouquice", em con
flito com a tradJ.ção e o DJ.reJ.to. O MunJ.cípio

foi

"planta

que pegou de gAlho 11 no Brasl.l. Jurl.dicamente, vel.Q premoldado

no texto das Ordenações e dos Forais. Aqua desembarcou

das

ravelas"na mente daquele cortejo de colonizadores que,
do o Primel.ro Governador-Geral aportou

à

ca
qu~

Bahla, fol. mais nume

roso do que os J.ntegrantes do séquJ.to de famílias de

servJ.do

res públicos, que se deslocaram com JuscelJ.no do RJ.o para Br~
sília, nos J.dos de 1960 ••• Se bem analisado, o Município
Sl.le2rO, de heranças romano-hlspânlco-lusltanas,

já

Bra

desempe

nhou O seu papel hJ.stórJ.co. InstJ.tuiu-seFtambém,a servJ.ço

da

coerção do sentimento nacJ.onal,nesta parte do Novo Mundo. MaJ.s
juridic~

se prestou ao Poder Central do que aos municepes,

mente, repugna ao DJ.reito Constitucional a sua equiparação aos
Estados-membros, porque

A respeJ.to do § 3", do Art. 3", lJ.mito-me
gestões

não

apreciadas quanto ao mérito. À ConstiuJ.ção

me o Art. 4 •. Homero Pires, que recolheu excertos de

Terrltórios,
j~

são criaturas da Unl.ão. Mas,na hl.erarqu1zagào das pessoas

rídJ.cas de DJ.reito

PúblJ.co Interno, embora mais autarquJ.asdo

que autonomia, estão acima dos municípios. O qualifJ.catJ.vo
~

~

define o DIstrJ.to e o TerrJ.tório como sendo

~

Feder~

da

ção, não do Estado-membro. A omJ.tJ.r o Relator TerrJ.tórJ.o

Fe

deral, teria de omJ.tJ.r, também, o DJ.strJ.to Federal, como ente

Bar

~, inseriu,nos seus comentos,a melancólica confissão

do

J.mortal brasileJ.ro, quanto à ineficácia do referido artigo,na
época em que defendia os dJ.reitos do Amazonas ao Acre:

nada

se havJ.a feJ.to, até então, para os corretJ.vos da nossa terat~
lógica herança capi t ana a L

que, ainda, se retrata na cartografia
reproduziu

brasileira. A Constiuição de 16 de julho de 1934

pa~

a mesma dJ.sposição no seu Art. 14. Também nada se fez a
tJ.r daí. A Carta de 10 de novembro de 1937 seguiu a
no seu artJ.go 5 •• Mas correções na organização

tradição

político-adm!

trativa só foram efetivadas por meio de decretos-leis sobre

criação de TerrJ.tórios FederaJ.s na Faixa de FronteJ.ras,

a

sob

as concepções da geopolítJ.ca J.nterna do General GóJ.s Monteiro.
ex-i~

Quando da Constituinte de 1945, confabulações entre os

terventores Ribas (Paraná). Nereu Ramos '(Santa Catarina) e Ma
galhães Batara (Pará) culmJ.naram na extJ.nção dos
de Ponta Porã e Iguaçu, em troca da permanência

TerrJ.tórJ.os
dos

outros:

os Territórios ext1ntos poderiam ser, atualmente,

Estados-me~

bros. A redivJ.são começou através da J.nstJ.tuJ.ção

de

Territ~

rios Federais, por desmembramento de áreas municipalS, não de

Municípios estaduaJ.s. A referJ.da Carta manteve o mesmo J.nócuo

de setembro de 1946 o reconfirmou, no seu Art. 4º,
Quanto ao DJ.strJ.to Federal e aos

de

confo~

24 de JaneJ.ro de 1891 coube a pI'J.mazJ.a da disposição,

e ineficaz disposJ.tivo no seu Art. 5 •• A ConstJ.tuição

criaturas destes.

a

reafirmar a doutrina, por mlm esposada, na Justificação de s~

de

18

prevendo

o retorno dos Territórios no Art. 3. (medJ.ante leJ. especJ.al)e
a elevação do Território do Acre a Estado (Art. 9., das

Disp~

sições Constltucl0nais Transltórias), após ter,no Art. 8 2, d~

termJ.nado a extJ.nção dos Territórios FederaJ.s de Iguaçu
Ponta Porão O critério de elevação a Estado

e

era,então,merame~

te tributário, e o da extJ.nção, exclusJ.vamente eleJ.toral.

A

tradJ.ção foJ. desprezada pelo constituinte de 24 de JaneJ.ro de

constitutJ.vo da Federação, da RepúblJ.ca e componente da

org~

nização político-administrativa da República FederatJ.va

do

vos das transformações, mudando um pouco as heranças fisiogr~

nos

ficas capJ.tania'ls:"ARt. 3. - A crJ.ação de novos Estados e Ter

Brasil. Quem maJ.s escreveu sobre TerritórJ.os FederaJ.s, em

1967, que optou por um

disposJ.tJ.vo favorecedor

dos

corret~

50 País, fez escola no tempo em que esposou a doutrina, ante o

r1.tórl.os dependerá ,de :l:el cO'Tlplementar". A este respelto,

ne

silêncJ.o do CódJ.go CJ.vil

nhuma razão lógJ.ca, JurídJ.ca, geopolítJ.ca, constJ.tucJ.onal

e

de 1917, de que o TerrJ.tórJ.o Federal

era desprovJ.do de personalJ.dade Jurídica de DJ.reJ.to

Público

democrátJ.ca justJ.fica a substJ.tuiçào J.ntegral do referJ.do Art.
3. pelo

69 do Anteprojeto Afonso Arinos,

ou

pelo

3"

Interno. Isto é, não passava, desde a anexação do Acre

pelo

tratado de PetrópolJ.s, de uma simples cJ.rcunscrJ.ção do

TerrJ.

do

integrar

42

portanto,

primelra Repúbllca, tornaram-na letras mortas nos textos con~

tórl.o Nacl.onal, ou qUinhão da Bolívla que passou

a superfícJ.e do País, que a união

a

Federalizava sendo

uma extensão do Governo Federal.Mas a partir do momento
que as Const2tuições lncluíam o

Acre

os novos

em,

Territórl0S

Art. 3" do SubstitutJ.vo RJ.cha, com seus acessorJ.oS
e 52. A inoculdade e a lneflcácia da dlSposição, desde

titucJ.onaJ.s subseqüentes, que readJ.taram, servJ.lmente, o
tusto Art. 4. da Lei Magna de 1891. Mas não o considero

§§
a

ve
de§.
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Ao mesmo CrIVO poder1a submeter outras

prezivel de todo. E, por isso mesmo, me man1festo pela sua ma
nutenção, desde que,conforme~s Arts. 3 2 e 4 2 da
acima, face aos imperativos a seguir.

propos1tura

sições so Subst1tutivo

~.

Mas não quero parecer

rixento,

ao ver relegado pelo Emérito Relator o sonho dos que,nas
giões do TapaJÓS e do Ba1XO Amazonas.me trouxera ao

Antesde mais nada, tenho em mente

a

mensagem

do Presidente desta Assebléia, quando anunciou ao povo queel~
boraremos uma Constiuição contemporânea do futuro. Mas,ao con
trár±o,se revela o Substitutivo

~,

talvez pelo apego

velhas fórmulas e, ainda, data venia, injustificável

as

reaçao

às inovações constituintes. E confio no recuo de S.Ex', que é
uma das maiores esperanças da nossa pátria, representando

h2

je uma das mais corajosas expressões de luta democrática

p~

revelando~

lo desenvolvimento politico do nosso povo, embora

go do biblic,o senador N1codemos, que ,por sua vez~não era

nem

cristão novo, nem constitucionalista •••

seio desta Assembléia. E perm1ta-me ponderar a S.Ex'. que
recer, serão fatalmente submetidas à mais rigorosa
da parte daqueles que, como eu, reivindicam uma

análise,

constituição

por inspiração das massas, não um diploma por preconceito das
elites.
Na linha desse entendimento, finalizo com
parágrafo polêmico,

o§

mente, forfrm-novos Estados. Também não é de excluir a

p~ob~

b1lidade de um Estado estrangeiro pretender anexar-se,

ou

ao Brasil. Mas só me restrinjo aos

Estados-

membros atuais. Além do mais, uma nova hipótese surge ná

mo

dernização ~a Federação Bras1leira,desde que há Federação
existem feder~ções. Refiro-me às assQciações de Estados
dos, como os Nordestinos, constituam uma região,

e

em
Est~

Regiões Federativas. Na verdade,nada impede que pequenos

Quanto ao

§ 32 "Alingua portlJ§Yesa falªda

surgiram

as Comunidades Internacionais, os Mercados Comuns e

passaram

resultará da fusão do 1 2 com o 32 do Substitutivo, permita-me
o Emlnente Relator arg~ir que a Lingua Portuguesa

"Última

FloJ:' do LáCiO", na expressão do nosso maior poeta parnasiano,
Olavo Brás Mart1ns dos Guimarães Bilac, "transladada ao

Sul

da América, adquiriu prec10sos elementos de encantadora suav!
dade"de frouxa, dolente e maviosa ternura", conforme o

test~

munho de Antônio Cândido, escritor lusitano.
que

Estabelecendo, com Capistrano de Abreu,

a lingua é um "fato social" e que, em tais ,condições, tem que

de simples enun~iado de idéía os Estados Unidos da Europa ••••

estar "intimamente ligada à vida social e cultural do

Os Paises Socialistas por um mundo só, inovaram,em matéria f~

que a fala e escreve, reconhece e proclama, no Português

democr~

os capitalistas tipicos, sociais

tas, liberais burgueses e

subd~

sem1capitalistas, além dos

sob

senvolvidos do Terceiro Mundo, continuam a se digladiar

a"cultura afro-amer1ndia que se veio anccrpor-ar-, mesclar aos

el~

mentos culturais dos conquistadores".
con~

Ao longo desses anos, o uso da lingua,em

Atentem os· Senhores Constituintes e o

Emérito

para o sentido da propositura do Art. 4 2 ,

combina a tradição com a modernidade, ou Afonso Arinos

fonét~

cas, morfológicas, sintáticas, semânt1cas, apesar dos acordos

com

entre a Academia Brasileira de Letras e a Academia de Ciência

ide~

rio de uma Constituição conteporânea do futuro. E essa

idéia

faz com que os consti tUÍlltes' de 1987

tante evolução, tem-evidenc1ado marcantes diferenças

que

os imperativos de mudanças ••• Sua inclusão se ajusta ao
de contellporane±dade

f~

lado no Brasil há ind léveis marcas resultantes do embate com

comuns repensaram e reformularam •••

~

povo

mercados

conceitos sediços de soberania e fronteira, que os

Relator

no

faia é o id10ma nacional", a ser deslocado para o art. 1 2 , que

governada

por um conselho ae Governadores eleitos, desde que

~nquanto

o
man~

32, do art. 2 2 • sobre o qual me

festa com nova redação, que é a s~rgu1nte: "A lingua portugue

Esta

A redação que proponho restringe-se aos

derativa,

o~

tras disposições do Subst1tutivQ,precedido de tão brilhantep~

sa falada no Pais é o idioma nacional"

dos existentes,pois nada impede 9ue Estados, total ou parcial

reincorporar-se

re

honroso

se

de La sboa ,
Ao apresentar o,anteprojeto da Lei de n 2 5.692,

voltem menos para o passado.Nas águas passadas, mais'se insp~'

de 11 de agosto de 1971, o Ministro da Educação ,àquela

ram as razões do não senso data venia, para a ressureição

o hoje Senador Constituinte, Jarbas Gonçalves Passarinho, fez

disposições. ineficazes,

que

de

jamais passaram de letras

tas, por repetições de certo modo seródias, que bastante

mo~

con

tribuem para elastecimento do texto, no qual se encaixam disp2
sições mais apropriadas à legislação ordinár1a. Não há

é

ro, sem a qualificação da le1, pois que, a complementar

ordinária e poderá nao constar. com esse qualificativo. ao novo
elenco hierárquico a ser adotado pela nova ordem juridica. em
~

e

gráfica ,e expressão da cultura brasileira".
Ora, uma é a cultura lusitana, outra é a
tura brasileira sobre a qual bem discorre Fernando de
do, membro da A.B.L., uma e a lingua portuguesa falada

cul
Azev~

em

Portugal, outra a falada no Brasil.

tais enunc1ados,

lamento a resistência à criação de novos Estados, por
bramento de áreas municipais e não de mun1cipios

desme~

integrais,

matéria sobre cuja rejeição o Eminente Relator R1cha

Jama1S

poderá encontrar razões de convenClmento jürídico-constltucl~

nal, além das mera~ente conjunturais da politica de manutençro
do "status quo ante", e para a perpetuidade da

instr~

menta de comunicação, no amplo sentido da linguagem oral

razão

para o repúdio ao art. 3 2 , do texto de 1967, que aqui restau~

elaboração para ser contemporânea dofuturo,

exarar em um de seus artigos: "A Lingua Portuguesa será

época,

problemática

da red1visão territor1al, que tem mot1vado tantos homens
sileiros ilustres, desde os albores da República •••

br~

Pelo exposto, julgamos de máx1ma impropriedade
!'l imprec1são af1rmaro-se "O id10ma português é a lingua

nal". Porpomos: "A Lingua Portuguesa falada no Brasil é
idioma Nac10nal" , como bem designa Antenor Nascentes,

naci2
o
profes

sor emér1to do Colég10 Pedro lI, em sua obra assim intitulada.
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mento em que a matéria é inserida no texto da Lei Maior •. El!
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sem o qualificativo "complementar", reconhece-se assim a

in~

cuidade das letras mortas em que se transformaram as dispos1ções do art. 4 2 da Le1 Magna de 1891, que se reeditaram,inex~

" " , - - - - - - - - - - - - - - - - TUTOI.1USTII'ICAÇio----------------..,

EMENDA MODIFICATIVA N2

q~iveis

e 1neficazes,em textos básicos posteriores, nos quais

nao passaram de disposições programáticas,
O Art. 29 e seus parágrafos

do

§ 3", do Art. 3 2, e adotado o art. 3" da Constituição de 1967,

das

cujo

cumprimento

foi relegado as calendas. A presença de um representante

D1sposições Transitórias do Sub~

Poder Executivo, do Poder Legislativo e do

Poder

titutivo passam a figurar com as

de cada Estado, a sofrer o desmembramento das suas

seguintes modif1cações e supres-

cipais e de parte das suas populações, sugnifica

sões abaixo justificadas:

dos Estados-matrizes. O desmembramento não será de

do

Judiciár10
áreas muni
a

chancela
totalidade

dos mun1cipios,mas,podendo o desmembramento ~arcial afetar
Art. 29 - É criada a Comissão

de

Redivisão

Territorial do Pais, que se constitu1rá de .oito membros do
gresso Nacional, de três membros indicados pelo Presidente

tados

Co~

lim~trofes,

como poderá ser o caso do Juruá, que

Es

intere~

sa ao Amazonas e ao Acre. A chancela decorre da participação

da

estadual no ato de red1visão. O mesmo ocorre com relação à

I

pr~

República e três representantes dO,Poder Execut1vo, do Poder L~

sença dos representantes do Governo Federal. A últ1ma palavra,

gislat1vo e do Poder Judiciár10 de cada Estado, cUJa superfície

porém, será a do Presidente da RepÚblica, que sancionará

será desmembrada, representando cada qual a respectiva

não O projeto votado

unidade

ou

e, em caso de veto, do próprio Congresso

da Federação e o respectivo Poder, com a f1nalidade de elaborar

Nacional. Na forma desta Emenda, os novos Estados são

os projetos de criação de novos Estados, Territórios Federais e'

e não propostos. Outras unidades, Estados e Territórios, é que

de restauração 'do Estado da Guanabara.

poderão

§ 12 - Substituir o texto pelo

seguinte~

"O

ser 'propostos. E,sendo os aqui 'denominados os

prime!

ros Estados criados, os vetos só poderão ser parciais,

porque

os limites e condições passarão a cada projeto elaborado,

colegiado de que trata este artigo iniciará os seus. trabalhos
te 'Ato, medí ant.e desmembramenj;Q de árê?:s muní.cfpaf s das -'unid~
dades federativas aas quais em~rgirão,'compe.tindó-:lhE\' ,dispo~_

Um,

sob os m~smos

com

-o consenso dos representantes da União "e de cada Estado-matriz.

pela élaboração refe~ente âos proj~tos d~s Estados,cr~ados ne~

sobre as cond1ções e os limites de'cada

criados

de junho de 1987.

Salas das Sessõé,s: em

ér!

térios ~eguidos na criação dos.Estados do Acre e de Mato Gro~

Paulo Roberto Matos.

so do SUl.
22 - conservar cdmo está no substitutivo.
§ 32 - conservar a redação como está,

mas

suprimindo a oração subord1nada de participio, com

solecismo
de regência: "obedecidas as disposições dos parágrafos 3 2
e

EMENDA 250055-8
PAULO

ROBERTO

S2 do Art. 3" desta Constituição".
""

§ 4" - conservar como está.

TUTOIJv.5T.,JCAÇÃO----------------..,

EMENDA NO

Ao texto aC1ma, 1ncluir:

Inclua-se entre os parágrafos que

§ S" - Os atuais Territórios Federais do ~

se seguem

mapa e Rora1ma são elevados à categoria de Estados-Membros
observado o d1sposto no § 12.

art1gc institui Te~

ritorial do País, o seguinte:

6 2 - são cr1ados os Estados do

do Sul, do Tapajós, do Tocant1ns, de Santa Cruz,
lo

ao

dor da Comissão de Redivisão

Maranhão

do Triângu-

e do Juruá.

U§

_ O Estado criado por este Ato e não

r~

velar condições para integrar, como unidade autônoma, a Federa-

ção e a República, será, a juízo da Comissão de Redivisão Terri

JUSTIFICAÇÃO.

torial do País, projetado como Território Federal.

O Substitutivo Richa abriu uma

porta,

sentido tático, para a cr1ação dos Estados, já objeto de
gestão, propostai e emendas. Instituc10nalizou

as

de

propostas

redivisionistas, ·por inserir os nomes das novas unidades

no

texto do art.29, mas nao legitimou a criação de nenhum,

por

excusar-se da dispos1ção institu1dora. Os escrúpulos

Em!

do

JUSTIFICAÇÃO.

s~

Os que se insurgem contra a instituição

de

novos Estados-membros servem-se meis dos argumentos de natureza
fiscal, por presumirem que a principal condição existencial

de

um Estado é a sua capacidade tributária, por efeito da auto- s~
fi ciência econômico-financeira, com o colorário do nível cwltg

nente Relator não podem ser de natureza juridico-constitucio-

raI da sua população para o pleno exercício dos poderes de

ag

natur~

to-governo e auto-administração. Nessa linha de argumento,

tem

nal. É que, sem falar nos precedentes, o que não é de

za constitucional, passa a ser constitucional, a partir do

m~

havido manifestações,

à

guiza de críticas, tomando por base

a

n. Comissão da Organização do Estado

sugestão do Estado do Juruá. Sobre esta área, o Barão do Rio
Branco hav2a projetado o Terr2tório Federal do Juruá, que é uma
região fis10gráfica e distinta da superfíc18 acreana, a ser con~
tituído de áreas acreanas e amazonenses. A afloração de petróleo

e gás na bacia do Juruá diz das potencialidades da micro-regiãa,
onde se situa Cruzeiro do Sul e sobre a qual o melhor testemunho
será certamente o do Eminente Senador, Constltuinte Nabor Júnior,
na~

que realizou brilhante governo no Estado do Acre e que lá
ceu, quando a reglão acreana era T~rritório Federal~

tJ
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Inclua-se no Ato das

Dispos~

ções Constituc20nais

Transi
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do sob os enfoques da História, da GeografJa e da Economia Política,
quanto às imperiosJdades da descentralização admJnistrativa e da desco~
centração governamental. Mas, atualmente passou a ser considerado, também, à luz da geopolítJca. Aos republicanos históricos, que tantas criticas sofreram por se haverem inspirado no federalismo americano
para
a moldagem dos Estados Unidos do Brasil, não faltou a visão de tão
magno problema. Entretanto, não tJveram a op6rtunidade de resolvê-lo. I
Daí por que se limitaram a inscrever no art. 4º, da Constituição de 24
de fevereiro de lB91, a disposição programática, que possJbilJtaria a
mais racional correção das aberrações herdadas da cartografia
capitanial. Na inspiração das instituições federalistas, sabiam que os Estados Unidos da Amêr ca .assentaram.suas bases nas corporações muni c pai s , '
num país tambem de dimensões contJnentaJs, com regJões distJntamente
configuradas, nas quaJs se demarcaram colonias de origens diferentes e
formas de governo distintas, embora com os mesmos laços de dependência'
na Coróa Inglesa. Na comparação das cartografias, não viram nos Estados
Unidos da América aberrações geograficas como as existentes nos vazios'
do Norte e do Oeste do Brasil, mas unidades retalhadas em proporções
mais racionais, que por isto mesmo mais progredJram, no decurso do tempo em que a Federação Americana se foi alargando por aquisições e anex~
ções de territórios, até a configuração fisiográfica da atualidade, No~
sos republicanos histórJcos conformaram-se aos parametros capJtanJaJs '
uma
do Império, quanto à cartografJa nacional, ao dJsporem que "cada
da~ antJgas ProvíncJas formará um Estado". De certo modo, O art. 2º da
Constituição de IB91 é 9 redJção do art. 2Q da Carta de Lei de 25
de
março de 1824, segundo o qual o- 'te,rrItórJo do-Império do -Br as 1 "é dJvl
dido em ProvíncJas, na forma em que atualmente se acha, as quais
poderão se subd vidJ das como pedi r o bem do Estado"·. E esse "bem do Est~
do" também faltou à vJsão dos repubIJc.anos, h}st?ricos_, que c~me.ç.aram a
redivJsão pelos debates spbre a demarcação da zOna de 14.000 quilomet:os quadrados~no planalt~ '~entral, d~stJ~ada 'ao Oi;trJto F;'deI~i, onde se estabeleceria "a futura Capital Federal" (art. 3º)~
í

í

EMENDA 280056-6

•

í

tórias:'

í

"Art.

- É criado o Estado do TapaJÓS

por desmembramentos das regiões do Tapajós e do Baixo AIDazo
nas, no Estado do Pará, e cujos l1mites, estruturação

tal e organização pol1tica constarão de

est~

projeto elaborado

péla Comissão de Redivisão Territorial.

JUSTIFICAÇÃO.
-Em- complementó à sugestão
sentada e que a esta anexo, esclareço que

as

por mim

apr!:.

duas regiões

fis2ográf2cas, acima referidas, com unidade de cultura, sao
economicamente e flnanceiramente auto-suficentes, além

contarem com população laboriosa. Seu povo,

durante

de

déca'

das, tem lutado pela autonom2zação das duas reigões, até ho
Je desass2stidas pelo Governo Federal e pelo Governo do Es
tado. A nova un2dade não se constitu2rá pelo desmembramento
da totalidade dos onze munic1pios das duas regiões, mas, sim,
áreas dos mesmos, excluídas as do sul do Para. O desmembramento total dos onze munic1pios significaria criar um

novo

tro geográfico, contrariamente aos ditames geopol1ticos da
divisão, conforme ponderado por ~.A. Teixeira de Freitas,
do sugeriu que nenhum Estado tivesse mais de 500.00 Km 2 •

SUGESTlIo

mon~

r!:.
qu~

Nº
Inclua-se onde couber no Projeto de Constituição.

"Art. ~ crJado o Estado do Baixo Amazonas e Tapajós, que se
com sede em Santarém, pelo desmembramento dos MunicJpJos do
Estado do Pará, cujas áreas se definem nas regJões fisiográfJcas e geo-econômicas do BaJxo Amazonas e Tapajós, observando-se na lei os mesmos
critérios seguJdos na instituJção dos Estados qo Acre e Mato Grosso do
Sul.
~onstJtui,

JUSTlFlCAÇl\o.
A redivisão territorial do Brasil é um dos mais velhos,
e
certamente dos mais equacionados, problemas nacionais. Foi antes debatI

A disposJção JmperJa) "como pedJr o bem do Estado" tinha
o
sentido evolutJvo das JmposJções, dos Jnter~sses ~ d~s dJsp~síções nacJonaJs, na divJsão maJ~ racJonal do terrJt6rio brasileJro, ande
não
só havia vazios ainda por serem economicamente e populacionalmente - ,
apropriado, como também regJões do maJs dificil acesso, como as
das
extremas da Amaz6nia e d~ faixa limitrofe com a ArgentJna, o Paraguai'
e a Bolívia. A mesma dJsposição, com o mesmo sentJdo, ultrapassou
a
RepublJca, que da interiorização da capital central passarJa para a r~
divisão territorial dos Estados, "medJante aquies~êncla das respectivas AssembléJas Legisl~tivas, em duas sessões anuais sucessivas, e apr~
vação do Congresso Nacional". Pensavam os primeJros Legisladores constJtuJntes republicanos que essa aquiescência facilitaria a solução,
sem contar com as impeditJvas susceptibilidades autonomistas,
quase
co-soberanas; dos Governos dos Estados da Federação, sobretudo
os
mais necessitados por vazios, geográficos, caracterJzadas por MunicJ-'
pios agigantados e com despovoadas superfícies. Mas conduziram-se por
decisões de respeito as tradJções lusitanas. Formalistas em matérJa
de Direito Constitucional, certamente presumiram que a aquiescência e~
tadual contribuirJa para uma incontralada proliferação de novos Estados, a serem demarcados nos vazios geogr~ficos, sobretudo nos
setentrionais. Por tais razões, condicionaram ainda a admissão de novas unI
dades da Federação à "aprovação do Congresso'Nacional". E no princípio
da década de 1900, já haviam os mesmos sobreviventes republicanos reclamado contra a demora nos corretivos geográficos, ante meticulosos'
estudos e mais amadurecidos projetos da lavra dos mais afamados
geográfos, a tai ponto que Rui Barbosa, ao patrocinar a defesa do Estado
do Amazonas na questão do Acre, confessou melancolicamente que
nada
até então havia sJdo referindo-se possivelmente à feJto, solução das
dJsparidades das nossas heranças geográfica$. Quanto à falta da aquie~
cência das AssembléJas LegJslativas para a formação de novos Estados •
jamais provocados os seus plenárJos para as correções da dJvisão pol(ica do terri~órJo nac~onal, Jmpõe-se reconhecer hoje que a geopolítica'
não se pr J va das análJ ses da dJ aUO ca, nas suas formulações sobre a oc~
pação dos espaços, sobretudo os vazJos e de majores possibilidades econômJcas, como são os das regJães do BaJxo Amazonas e Tapajós. Por essas
análJses, encontramos também respostas para os intransponíveis obíces à'
formação de novos Estados no texto do próprio primeiro Oiploma republicano, através do seu art. 64: "Pertencem aos Estados as minas e terras
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devolutas situadas nos seus respectivos territ6rios". A considerar
a
hegemonia da alta classe média nos governos dos Estados e reconhecendo'
a predominância de reoresentantes de grandes proprietários, fazendeircs,
criadores, mineradores, barões da industria extrativa, da agricultura e
da pecuári a extensi va, além de lati fundi ári os - os maiores beneficiários'
do referi do art. 64 - nas Assembléi as legi slati vas, é lícito presumir as
6bvias razões pelas quais dificilmente poderia partir dos plenários da
velha republica as iniciativas sobre a tão almejada aquiescência
para
o surgimento de novos Estados e, ap6s 1902, de novos Territ6rios Federais por desmembramento, além do Acre que se incorporou ao Brasil
por
cessão negociada e anexação provocadas pelos seringalistas em armas.
O referido artigo 2º da Constituição de lB91 foi reimpresso '
no artigo 14 da Constituição de 16 de Julho de 1934. Persistia a mesma
estrutura agrária e latifundiária, cuja gêneses não está somente
nas
fraudes dos Registros Paroquiais e na aplicação da antiga Lei de Terras,
mas, também, 'nos processos pelos quais os Governos dos Estados-membros,
como até recentemente, dispunham das terras devolutas e das minas, que
passaram a pertencer aos Estados, em favor das oligarquias dominantes.
Possivelmente pelas mesmas razões, o mesmo referido artigo 4º da Carta
Magna de 1891, que passou a ser o 14 na de 1934, sobreviveu nos arts.
5º da Carta Constitucional de 10 de novembro de 1937 e no 2º da Constituição de 18 de setembro de 1964. Após ter sido galvanizado no art. 32
da Constituição de 24 de janeiro de 1967, segundo o qual -A criação de
novos Estados e Territórios dependerá de lei complementar", ressuscitou,
com redação mais sofisticada, no art. 69 do Anteprojeto Constitucional'
da Comissão Provis6ria de Estudos Constitucionais, presidida pelo hoje
constituinte, o eminente mestre Afonso Arinos de Melo Franco. Se
a
essência do dispositivo persistir, em substituição ao referido art. 3º
'do Diploma de 1967, continuará a mesma configuração geográfica do País,
praticamente com a mesma divisão politica do território nacional,
em
cujas bases as Províncias se transformaram nóminalmente em Estádos.
E
continuará este plenário sob os écos das mesmas oligarquias, como as
dos ramos em Santa Catarina e as dos Ribas no Paraná, que determinaram
a devolução aos seus Estados de origem dos Territ6rios de Ponta Porã e
Iguaçú, que hoje poderiam ter sido erigidos em Estados, à semelhança '
do Acre e de Rondonia, que pelo mesmo processo legislativo abrem
o
caminho para que Roraima e Amapá também se elevem em "Status" político, além do surgimento de outros, como o de Tocantins e o do Maranhão'
do Sul, de Santa Cruz, conforme sugestões e projetos em curso.
Os Senhores constituintes de 1987 são acordes em proclamar a
situação de marasmo, pauperismo e indigência dos Estados, ~om seus re~
pectivos Municípios, na Federação que devemos modernizar. Várias são
as causas dessa situação, ressaltando-se, dentre as mais importantes,'
os mesmos velhos vícios que levaram Joaquim Nabuco a pregar a Monarquia Federativa, no intuito de salvá-la. Os danosos efeitos do centralismo que persistiram até este instante de transição de ordem jurídic~
-constitucional, quando os Estados-membros emergem do autoritarismo
inaugurado em 1964 em pior situaçâo do que as Províncias Imperiais,
quando afloraram do unitarismo monarquíco com os nomes de Estados.
~
certo que não há mais razão, na atualidade, para as mesmas defesas da
descentralização, pois que as velhas teses sofreram os impactos dos m~
dernos meios de comunicações e transportes, que fazem com que as distâncias não sejam hoje como as dos tempos da navegação à vela,
dos
carros de boi~ e das marias-fumaças. Em que pesem, porém os progressos
em tais meios, dentre os quais se sobreleva a aviação a jato, há
regiões no País que ainda continuam desvinculadas das capitais,
tantos
as dos Estados como a da União, pelo-que permanecem estragadas na tradição em que se aferram como que abandonadas e desprezadas dos Poderes
Centrais. Este é o caso das regiões do Baixo Amazonas e Tapajós, onde
se situam os Municípios de Santarém, Obidos, Alenquer, Oriximiná, Jur~
ti, Monte Alegre, Faro, Itaituba e Aveircs. Completamente desassisti-'
dos do Governo Estadual sedí adç em Belém e do Governo Federal sitiado em
Brasília, vegetam na pef1Üria social e no pauper i smo publi co, margi nal zada s '
no País. Ds principais Municípios dessas -duas regiões, desde 1964
os
mais desassistidos, embora vinculados às gloriosas tradições seculares
do povo guajarino, querem se desmembrar da gigantesca, terato16gica e
irracional superfície do Estado do Pará. Na verdade, esta unidade fed~
rativa ainda se retrata na cartografia brasileira como uma verdadeira
.onstruosidade territorial, com zonas distintas e regiões culturais di_
ferenciadas, embora com as mesmas origens etnicas, e com conglomerados'
í

populacionais que são visitados durante as eleições. E as Câmara
de
Vereadores das regiões do Baixo Amazonas e Tapaj6s não querem perder
a maior oportunidade que se abre na conjuntura política nacional, para a solução do problema da redivisão territorial do País. Estão votando moções à Assembléia Nacional Constituinte. Manifestam assim
a
decidida, irredutível, justficada e unânime intenção de se desmembrarem da superfície do Estado do Pará. Querem que os Municípios desmembrados, nos seus limites atuais, se constituam numa nova unidade
da
Federação e da República. Nesse ideal, para as Praças Públicas afluem
os Munícipes para assinarem Atas de Adesão. As instituições locais,
comunidades de base e associações civís, mobilizam-se com a mesma intenção. ~ todo um povo, nos municípios das duas regiões fisiográficas,
geo-econômicas e s6cio-culturais que se integram, a efervescer no se~
timento autonomista, que data do abandono dos tempos em que Barcelos,
no vizinho Estado do Amazonas, explêndia. como capital. Mas, se além de
tais moções populares e de outras manifestações formais de sentimentos autonomistas, que explodem de baixo para cima num apelo à Assembléia Nacional Constituinté, devem falar outras razões como motivação
fática no campo da economia, das finanças, da produção, da renda per
capita, do PIB da avaliação da área ou base física, do número de habitantes e do seu grau de cultura político-social para o surgimento '
a
do novo Estadb, há de ser perdoada pelos senhores constituintes
omissão. ~ que esta se justifica pela razão de que tais elementos são
mais pertinentes à lei ordinária do que qO texto constitucional.
E
daí porque a sugestão não vai além das linhas de um simples dispositivo sobre matéria constitucional, por essencial à efetivação
de
uma disposição programática, já consubstanciada nos anseios do
povo
das duas regiões.
O Art. 3º da Constituição vigente decorreu, ante um prop6s!
to redivisionista, do reconhecimento de que a reedição dos artigos a~
teriores sobre a criação de Novos Estados mais dificultavam, em vez
de facilitar, a solução do histórico problema da modernização da estrutura física e 'política do Estado Federal Brasileiro. Nessa
linha
de entendimento, apresentei sugestão, atribuindo a uma Comissão Mista
do Senado Federal, por ser esta Casa do Congresso a mais representat!
va, pela sua composição equipolente, da Federação, a iniciativa
da
legislação delegada sobre as decisões redivisionistas. Por essa
sugestão, o referido artigo 3º da atual Constituição sobreviveria
em
essência, mas a decisão de criar novos Estados passaria da iniciativa
do paternalismo presidenc;alista ~ara a sabedoria senatorial, a manife~
tar-se na prerrogativa da iniciativà legislativa, visto que a criação de
qualquer novo Estado é matéria mais de decisão política do que de delib~
r~ção executiva.
Submeter o processo da criação de novos Estados,
por
desmembramento ou anexação, ou por outra forma, à aquiescência
das
Assembléias Legislativas, significaria o revigoramento de uma disposição constitucional anacrônica, que continuaria como letra morta no tex~o
constitucional. Mas interesses, tanto oligárquicos como latifundiárioi ,
falam por traz das iniciativas tendentes a restaurar a velha disposição'
que, com as melhores intenções, foram inscritas no texto da primeira
Carta Magna da República. E não há melhor oportunidade para a redivisão
territorial do País do que esta, quando compromissos assumidos em praça
publica por todos os senhores constituintes nos conduzem de um regime a~
toritário, tendente a aprimorar-se na restauração de uma democracia hegemônica de classe média, para uma democracia de massas, cujos anseios,
aspirações e ideais de mudança já se refletem na quase totalidade
das
sugestões ao texto constitucional, embora na sua maioria com disposições
que melhor se enquadrariam nos textos da legislação ordinária.
A criação do Estado do Baixo Amazonas e Tapajós, como a
de
outros novos Estados, é uma decisão pertinente à Assembléia Nacional
Constituinte, em respaldo às manifestações formais e ideo16gicas
de
Municípios q~e se querem constituir e~ membros da Federação. Tal decisão vem de encontro aos ans~ios de regiões que não mais desejam continuar
como integrantes do Estado do Pará. Tem a natureza da homologração constituinte do acordo de vontades populares. Por ser essa uma decisão ~obe
rana, não há porque o Poder Constituinte fique à mercê da aquiescência '
do Governo do Estado, já subjetivamente desmembrado. E se há interesses'
do mesmo Governo a respeitar, tais interesses serão submetidos ao legislador ordinário, ap6s a decisão constituinte desmembradora, criativa e
homologratória, razão pela qual apresentamos antes a sugestão de
ser
atribuida à competência exclusiva -de uma comissão Mista Cosntitucional,
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a ser inserida na estrutura do Senado Federal, a prerrogativa de dispor
sobre a redivisão territorial, tornando assim eficaz a disposição sobre
a criação de novos Estados-membros e Territórios na estrutura federativa
basica do País.
Encaminho à Mesa, Senhor Presidente, com este discurso que se~
ve de justificação, a propositura da sugestão sobre a criação do Estado'
do Baixo Amazonas e Tapajós, com capital permanente em Santarém, a fim
de que V. Excia., determine à sua submissão à Cqmissão competente para
sobre a mesma se manJféstar. A me$ma Comissão deverão afluir também ,as
manifestações formais dos sentimentos autonomistas de Municípios
que,
desmembrados da superfície do Estado ~o Pará, se constituirão por vont~
de própria em Estado-membro da Federação. E todos os Vereadores das Câmaras das duas regiões já se dispõem a se reunirem em praça pública
em
5antarém, para a proclamação do Novo Estado.
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JUSTIFICATIVA
Faltou, entre as finalidades da RepÚb11ca, uwa diretriz r~
lativa ã base territórial sobre que se assenta a nação. País em desenvolvimento, de dimensões continentais e grande heterogeneidade
fisica, economica, cultural e social, a Constituição há de reconhece
a necessidade de integrar o territorio, ocupando-o racionalmente, m~
diante o aproveitamento das possibilidades que uada Região oferece
e superando os acentuados desníveis de desenvolvimento que se acumularam ao longo do processo historico de formação do país.
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Acrescentar à alínea a, inciso XIX, art. 80 do substitut!
vo do relator a expressão "cartorial e notarial".
Art. 80

Compete à união:

XIX - legislar sobre:
a) ••• e

normas gerais de direito tributário,

co, cartorial, notarial e das execuções penais;

urbaníst!

TUTO/olUSTIFICAÇio

-,

Emenda ao substitutivo da Comissão d
Organização do Estado.
Acresça-se ao Art. 179 os seguintes paragrafos:
§19 - Compete, ainda, ao Município:
I - Fomentar a produção agropecuária.e organizar o abastecimento urbano;
11 - Implantar programas de construção de moradias, be
corno promover a melhoria das cond1ções habitacionais e de saneamento básico da população;
111 - Manter, com a cooperação do Estado, os prograMas
de alfabetização e o ensino de 19 gráu;
IV - Prestar, com' a cooperação da União e do Estado,os
serviços de atenção primãria ã saúde da população
V - Exercer O poder de policia de transito nas vias
pÚblicas municipais; legislar sobre transporte·c~
letivo urbano e intramunicipal e arrecadar multas
de transito;
VI - Promover adequado ordenamento territorial, median
te planejamento e controle do uso e ocupação do
solo urbano e rural.
§29 - Os Municípios poderão prestar outros serviços e desem
penhar outras atividades, medi~te delegação do Estado ou da União, sempre que lhes forem atribuidos os
recursos necessários.

JUSTIFICATIVA
A relevãncia do serviço público cartorial e notarial a se
gurança jurídica pas relações pessoais e negociais que
repres~nta,
re~~menda, para s7u aperfeiçoamento e modernização, que estabeleça a
Un1ao normas gera1s, conforme a ~radição brasileira de
conformarem
os Estados sua legislação e organização aos grandes princípios de in
teresse nacional

comum.
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Emenda ao Substitutivo da Com1ssão
de Organização do Estado.
Inclua-se como Item IV do Art. 29, renumerando-se o atual:
IV - Integrar o territorio nacional, aproveitar as potenci~
lidades regionais e eliminar as disparidades espaciais
de desenvolvimento.

o caput do Art. 179 define apenas as competencias privativas do Municipio, caracterizadoras de sua autonomia. Faz-se no ent~
to indispensável acrescer o enunciado daquelas competencias relativas aos serviços e atividades que se pretende ver descentralizadas.
A descentralização contitue reclamo da sociedade e é preocupação expressa do Relator em seu parecer, tendo sido objeto de a~
pla discussão na S~bcomissão de Municipios e Regiões.
A atribuição de responsabilidades aos municípios nas áreas
de fomento agropecuário, abastecimento urbano, habitação, educação,
saúde e transito e transporte diz respeito a atender interesses dir~
tos e imediatos da população e constituem, sem dúvida, itens de ev!
dente interesse local. A estes acrescenta-se norma especifica, re1~
tiva ao planejamento do desenvolvimento municipal, para cor~esponder
ã complexidade e compatibilização das funções que o Município passa
a assumir.
O paragrafo segundo objetiva deixar aberta a possibilidade
de ampliação do processo de descentralização, vale dizer, de munic!
pa1ização dos serviços e atividades.
A não inclusão destas normas deixaria de certo modo inócuo
tanto o disposto no Art. 28 (disposições transitórias) do substitut!
vo, quanto"fundo de descentralização" criado no arnbito da Comissão
de Tributos, pois sem imperatividade, ',nem o Estado-membro nem a Uni
ão acatarão o prinQipio e a diretriz de descentralização.
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n- Comissão da Organização do Estado

Finalmente, mantida a sistemática de reserva das competencias residuais para o estado-membro, é fundamental enunciar também
as dos municipios - e não apenas as da Uni~o - para reduzir e minimi
aar as competencias concorrentes entre esferas de governo.

EMENDA 280062-}

tJ Constituinte WALDECK ORNELAS
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Emenda ao substitutivo da Comissão de
Organização do Estado.
Dê-se a seguinte redação ao Item IX do Art. 89:
IX - Planejar e promover o desenvolvimento nacional, em art~
culação com os Estados e Municrp~os, visando a eliminação das d~spari
dades economicas e sociais entre as Regiões do País, respeitadas suas
peculiaridades.
JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA
O dispositivo estabelece a obrigatoriedade da regionalizaçao para assegurar a transparencia das aplicações da União, sejam
relativas a custeio ou investimento. A redação proposta tem em vista
explicitar que esta norma se -estende também ao orçamento das empresas estatais, que no presente "constituem a principal fonte' de inve~
timentos da União e uma vez que as -entidades da administração indir~
ta (autarquias e fundações) já -estão incluidas no -orçamento fiscal.

A proposta apenas substitui a expressão "ouvidos os Estados

e Orgãos Region~is i~t';ressãdos" p~r ·e~ articulação co~ os Estados e
Municípios", mantida toda a visão conceitual do dispositivo, que cOE
,responde plenamente ao objetivo de valor~za~ as ~egiõe~- nb-con~exto
d~ polItica'nacional de des~nvolvim~nto. t que na verdade os orgãos regionais integram a estrutura a~
ministratLva da União, devendo haver necessariamente a sua participa
ção no processo de plane~amento e promoção do desenvolvimento. Não é
pÓis o caso de aguardar que se manifestem interessados, mas que sejam
diretamente envolvidos.
A articulação co~ os Estados e Municípios, por sua vez, ass~
gura um processo democrático e partic~pativo na elaboração do planejamento e coo»denação do processo de desenvolvimento.

EMENDA 280063-9

f: Constituinte WALDECK ORNELAS
Emendà ~o substitutivo da Com2ssâo
de Organização do Estado.
Transfira-se da Seção 11 do Anexo 11 para o êkp~tulo V do Substitu--'
tivo, renumerando-se, o Art. 36 e seus paragrafos.
JUSTIFICATIVA

t indispensável que conste do texto constitucional,-no Capf
tulo relat~vo aos Municípios, norma espec~f~ca relativa à sua fisc~
lização financeira e orçamentária.
Tal preceito se just~fica pelo fato de que, diversamente
das outras esferas de governo, o controle externo da Camara de Vere~
dores é exercido com o auxilio de orgão que não é do ambito da org~
nização municipal.

COOIS~ DA ORGANIZAÇ1D DO ESTl\DO
m----------------Tt:)I[TO'olUSTIF.CAÇio-----------------,

Emenda ao substitutivo da Comissão de
Organização do Estado.
Dê-se ao item 111 do Art. 179 a seguinte redação:
111 - Criar e suprimir Distritos.

EMENDA 280064-7
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JUSTIFICATIVA
COMPETE A UNIAO LEGISLAR SOBRE:
Os distritos são unidades administrativas mun~cipais de base territorial. A emenda objetiva apenas corrigir uma imprec~são que
vem da redação dq anteprojeto da Subcomissão de Municipios e Regiões,

- Prevenção e Proteção Contra Incêndio e Pânico

por um lapso na transcr2ssão do texto, como se pode verif2car no pa-

recer do relator â emenda n9 2C0012-5, de minha autoria.
JUS

T

I

F

I

C A T

I

V A

O Brasil é um dos raros países no mundo onde não
existe legislação a respeito. A principal deficiência do siste-

I • ComIssão da Organização do Estado

ma atual de segurança contra incêndio encontra-se na inexistência de legislação federal que norteie uma política racional para o setor, bem como estruture os mecanismos necessários para c~
duzi-Io e defina os níveis de responsabilidades nas esferas fed~
ral, estadual e municipal, coordenando o processo na sua globa)l
dade.
Corrigir esta anormalidade é uma imposição que se
faz necessário mormente quando a população brasileira cada vez
mais se aglomera nas cidades que assumem aspectos de verdadeiras
maglópolis, sujeitas a todo tipo de risco, na maioria até mesmo
desconhecidos.
De acordo com os critérios internacionais
de
segurança contra incêndios, os Corpos de Bombeiros, quando bem
treinados e equipados, contribuem em apenas 35% para a segura~
ça global. Os restantes 65% distribuem-se através de legislação
adequada, sistema de distribuição de água e outros critérios m~
nos importantes.
A falta de legislação no Brasil tem permitido a construção de verdadeiras armadilhas, prontas a destruir~
das e patrimônio, sem que siquer nos apercebamos da importância
do problema.
Julgamos,portanto, ser da maior importância ~o
tar nosso país do instrumental necessário, a nível legal,para~
catastrofes tão de;agradavéis como as que temos presenciado,possam ser evitadas, através de um bem eleborado código nacional de
prevenção e proteção contra incêndio e pânico, complementando por
toda uma série de leis federais, estaduaia e municipais .

• 039

a) Suprimir o § 42 ~o Art. 22;
se
b} Incluir um artigo em lugar do parágrafo suprimido, com a
guinte redação:
Art.
- A fiscalização financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Distrito Federal e dos Territórios se
rá exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, com auxílio do Tribunal de Contas do Distrito Federal
e
Territórios.
Parágrafo Onico - Os membros do Tribunal de Contas do Distrito Federal e Territórios terão as mesmas garantias, prerrogativas, direitos, vencimentos e impedimentos dos Desembargadores do Tribunal pe Justiça do Distrito Federal e Territórios
e somente poderão aposentar-se com as vantagens do cargo após
cinco anos de efetivo exercício.
JUS T I F I C A T I V A
Da mesma forma que o Triounal de Justiça do Distrito Federal, o
Tribúnal de Contas é ta"iJém Tribunal, mas "sui generis", posto de pe!.
meio entre os poderes políticos da Nação.
No julgamento das contas dos administradores e demais responsá veis por bens e valores públicos, o Tribunal de Contas exerce
funçno
Jur isdicional.
A emenda visa, por conseguinte, atender a um princípio de equid~
de, já que a União, competente para manter e organizar o Tribunal
de
Justiça e o Ministério Público, deve igualmente cuidar da organização
e manutenção do Tribunal de Contas.

.' r:~A 280065-5,
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E~ENDA

Dê-se

~ova

redação

Ao
PARECER E SUBSTiTUTIVO da Comissão da Organl~ação
Estado;

ao ítem IV do artigo 11

Organizar as Polícias Civil e Militar e Corpo de Bômbeiros
Militar.
Parágrafo Onico - A remuneração dos Postos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar será equivalente a dos res
pectivos postos no Exército.

o

Item XIII do art.

8~

do

passa a ter a seguinte redação:

XIII - organizár e manter o Poder Judlclãrlo, o Tribunal de Contas do DistrIto Federal e Territórios e o Ministério Público do Distrito F~deral e Territórios.

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

A emenda visa compatibilizar o dispositivo

com

o inciso XIV.

o dispositivo compatibiliza a sua real aplica ção pois não se aplicaria à Polícia Civil que não tem estrutura
militar. Somente se aplica à Polícia Militar e Corpo de Bombeiros
por suas estruturas e natureza militares, havendo real correspondência no Exército.

Da mesma forma que o Tribunal de Justiça do Distrito
Federal, o ~ribunal de Contas poslclona~se entre os Poderes pol rtl~
cos nacionais.
No Julgamento das contas dos administradores e demais
responsáveis por bens e valores públicos, o Tribunal de Contas exerce função Jurisdicional.
Assim como o Tribunal de Justiça do Di~trlto Federal I
e o Ministério PübJico do Distrito Federal devem ser organi2ados
e
mantidos pela União, o Tribunal de Contas, Corpo de magistratura intermediária entre a administração e o legislativo, merece receber I
Idên·t"co·-trataril'i!llt(j~· por quanto mlll ta a seu favor as mesmas razões'
que ju~tlficaram o mesmo apoio e tratamento dispensados ao Tribunal'
de Justiça do Distrito Federal .e o Ministério Público.
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CCOMISSAO DA ORGANIZAÇAO DO ESTADO

AO
PARECER E SUBSTITUTIVO DA COMISSAO DA ORGANIZAÇAO DO
E!jTADO.

Adite-se ao inciso X do Art. B~ a seguinte expressão: " ••• de ordenação do territór~o, meio
ambiente e desenvolvimento urbano e.regional,
oUVidas as autoridades estaduais, regionais e
aunicipais" ficando o inciso com a
segqinte
redação:

040

•

fi - Comfssão da

OrgànlzaçãO' do Estadõ

Art.8~

x-

EMENDA 250070-1
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Estabelecer os planos nacionais de .viação,
\ransportes, ~nformática, gêre~ciamento co~
teiro, ordenação do território, meio ambien
te e desenvolvimento ~egional e urbano, oy
vidas as autoridades estaduais,regionais e
muniéipais.
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Substitua-se no Substitutivo do Relator da Comissão,
no título do Capítulo ~I e'no texto dos 'artigos 18 e seu parágrafo y
nico, 20 e seus parágrafo~, a expressão "área-metropolitana" por "r~
gião metropolitana": .

A emenda pretende explicitar a competência
da
União Federal em matéria de ordenação do t~rritório, ~eio ambiente
e
desenvolvimento urbano e regional. As constituições brasileiras ~té ho
1e, padeceram de aguda car3ncia de.dispositivos relativos ao es~ço te~
ritorial e às condições concretas da vida nacional - a distribuição da
população e ~uas atividade~ no território, a racional 'utilização dos r~
cursos naturais e equipamentos produtivos do pa!s.
impÕe-se, també~. que ao estabelecer estes plâ
nos a Uniã~~onside~ os interesses estaduais, regionais e ~unicipai§ ,
daí a inserção de recomendação expressa da audiência a esses entes.
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Acrescente-se ao Artigo 9 2 do Substitutiyo do Relator da Comissão novo parágrafo, de número,4 com s seguinte redação:
.14 2 . - A ~onst;tui~ão E~tadual poderá estabelecer ,
atendendo a critérios de peculiaridade local e regional, dist~nção entre municípios no tocante às suas, competências.
JUSTIFICATIVA

g de todo inconveniente a rigi~ez que vigora desde
B Constituição de 1891, na d~finição uniforme e simétrica das compe tências municipais no Brasill A grande reálidade brasileira é, o município de pequeno porte, já que dados do último Censo do IBGE comprovam
que 70\ dos municípios b~asileiro; tem menos de 20.000 habitantes
e
SO'·te~ menos de 10.000 habitantes.
A síndrome de simetr~a reinante. faz com que todos
sejam constituéional e'legalmente tratados da mesma forms, o que não
corresponde, em absoluto,' à realidade física e não permite que os,Est~.
dos possam atuar.na conformidade das diferenças existentes entre os my
nicípios; distinguindo-os de acordo com a~ pecuiiaridades regionais e
locais.
Consigne-se, aliás, que nas origens de nosso mun~ cipalismo, as Ordenações do Reino estabeleciam a elementar distinção
entre municípios imperfeitos, rudimentares e cómpletos. Por outro lado, já no ~uuicipalismo português do sé~ulo'XIII, havia s distinção
entre munic~pios rurais e urbanos.
Finalmente, não custa lembrar a inconveniência de d~
finir os parâmetros da.dísfinção, di~etamente no texto constitucional
federal, que regula;iza o fenômeno de longe e sem precisão. Muito me lhor padronização e'defini~ão far~ a Constituição Estadual, onde ~ no~
ma estará contida.
A adoção desta medida muito facilitará o plane?amento regional dos Estados e o próprio desenvolvimento municipal.

1. A emenda pretende, em primeiro lugar, assegurar
B manutenção, no texto constitucional, da expressão "Região Metrop.Q.
litana", consagrada em âmbito con;titucional, administrativo, acadêmico e jurídico. g significativ~ já B c~leção de diplomas legais federais'e estaduais editada's partir do ~stabelecimento das atuais n.Q.
ve regiões metropolitanas, pelas l~is complementares de n 2s ~4 e 20,
em 1973. Considerável é. também, á literatura jurídica disponível S.Q.
bre regiões metropolitanas de autoria de insignes juristas brasileiros - "Redi~tribuiçã~ de Rendas Tributárias em Região Metropolitana"
de Adilson Abreu Dallari. "Instituiçãõ de Regiões Metropolitanas no
Brasil", "In~~ituição e Administração d~ Regiões Metropolitana-s"
"A ~eg~~o 'Metropolitan~ n~ ~rasil' e' ~e~ ~egime juiídico"~ de Eurico
de Andrade Azevedo; "Regiõe~ Metropolitanas: uma necessária revisão
de concepções" e "Regiões Metropolitanas, Regime Jurídico", de Eros
Roberto Grau; "Direito ~onstitucional e Regiões Metropolitanas", de
Raul Machado Horta; "Problemas Tributários da Região Metropolitana",
de Sérgio Tostes; "As Regiões Metropolitanas no Direito Brasileiro",
de Sérgio Ferraz, para citar só slguns títulos.

EMENDA 280071-0
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Substitua-se no Artigo 20 a ,expressão "Areas Metropolitanas" pelo seguinte: "Reg~ões Metropolitanas e_Ag~omerações 'Urbanas",
e acrescente-se, apó:( a pBlavr,,: "me~roPqlita~o" a expressão: "e da a_
glomeração.urbana", ficando o Artigo 20 com,! seguinte redação:
Artigo 20 - Ós Estàdos poderão, mediante lei complementar,
criar regiõ~s m;tropolitanas e àglomerações urbanas, constituídas por
agrupamentos de muniéípio~ limítrofes para integrar
a organização,
planejamento, a programação e a execuçãQ de ~unções públicas de inte
resse metropolitano e da a~lomeração urbana, atendendo
aos 'princ!
pios de integração espacia1 e setoriar.~
JUSTIFICJl.TIVA
,lt:.emendà fut:ro4J,JZ o:i-ecohhecimento constitucional das aglomerações urbanas, fórmações que se assemelham às regiões metropolitanas
e têm presença' disseminada no te;ritóriobrasileiro. Esta expressão
designa as formações urbanas caracterizadas pe~o entrelaçamento da m~.
lha urpana de doi~.ou ma~s municípios, ou pelo. extravasamento da malha urbana de um sobre o território de outr~, bem como· pela existência
de intensos fuxos inter~unicipais, representados por deslocamentos diários de pessoas e por demandarem tratamento integrado de diversas fun
çõ!"s públj,cas.

2. As aqlomeracões urbanas, oonst~em presença bastante
evidente no·território brasileiro. Este reconhecimento se impõe nece§

sidae de pro~iciar tratamento integrado de funções públicas de interesse comum dos municípios que integram estas aglo~erações u.banas •
de que s~~ exemplo, entre outras, Campinas e Santos, em São Paulo ;
Ipatinga - Coronel rabriciano , em Minas Gerais; Volta Redonda - BaE
ra Mansa, no Rio de Janeiro; Juazeiro do Norte - Barbalha, no Ceará
e Pelotas - Rio Grande, no Rio Grande do) Sul. Para realçar a impor-'
tância dessas aglomerações urbanas deve-se assinalar que, no decênio
1970-1980, foram elas que tiveram o maior incremento demográfico(4,8%j
ao ano) contrá 3,9% das nove regiões metropolitanas e 3,8% dos municípios com mais de 100 mil habitantes.
3. As regiões metropolitanas, constituem-se, como já
se
disse, um caso partic~lar das aglomerações urbaas e delas sejfifere~
clam por apresenta.em maior porte demográfico,c maior concentração de
recursos fin9nceiros e culturais é se constituirem um centro de poder político, este-últim? caracterizado pelo fato de terem como núccleo uma capital estadual.
Como abono, ainda, à emenda~ deve-se destacar a cox
respondência existe~te entre -á expressão ;"região metropolitana";
em
português, e em inglês ''metropolitan region",
francês "region metr.Q
politaine" e em italiapo "i:egione mel;ropo,litana", todas que"rendo desig
nar um casó particular de "conurbação" ou "aglomeração urbána" {"Dic ~
cionárió de Urbanismo" de Carlos Alberto Petroni e Rosa Kratz de Kenis
.'
,
berg, Cesarini Hnos, Editores, Buenos Aires, 1966) onde se registram
(i) altas densidades demográficas; (ii) malha urbana continua submeti
-da ã administrações munici~ais ~istintas; (iii) intens~s fluxos pendQ
lares diários de pessoas, entre o núcleo e a perif~ria; concentração
de recursos financeios e cul~ura~s e de pode~ político: José Afõnso
da Silva, em seu "Direito UJ:lbanístico Brasiléiro", ensina que a con~x
bação, ou ag~omeração urbana contígua, :' ••• que resulta da expansão ux
bana, constitui uma r~alidàde fáticà, sociológica, e se transforma, en
tre nós, em região metropolitana, quando definida juridicamente como
tal, ou permanece como simples aglomeração urbana contígua, enquan~o
não constituída em região metropolitana. nos termos do art. 164 da Con~
tituição Feder";l".

JUSTIFICATIVA
Reconhecidas as regiões, é indispensável instrumentalizar a
sua operação. A regionalização dos orçamentos federais apenas asse~
ra a transparencia e a quantificação das aplicações, mas não constitui instrumento hábil para assegurar a execução de uma pol;tica regional de desenvolvimento, tendo em vista a necessidade imperiosa de
correção dos desequilibrios regionais.
Faz-se por isto indispensável a existencia de fundos através dos quais, União e Estados integrantes de uma mesma Região somem
seus esforços em busca da superação de problemas comuns e especifico

EMENDA
e'!

250073-6
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Emenda ao substitutivo da Comissão de
Organização do Estado.

em

2. O argumento de que é preciso reservar a palavra
"região'" para nomeax as "regiões de deserivolvi~ento" é J.ouvável. No en
tanto, a palavra "região" ganha significado; diversos quando devida e
apropriadamente adjetivad&. Assim~ ela é empregâda para qualificar ~
1id?des di~tintas, não só n~s casos _de "região metropolitana" e "rEI gião de desenvolvimento" como "região de planejamento", "região admi-

....,

Incluir entre as competencias legislativas da União (Art. 89, item
XIX) novas alineas, com a seguinte redação:
- Florestas, Fauna, Flora e Conservação da Natureza;
- Responsabilidade por danos ao meio-ambiente;
JUSTIFICATIVlI
Há na sociedade urna nítida preocupação com o meio-ambiente,
a qual está refletida no substitutivo, 'vejã-se, pór exemplo, o Art.
59, item III; o Art. 79, item I; o Art~ 109, paiagrafo único; o Art.
119, item III. Não se incluiu contudo qualquer norma relativa á co~
petencia legislativa referente ã proteção ao meio-ambiente e contr~
le da poluição.
Entendemos que houve a este respeito, a preocupação e o intento, salutar sem dúvida, de deixar o assunto ã competencia comum.
A legislação sobre florestas, fauna, flora e conservação da natureza,
bem como sobre responsabilidade por danos ao meio-ambiente, no enta~
to, deve constituir competencia privativa da União. A omissão const!
tucional, neste caso, pode implicar a inexistencia de base legal para normas especificas.

nistrativa:', Itreg.ião abissal", Uregião fisiográfica", uregião ~it9~â

nea", "regiãó militar", "região natural", ""região urbana" e tantas,oQ
tras.
3. Isto posto, é de todo conveniente, para não tu multuar ainda mais a terminologia relativ.a às q~estões urbanas;que se .
.I
mantenha a expressão "região metropolitana", para designar o caso pax
ticular de "conurbação" cujo núcleo é uma capital estadual, como é o
éaso: das atuais nove regiões me~ropolitanas brasileiras.
•

.1

•

EMENDA 250074-4
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AUTOR
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Emenda ao substitutivo da comissão de
Organização do Estado.
Suprima-se o Item X do Art. 89, renumerando-se os demais.
JUSTIFICATIVA

P
T-

i

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Emenda ao substitutivo da Comissão
de Organização do Estado.
Acresça-se ao Art. 199 o seguinte paragrafo:
§39 - Lei complementar federal disporá sobre a criação, 0E
ganização e gestão de fundos regionais de desenvolvimento, bem como
sobre a participação da União e dos Estados integrantes da Região em
sua composição.

Foram eliminadas todas as derr.ais referencias a planos setoriais, tais como os de educação e saúde, e até roesmo aos regionais, de
base territorial, a que faz referen~ia a Carta vigente, remontando aI
guns deles ã Carta de 46:
Entendemos que o assunto deve ser objeto de outro Capitulo,
o que diz respeito ao orçamento, incluindo o planejamento,
Por isto, não vemos razão para manter-se o item X, que se re
fere a alguns setores e a competencias exclusivas, quando pelo menos
em relação a alguns deles haverá necessidade de planos estaduais co~
plementares.

042
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JUSTIFICATIVA

,.".r----------------

TlllTO/.lUSTI'IC.lÇÃO'------------------,

Emenda ao substitutivo da Comissão
de Organização do Estado.
Dê-se a seguinte redação ao paragrafo único do Art. 49:
Paragrafo único - Constitui competencia ou encargo da União aquilo que representar interesse nacional, do Município o que for
de predominante interesse local e do Estado o que não for privativo
das outras esferas de governo ou não lhe seja vedado.
JUSTIFICATIVA
Não cabe ao Estado apenas o que for de interesse supramun!
cipal, assim como nem tudo que se contiver neS$ conceito. Cabem-lhe
todas as competencias residuais, daí a nova redação proposta, que se
põe em acordo com as normas relativas à discriminação de competencias constante dos capítulos 111, IV e V.

EMENDA 250076-1
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1. A emenda pretende, em primeiro lugar, assegurar
a manutenção, no texto constitucional", da expze s sâo "Região MetroP2
litana", consagrada em âmbito constitucional, administrativo, acadêmico e jurídico. É significativa já a cQleção de diplomas lega~s federais e estaduais editada a partir do estabelecimento das atuais n2
ve regiões metropolitanas, pelas leis complementares de n 2s 14 e 20,
e~ 1973. Considerável é, também, a literatura jurídica disponível S2
bre regiões metropolitanas de autoria de insignes juristas brasileiros - "Redistribuição de Rendas Tributárias em Região Metropolitana",
de Adilson Abreu Dallari. "Instituiçãõ de Regiões Metropolitanas no
Brasil", "Instituição e Administração de Regiões Metropolitanas"
"A Região Metropolitana no Brasil e seu r!!gime jurídico", de Eurico
de Andrade Azevedo; "Regiões Metropolitanas: uma necessarJ.a revisão
de concepções" e "Regiões Metropolitanas, Regime Jurídico", de Eros
Roberto Grau; "Direito Constitucional e Regiões Metropolitanas", de
Raul Machado Horta; "Problemas Tributários da Região Metropolitana",
de Sérgio Tostes; "As Regiões Metropolitanas no Direito Brasileiro",
de Sérgio FerraZ, para citar só alguns títulos.
Como abono, ainda, à emenda, deve-se destacar a co~
respondência existente entre a expressão :"região metropolitana",
em
português, e em inglês '''metropolitan region", em francês "regíon metr2
politaine" e em italiano "regione metropo,litana", todas querendo desig
nar um caso particular de "conurbação" ou "aglomeração urbana" (uDic cionario de Urbanismo" de Carlos ,Alberto Petroni e Rosa Kratz de Kenis
berg, Cesarini Hnos, Editores, Buenos Aires. 1966) onde se registram
(i) altas 'densidades demográficas; (ii) malha urbana continua submeti
da ã administrações municipais distintas; (iii) intensos fluxos pendy
lares diários de pessoas, entre o núcleo ~ a periferia; concentração
de recursos financeios e cul~ura±s e de poder político. José Afõnso
da Silva, em seu "Direito Ut1banístico Brasileiro", ensina que a con1!~
bação, ou aglomeração urbana contígua, " ••• que resulta da expansão u~
bana, constitui uma realidade fática, sociológica, e se transforma,

" A competência da União não exclui a dos Municipios para
legislar supletivamente e na defesa e protecão da saúde, produção
e consumo , tráfego e trânsito, organização, efetivo e instrução
de guarda municipal, e organização de juízo de Conciliação Municipal , observada a LEI FEDERAL que ditará normas geraiso

JUSTIFICAÇJlD
Não há Democracia Forte sem o poder local forte.
Afinal, é no municipio que nascemos, que temos nosso
trabalho, fábrica, lavoura,escola, filhos, sonhos, alegrias
tristezas e utopias, a vida.
Por isso precisamos consolidar o novo Município, com
real autonomia política, financeira e administrativa.
E preciso possibilitar competência, mesmo que supletiv.a, nas matérias diretamente ligadas aos interesses locais
e
de melhor consecução do bem-comum.

en

tre nós, em região metropolitana, quando definida juridicamente como
tal, ou permanece como simples aglomeração urbana contígua, enquanto
não constituída em regíão metropolitanaonos termos do art. 164 da Con~
tituição Feder"aOl".

2. O argumento de que é preciso reservar a palavra
"região" para nomear as "regiões de desenvolvimento" é .louvável. No en.
tanto, a palavra "reg~ão" ganha significados diversos quando devida e
apropriadamente adjetivada. Assim, ela é empregada para qualificar ~
lidades distintas, não só nos casos de uregião metropolitana" e "r~ -

gião de desenvolvimento" como "região de planejamento", "região administrativa", "reg.ião abissal", "região fisiografica", "região litorânea", "região militar", "região natural", "·região. urbana" e tantas oy
tras.
3. Is~o posto, é de todo conveniente, para não tu multuar ainda mais a terminologia re~ativ.f às questões urbanas,que se
mantenha a expressão "região metropolitana", para designar o caso pa~
ticular de "conurbação" cujo núcleo é uma capital estadual, como é o
caso das.atuais nove regiões metropolitanas brasileiràs.

NELTON

FRIEDRICH

NELTON FRJEDRICH
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Substitua-se no Substitutivo do Relator da Comissão,
no título do Capítulo VI e no texto dos 'artigos 18 e seu parágrafo Y
nico, 20 e seus parágrafos, a expressão "área-metropolitana" por "r~
gião metropolitana": "

....,

Adite-se ao Art. 18, após a expressão "Distrito Federal" o seguinte: " em Regiões Metropolitanas ou Aglomerações
. Urbanas"; e no seu Parágrafo l1nico, após a expressão "Desenvolvimento
Econômico", o seguinte: " de Regiões Met'i0politanas e de Aglomerações
Urbanas", ficando o Art.18 e seu Parágrafo l1nico com a seguinte
red~
ção:

11 • 'CómisSão da Organização do Estado • 043

impõe-se a criação de instâncias administrati~as. microrregionais, co
mo entidades públicas e territoriais, para os fins mencionados.

Art. 18 - ~ara efeitos administrativos, os
estados federados poderão agrupar-se em Regiões de Desenvolvimento
Econômico e os Municípios e o D1strito Federal em Regiões Metropolitanas ou Agl~merações Urbanas.

A articulação dos planos e programas de governo, em âmbit
regional, possibilitará ao Estado e aos Municípios interessados maio
racionalidade de ação.

Parágrafo tlnico - Lei Complementar Federal
definirá os critérios básicos para O estabelecimento de Regiões de Desenvolvimento Econômico,de Regiões Metropolitanas e de Aglomerações
Urbanas.
JUSTIFICATIVA

EMENDA 280080-9

A emenda introduz o reconhecimento constity
cional de aglomerações urbanas, formações urbanas que se assemelham às
regiões metropolitanas e têm presença disseminada no territórioibrasileiro. Esta expressão designa as formações urbanas caraterizadas pelo
entrelaçamento da malha urbana de dois ou mais municípios, ou pelo e~
travasamento da malha urbana de um sobre o território de outro,bem como pela existência de intensos fluxos intermunicipais, representados
por deslocamentos diárIos de pessoas e por demandarem tratamento integrado ~e diversas funções públicas.
2.As aglomeracões urbanas constituem presença
astante evidente no território brasileiro. Este reconhecimento
se
impõe pela necessidade de propiciar tratamentô integrado de
funções
públicas de interesse comum dos municípi~s que integram estas aglomerações urbanas de que são exemplo,entre outras, Campinas e Santos,em
são Paulo; Ipatinga- Coronel Fabriciano, em Minas Gerais; Volta Redon
da - Barra Mansa, no Rio de Janeiro; Juazeiro do Norte - Barbalha, no
Ceará e Pelotas- Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Para realçar a importância dessas aglomerações urbanas deve-se assinalar que, no decênio 1970-1980, foram elas que tiveram o maior incremento demográfico
(4,8% ao ano) contra 3,9% das nove reg10es metropolitanàs e 3,8% dos
municípios com mais de 100 mil habitantes.
3. As regiões metropolitanas constituem -se,
como já se disse, um caso particula~ das aglomerações urbanas e delas
se diferenciam por apresentarem maior porte demográfico, maior concen
tração de reCUrSOS financeiros e culturais e se constituirem um centro
de poder político, este último caracterizado pelo fato de terem como
núcleo uma capital estadual.

EMENDA 280079-5
~
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Incluir onde couber:
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Acrescente-se ao Artigo 9! do Substitutivo do Relator da Comissão novo parágrafo, de número 4 com a seguinte redação:
§4! - A Constitui~ão E~tadual poderá estabelecer
atendendo a critérios de peculiaridade local e regional, disti~ção entre municípios no tocante às suas competências.
JUSTIFICATIVA

t de todo inconveniente a rigidez que vigora desde
a Constituição de 1891, na d~finição uniforme,e simétrica das compe tências municipais no Brasill A grande reãlidade brasileira é o município de pequeno porte, já que dados do último Censo do IBGE comprovam
que 70% dos municípios brasileiros tem menos de 20.000 habitantes
e
50% tem menos de 10.000 habitantes.
A síndrome de simetr~a reinante faz com que todos
sejam constituéional e legalmente tratados da mesma forma, o que não
corresponde, em absoluto, à realidade física e não permite que os EstÊ
dos possam atuar na conformidade das diferenças existentes entre os my
nicípios, distinguindo-os de acordo com as peculiaridades regionais e
locais.
Consigne-se, aliás, que nas origens de nosso muni cipalismo, às Ordenações do Reino estabeleciam a elementar distinção
entre municípios imperfeitos, rudimentares e completos. Por outro lado, já no municipalismo português do século·XIII, havia a distinção
entre municípios rurais e urbanos.
Finalmente, não custa lembrar a inconveniência de d~
finir os parâmetros da distinção, di~etamente no texto constitucional
federal, que regulariza o fenômeno de longe e sem precisão. Muito me ,lhor padronização e definição fará a Constituição Estadual, onde a no~
ma estará contida.

to regional

A adoção desta medida muito facilitará o planejamene o próprio desenvolvimento municipal.

dos,~tados

Art.
Os Estados poderãd estabelec. er, mediante o disposto em lei complementar estadual, microrregiões, abrangendo municípios limítrofes, pertenc~ntes à ,mesma comunidade sócio-econômica,

com

a finalidade de or,ganização, planejamento, programação, administração
e execução de funções públicas de interesse comum, harmonização da legislação, da tributação, do sistema de transportes e do uso do solo
de interesse microrregional e urbano.

EMENDA 280081-7

\,
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Paiagraro tlnico - A iniciativa do estabelecimento de- microrreg1oes caberá também aos municípios interessados, quando da omissão do Estado, mediante solicitação à Assemblé1a Legislativa do Estado.
JUSTIFICATIVA
Para uma adequada integração das ações dos municípios com
ponentes de uma mesma comunidade sócio-ecnômiéa do
próprio
Eetado,

r.lr----------------TlITO/.lUITI1ICI;io-----

..,

Adite-se ao inciso 11 do Artigo 31 o seguinte: "limitada
ao custo global dessas obras ou serviços", eliminando-se o § 2! do
referido artigo, e ficanao o inciso 11 e o § 2~com a seguinte redação:

~ada

"lI - Contribuição de custeio de obrass ou serviços, limi"
ao cueto global dessas obras ou serviços" e

044
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§2 2 - É vedado a cobrança acumulada das contribuições
feridas no item'I e na alínea "a" do item lI, deste artigo.

re~

JUSTIFICATIVA
o substitútivo no inciso I.do Artigo 31 estabelece que a
contribuição de melhoria terá por l%mite ~individual
exigível de cada contribuinte, o acrescimo de Nalor que resultar para os imóveis de
sua propriedade.
No entanto, configura-se no.§2 2 do referido Artigo do me~.
mo substitutivo, que as contribuiçõ~s.previstas (ãncã.sce I e IIr terão
por limite globa~ o custo das obras ou serviços.
Constata-se, então, ser mais coerente que essa limitação
pelo custo global restrinja-se somente às contribuições de custeio de
obras ou serviços, necessárias
única e exclusivamente à recuperação
financeira'dos investimentOs.

EMENDA 250082·5

[!J
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pios limítrofes, pertenc~ntes ~.mesma comunidade soc~o-econom~ca, com
a finalidade de prganização, planeja~ento, programação, administração
e execução de funções públicas de interesse comum, ha~onização da le
gislação, da tributação, do sistema de transportes e do uso do sol~
de interesse microrregional e urbano.
Ppiagrafo'dnico - A iniciàtiva do estabelecimento de 'mi
caberá também aos muni~ípios interessados, quando da omis
são do Estado, mediante. solicitaçãó à Assembléia Legislativa do Esta
do.
crorreg~oes

JUSTIFICATIVA
Para uma adequada 'integraçãQ das ações dos municípios com
ponentes de umR mesma comunidade sócio-ecnômica do
próprio
Estado
impõe~se a criação de instâncias admini~trativas, microrregionais, co
~o entidades públicas e territoriais, para os fins mencionados.
A articulação dos planos e programas de governo, em âmbio regional, . possibilitará ao Estado e aos Municípios interessados mair racionalidade de ação.
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Adite-se ao inciso 11 do Artigo 31 o seguinte: "limitada
ao custo global dessas obras' ou serviços", eliminando-se o § 22 do
referido artigo, e fic~não o inciso 11 e o § 2~ com a seguinte redação:
";);1 - Contribuição de custeio de obrass ou serviços, lim.i
tada ao custo global dessas obras ou serviços" e

§2 2 - É vedado a cobrança acumulada das contribuições
feridas no' item I e na alínea "a" do item lI, deste artigo.

re~
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Substitua-se os §§ 12 e 22 do Art. 20 por
. novos §§ 12 e 22 com a seguinte redação:
'§12 - Lei comp'lementar Estadual disporá sore a au~onomia, a organização e a competência da Região Metropolitaa e ~a Aglomeração Urbana, como entidades públicas e territoriais, PQ
endo atribuir-lhes:
1·- delegação para promove~ a arrecadação
Be taxas, contr~buição de melhoria, ta-

JUSTIFICATIVA

o substitútivo no inciso I.do Artigo

rifas e preços, com fundamento na prestaçãb de ~e~vicos públicos de interesse

31 estabelece que a

contribuição de melhoria terá por l%mite ;individual
da contribuinte, o acrescimó de valor que resultar para

exigível de cê
Og

I

c0tI!:um;

imóveis de

sua propriedade.

71- competência para expedir normas em mati

ria de interesse comum da Região Metrop~litana e da Aglomeração Urbana.

No entanto, configura-se no.§2 2 do referido Artigo 90 me~
mo substitutivo, que as contribuiçõ~s .previstas <incisos I e IIl'terão
por limite globa~ o custo das obras ou serviços.

§22 -'Cada'Região Metropolitana ou Aglomer~
ção Urbana expedirá seu próprio estatuto, q~e será aprova~o pela Assenbl~'
lã Legislativa do Estado, respei~adas a
'Constituição e'a legislação aplicáve~
assegurada a representaçao dos munici
pios que as integram e a participação

Constata-se, então, ser mais coerente que essa limitação
pelo custo global restri.ja-se somente às contribuições de custeio d~
obras ou serviços, necessárias
única e exclusivamente à recuperação
finànceira'dos investimentos.

comupitária.

EMENDA 250083-3
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viabilizar o estabelecimento pretendido de regioes
aglomerações urbanas.
readores do

m~nicípio

Co~

metropolit~nas

i~

e '

efeito a não ratificação pela Câmara de Ve-

núcleo da região metropolita,a ou d3 aglomera-'

ção tornaria inócuo o estabelecimento do ente encarregado da preten-'
Incluir onde couber.
Art.
. Os Estados poderão' estabelec. er, mediante o dis '(
.1 posto em lei complementar estadual, microrregiões, abrangendç municl

dida organização, planejamento a programação e a execuçãl de funções'
públicas de interesse comum da região metrop3litaoa ou da aglom~raçãl
urbana.

n. Comissão da Organização do Estado

o
ração

u~bana

estabeleci~ento

mediante lei

do ente metropolitano ou da aglome-'

co~plementar

convenientes que se pretend~ superar com a consulta, as Câ~aras de Ve
alg~ma fo~ma,

es-'
3. As regiões metropolitanas- constituem -se,
como já se disse, um caso particula~ das aglomerações urbanas e'delas
se diferenciam por apresentarem maior porte demográfico, maior concen
tração de recursos financeiros e cultu;ais e se'constituirem um centro
de poder político, este último caracterizado pelo fato de terem como
núcleo uma capital estadual.

tão representadas nas Assembléras Legislativas.
2. A experiência obtida com o atual dispositivo const!
tucional (Arf. 164) e das leis
n9 20, de 1/7174,

most~a~

complementa~es

n2 14, de 8/6/73, e

sobjamente, o inconviniente de se insistir'

em criar um modelo único para as regiões

metropolitana~

e aglomera- '

çaes urbanas, tal como faz a atual redação dos §§ 19 e 29,

045

portãncia dessas aglomerações úrbanas deve-se assinalar que, no decênio ~970-l980, foram elas que tiveram o maior incre~ento demográfico
(4,8% ao ano) contra 3,9% dis nove reg10es metropolitanas e ~~8% dos
municípios com mais de 100 mil habitantes.

estadual reduz os possíveis in

readores, já q'Je as municipalidades envolvidas, de

•

ao~e!er-'

minar a criação de um Conselho Metropolitano para gerí-las.
3. A emenda procura evitar este inconviniente o~tor
gando à lei complementar estadual as disposições sobre a autonomia,
a organização e a competência da região metropolitana e da aglomer~
ção urbana, obedecidos os critérios básicos firmados em lei complementar federal. Com isto, procura-se assegurar a cada regiã3 metropolitana ou aglomeração urbana, a necessária individualiddd~ e coerência com as peculia~idades regionais.

EMENDA 250086-8
~ DEPUTADA MARCIA KUBITSCHEK
~

r!'A"TIDO~
• PMDB

'LENÁflIO/COMISlio/IUICOMISdo

~ISSAO DA aRGANIZAç~a DO ESTADO

- 3.

Modifique-se o § 2º do Artigo 21 do Substitutivo da Comissão,
que passará a ter a seguinte reda~ão:
U§2º - a número de Deputados Distritais corresponderá ao triplo da representação do Distrito Federal na Câmara Federal, aplicando-se-lhes, no q~e cou~er, os parágrafos
lº e 2º do artigJ 13.

EMENDA 250085-0

t?

SIMAO SESSIM

1":'1.---------- 'LI.lflKl/cl.,I.llo"Ulr:OIll.IIo

~

JUS T I F I C A T I V A

ORGANIZAÇXO DO ESTADO
r---------------TlITO/.luITI'K:&çio----

..,

Adite-se ao Art. 18, após a expressão "!listrito Federal" o seguinte: " em Regiões Metropolitanas ou Aglomerações
Urbanas"; e no seu Parágrafo "nico, após a expressão "Desenvolvimento
Econômico", o seguint~: " de Re~iões.Met~opolitanas e de Aglomerações
Urbanas", ficando o Art.18 e seu Parágrafo "nico com a seguinte
redª
ção:
Art. 18 - Para efeitos administrativos, os
estados federados' poderão agrupar-se em Regiões de Desenvolvimento
Econômico e os Municípios e o rristrito Federal em Regiões Metropolitanas ou Aglpmerações Urbanas.
Parágrafo "nico - Lei Complementar Federal
definirá os critérios bási~os para o estabelecimento de Regiões de Des~nyolyi~ento Econômico,de Regiões Metropolitanas e de Aglomerações
Urbanas.

A atual ConstituiçãJ, em seu artigo 183, § 6º, diz,tex
tualmente, qJe "o númêro de Depu~ados à Assembléia Legislativa,c~
responderá ao triplo da.representa~ão do Estado na Câ~ara Federal
e, atingindJ o número de trinta e seis, será acrescido de tantos
quantos forem os Deputa~os Federais acima de doze".
a mesmo princípio da atual Constituição foi consagrado
pelo ilu~tre relator, no seJ substitutivo, no que se refere aos dI
mais Estajos da FederaçãJ.
Me: ~o ca~o do Distrito Federal,Capital Política da Na
çã~ e centro das grandes decisões nacionais, ho~ve uma diminuiçaJ
no número de deputajos, coloca~do o Distrito Federal em posiçãJ ir
ferior às demais unidades federativas. Não se justifica o casuis.c
principalmente levando-se em conta a importância da Capital d.i Re
pública no contexto nacional e quando se prevê para ela,no dealbal
do 3º milê~io, uma pJpulação de quatro milhões de habita~tes,maiOI
portanto do que al q.ms Estados e Terri t:6r,tos br a sileiros.

__ JUSTIFICA~rrVA
A emenda'intrôduz o reconhecimento constitu
cional de aglomerações urbanas, formações urba~as que se assemelham às
regiões-metropolitanas e têm presença disseminada no território brasi-.

leiro. Esta expressão designa as formações urbanas caraterizadas pelo
entre~açamento da malha urbana de dois ou mais municípios, ou pelo e~
tr~vasame~to da malha urbana de um sobre o território de outro,bem,com? pela existência de intensos fluxos intermunicipais, representados
por deslo~amentos diários de pessoas e por demandarem tratamento,integrado de diversas funções públicas.
2.As aglomerações urbanas constitrempresença
bastante evidente no te~ritório brasileiro. Este reconhecimento
se
impõe pela necessidade de propiciar tratamentõ integrado de
f~nções
públicas de interesse 'comum dos 'municípi~s que integram estas aglome-

rações urbanas de que são exemplo,entre outras, Campinas e Santos,em
são Paulo; Ipatinga- Coronel Fap~iciano, em Minas Gerais; Volta Redon
da - Barra Mansa, no Rio de Janeiro; ,Juazeiro do Norte - Barbalha, no
Ceará e Pelotas- Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Para realçar a im-

,uNÃ,uO/COWlSlio/.ulcOM.asio

-,

COMISSAO Dn ORGANIZACAO DO ESTADO
..-.----------------TinO/"luJTI,.lcAr;io------------

Proponho

a. adição

da seguinte alínea ao

1nciso

XIX,

-,

do

artiQo.82, do Anteprojeto:
"*) normas gera1s sobre orçamento,

tão patrimonial de natureza pública:

despesa e ges-

de d1reito

finan-

ceiro, e de seguro e previdência social;ff

JUSTIFICACAO
As

normas

competência

gerais sobre as matér1as ac1ma indicadas são

exclusiva da Unilo.

Os Estados· poderão

da

suplementar

046
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essas matérias,
Já

consta

mas não editando normas gerals.

do atual texto constituclonal e deve

Esse dispositivo
ser

Gotardo , São João Batista do Glória, São Roque de Minas, Sacramento, Santa Juliana, Santa Rosa da Serra, Santa Vitória,
Serra do Salitre, Tapira, Tapiraí, Tiros, Tupaciguara, Uberaba,
Uberlândia, Vargem Bonita, Vazante, Veríssimo.

preservado,

pois retirá-lo do ,rol constante do lnC1SO XIX poderá gerar ddvidas
sobre ser ou não taxativa essa relação,

embaraçando a competência

legislativa da União, nesse aspecto.

§ lQ - Caberá à Assembléia Legislativa de Minas Gerais,
por maioria absoluta dos seus membros, a confirmaçã~ ou não
da criação do Estado do Triângulo, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da promulgação da Constituição.
§ 2Q - Negada a confirmação de que fala o parágrafo

anterior,
o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais convocará plebiscito, obrigatoriamente, nos mJnicípios que integraram o E~
tajJ do Triângulo, dentro de ce~to é oitenta dias da data da
prD~~lgação da Conatituição.

EMENDA 250088-4

l!J

r:

l!l

Constituinte CHICÕft~H~U~M=B=ER=T=O=-----------------I'UN."IO/CONISsÃo/sUBCONlssio

Comissão de Organização do Estado

§ 3Q

- A instalação do novo Estado, prevista neste artigo,
será regulada em Lei Complementar, ficando os dispêndios fina~
ceiros a cargJ da União, em valores atualizãdos proporcionais
à população, área e ao número de município."

o.r---------------------------TUTO!JUSTlrlCAÇÃO------------------------------,

Suprima se o Artigo 29 do Substitutivo da Comissão de Organização do Estado, renumerando-se os demais.
JUS T I F I C A T I V A
Não sendo só pela consciência da soberania
que nos foi autorgada pelo povo brasileiro na confecção de uma no
va Constituição, mas principalmente por enterdermo~ que os poderes
legislativos e as responsabilidades que temos que assumir, não poderíamos transmitir ao Executivo poderes para nomear uma Comissão
que irá estudar a redivição territorial do Brasil.
Se nós como Constituintes, numericamente superiores aos membros desta futura Comissão temos a oportunidade e o
direito de decidir soberanamente sobre a formação e criação de novos Estados, porque inverter ou portergar está decisão?
Por outro lado entendemos que a formação de uma
Comissão com cinco, dez ou quinze membros estará muito mais sujei
ta a todo e qualquer tipo de pressão, de coação e até porque não
dizer de corrupção.
Por último, entendemos também que, apesar da
Assembléia Nacional Constituinte poder tudo, até a extinsão da Federação, se esta for a vontade da maioria de seus membros, achamos
que a criação de Comissões não seja assunto de matéria Constitucional.

J-U-S-T-I-F-I-C-A-T-I-V-A
D objetivo da presente Emenda visa apenas e tão somente atender as reivindicações e aos anseios.
seculares do povo 'daquela região em adquirir a sua autonomia e
a sua identidade , por lei, uma vez que temos a oportunidade
histórica na Assembléia Nacional' Constituinte,
de confecriar
a nova Carta Magna.
A soberania auferida pelo povo brasileiro aos Constituintes de 1987, como seus legítimos represe~
tantes nos obriga
como imperativo, por termos assumidos e~
tá responsabilidade junto àquela região, apresentarwos com
toda a dignidade e fidelidade a Emenda que ora propomos •

EMENDA 250090-6

AUYOlt-

_

(JP}"'InIDO~

~ Deputado CHICO HUMBERTO

• P O T
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Inclua-se no artigo 3Q , § 4Q , renumerando os demais:

EMENDA 250089-2

l!J

Constituinte

&UTO.'

~'''JlTIOO~

•

Chico Humberto
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o . r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - nXTo/.lusYIFICAÇÃO-------

---,

Inclua-se na disposições finais e transitórias o seguinte:
Art.
Fica criado , o Estado do Triângulo, com desmembramento de área do Estado de Minas Gerais, abrangida pelos Municípios de Abadia dJS Dourados, Agua Comprida, Araguari, Mrapuã, Araxá, Cachoeira Dourada, Campina Verde, Campo Florido,
Campos Altos, Canápolis, Capinópolis, Carmo do Paranaiba , Ca~
calho Rico, Cedro do Abaeté, Centralina, Comendador Gomes, Co~
ceição das Alagoas, Conquista, Coromandel, Cruzeiro da Fortaleza, Oelfinópolis, Douradoquara, Estrela do Sul,Ftonteira,
Frutal, Grupiara, Guarda-Mor, Guimarânia, Gurinhatã, Ibiá,
Indianóp'olis, Ipiaçu, Iraí de Minas, Itapagipe, Ituiutaba, !t~
ruma, João Pinheiro, Lagamar, Lagoa Formosa, Matutina, Medeiros
Monte Al~gre de Minas, Monte Carmelo, Nova Ponte, Paracatu,
Patos de Minas, Patrocínio, Pedrinópolis, Perdizes, Pirajuba,
Planura, Prata, Pratinha, Presidente. Olegário, Rio Paranaib~,
Romaria, São Francisco de Sales, São Gonçalo do Abae~~, Sã~

§ 4Q - O plebiscito referido no parágrafo
anterior, quando do desmembramento de áreas/para a formação de n~
vos Estados será feito obrigatóriamente, nos municípios que int~
grarão a nova Unidade da Federação.

J-U-S-T-I-F-I-C-A-T-I-V-A
Nada é mais democrático, e até porque não
dizer justo, para as populações que queiram adquirir sua indepe~
dência e sua autonomia política e administrativa, do que a con sulta popular, onde cada cidadão com inteira e total liberdade
possa manifestar pelo'sufrágio universal a sua vontade. Este pl~
biscito terá ~brigatóriamente que prevalecer sobre toda e qual quer decisão que possa advir durante o processo de emancipação
de cada região.
O plebiscito na verdade será a assunção da
responsabilidade por parte de cada cidadão com a sua autonomia.

n- Comissão da Organização do Estado

EMENDA 280091-4
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C"""TID0;;J
PDT/MG

Constituinte Chico Humberto
'Lu""lo/to..IS,io/luleOMI',io,--------

Observação:

_

Comissão da Organização do Estado

Renumere-se GS demais parágrafos deste ART. 21, em
ordem sequencial e sucessivq à este artigo aditado,
~e·tal forma que, o ART. 21
passa a ter sete p~
rágrafos.

JUSTIFICATIVA

Suprima-se do Artigo 32 , paragrafo 32 do Substitutivo da
Comissão da Organização do Estado .•. " das respectivas Assembléias Legislativas" .••

O Distrito Federal dispende vultosos recursos com a manutenção de
serviços que, por vezes, são comuns ao Distrito Federal e à União.
Muitos são serviços exclusivos da União.

JUS T I· F I C A T I V A
Sendo a Assembléia Nacional Constituinte dotada de poder e autonomia conferidas pelo voto livre , secreto e direto do povo brasileiro, para confeccionar uma nova
Carta Constitucional que d~recione o Brasil econ~mico-politi
co- socialmente, não poder~am~s/nos Constituintes. delegarmos
poderes às Assembléias Legislativas para a criação de novos Estados ou a emancipação de áreas , porque estariamos assim fugindo dos compromissos que assumimos com o nosso Povo e desta forma ~iminuindo o nosso papel enquanto representantes deste mesmo
povo.

EMENDA 250092-2

[!J

AUTOIt------

_

Deputado CHICO HUMBERTO

Q'APItTIOOYGJ
O TI MG

Por outro'lado, o entorno e a região Geo-Econômica, nos setores de
educação, saúde, segur~nça e ~~é meios de comunicação têm e força
damente continuam pressionado grandes dispêndios por parte do GDr.
Trata-se de uma "situação de fato" que o DF não tem conseguido de
la se livrar.
Considere-se também se tratar de um setor em grande desenvolvimento
com requintes de sede dos Três Poderes.

EMENDA" 280094-9

eu

AUTOR
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CAPITULO
Suprima-se do substitutivo da Comissão de Organização do Estado
os Artigos 18, 19, 20 e seus respectivos parágrafos, renumerando-se os demais:

VII

Distrito Federal e Territórios
EMENDA MODIFICATIVA

J-U-S-T-I-F-I-C-A-T-I-V-A
Se entendemos que uma República Federativa é constituida pela uni
ão indissolúvel dos Estados pela vontade do seu povo na manutenção do Direito, da Democracia, e dos Poderes que possam emanar da
coletividade e, na defesa de sua soberania, na garantia dos dire!
tos individuais e coletivos, na cooperação e na convivência paci
fica, na promoção e valorização de cada cidadão, na oportunidade
e na igualdade, no bem estar e no desenvolvimento econômico, social e cultural, como um todo. Não poderemos jamais aceitar a fo~
mação destas regiões mesmo nas áreas Metropolitanas, porque estas
seriam, uma vez constituidas, a fresta inicial para rompermos com
a Federação.
A ruptura e logicamentea criação de Federações autônomas estariam a um passo da efetivação.

ART. 21 § 22 -

O número de Deputados Distritais corresponderá
ao triplo da representação do Distrito Federal
na Câmara Federal, aplicando-se-lhes, no que
couber, os parágrafos lQ e 2Q do artigo 13.
JUSTIFICATIVA

Em todos os Estados, o número de Deputados Estaduais correspon
de ao triplo do número de Deputados Federais - inclusive de aco~
do com o Art. 13 deste substitutivo. - Não encontro razões
mínimas que justifiquem a criação de uma regra específica,restrit!
va, para que no Distrito Federal, o número de representantes da
Câmara Legislativa seja apenas o dobro dos seus representantes na
Câmara Federal.
S~ ·trvéssemõ~que~alterar a regra, seria para termos um maior
número de Deputados Distritais, dado que Brasília, não está sen
do contemplada nesta Constituição com uma Câmara de vereadore;,
embora venhamos a ter, em poucos anos, Cidades Satélites ,com mais
de 1.000.000 (Hum milhão) de habitantes - fato incomum nos Estados da Federação.

'LI"Á"IO/cOMI'sio/.u.çoM'ssIo------

CCf.1ISSIlO

DA

ORGANIZAÇAQ

00 ESTADO

'1---------------

TUTO/.auSTIPICAÇio,-----------------,

Capítulo VII - ART. 21
EM:mA A/)ITIVA

Inclua-se no ART. 21 - como aditivo Parágrafo 12 - A União suplementará o Distrito Federal com os recursos financeiros que necessitar para a manutenção de seus serviços.

Solicito, por essas razões principais, a modificação do pará9rafo
em causa, consignando três Deputados Distritais para cada Deputado Federal no Distrito Federal.
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EMENDA 250095-7

fi
,C

JUSTIFICATIVA

cr!""U1DO=]
• PltDB

AUTO.

SENADOR CHAGAS RODRIGUES

Muitos Municíoios, embora limítrofes, detê:n condições técnicas aperfeiçoadas e
pessoal habilitado para a execução de variados serviços de interesse da comunid.ê.
de, enq.ia-rto seus vizinhos, por injunções outras não contam um com pessoal nem '
com capacitação técnica, e muito menos C01\ verbas suficientes para a execução de
tais obras e serviços.

'LU••IO/COIil'ulo/luICOIl.nio-----------

COMISSAO DA ORGANIZACAO DO ESTADO

1':"1;---------------Proponho

a

adiçao

Tr:xrOJoIUITI'ICAÇ10,-----------------,

inciso

da seguinte alínea ao

XIX.

do

artigo 8Q. do Anteprojeto:

"*) produç&o e consumo;"

JUSTIFICACAO
A

competência

AUTO"'--------------

para legislar sobre produção e

eido tradic10nalmente inserida na órbita da União.

consumo

tem

Constituinte EDESlO FRIAS

permitidos aos
COMISS)\O DE ORGANI ZAC)\O DO ESTADO

Estados-membros ed1tar leis suplementares. Retirar essa matérIa do
rol

0=---------------

TUTO/.lUSTlfICA/fAO-------------------,

constante do inciso XIX poderá gerar ddvidas sobre ser ou não

taxativa

essa relação.

Uoi&o nesse aspecto.

embaraçando a competêncIa legIslatIva

da

de~fundamental

no

que me parece

importância

Ef-lENOll AO PARECER DO RELATOR

regime de economia de mercado em que vivemos.

Dá-se ao § 3Q do artigo 36, a seguinte redação:
u§ 3Q - No Município com população acima de três milhões de habitantes,
o controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Município. li

JUSTIFICATIVA
Essa Emenda se fundamenta na soberania do. povo e, em segundo plano,
tradição jurídica que informou a adoção de critério demográfico. '

""'

T&.,.O/.,UaTJ',U;lo

Proponho

a

adição

Visa, a presente iniciativa, estender a municípios de considerável, pop~
Iação o mesmo mecanismo de fiscalização financeira e orçamentária, mediante'
controle externo da Câmara Municipal, com auxílio de Tribunal de Contas próprio.

.....

da SegUInte alínea ao

XIX.

inciso

do

Com efeito, uma população superior a três milhões de habita~tes já pre~
supõe.a estrutura de um Estado e não se compreende que, com tal complexida de, se lhe aplique um controle remoto de fiscalização dos dinheiros
públl,
cos, quando o deve ter próximo dos fatos e atos regidos pelo direito público
financeiro.

artigo 8Q. do Anteprojeto:

"*) diretriz_s e bases da educação nacional."
JUSTIFICACAO

As
C1xadas

"diretrizes

e

bases da educação

pela União Federal.

nacional"

A educação é matéria de

devem

Os municípios que, atualmente, já possuem Tribunal de Contas fiscalizam
orçamentos superiores aos de vários Estados. O do Município do Rio de Janeiro controla a execução orçamentária no valor de CZ$ 15.995.023.000,00 (quin-

ser

ze bilhéles, novecentos e noventa e cinco milhéles e vinte e três mil cruzados),
e o do Município de São Paulo; no valor de Cz$ 28.905.271.000,00 (vinte e oito
bilhões, novecentos e cinco milhões e duzentos e setenta e um mil cruzados), I
sendo de ressaltar que o primeiro tem mais de 6 (seis) anos de exãstêncía e o'
da.capital de São Paulo (19) dezenove anos, ambos com relevantes serviços prei
tadps aos respectivos municípios.

fundamental

importância para a integração e desenvolvImento de qualquer nação.
nao podendo suas diretrizes e bases.

no âmbito

nacional.

na

ficar

relegadaspara a le9islação dos Estados.

Além disso, seria inconcebível, em termos de soberania popular, fonte do
poder que estratifica o princípio constitucional, ficar o Tribunal de Contas •
sem a proteção desse mesmo poder, ao sabor, portanto, de oscilações políticas.
Na redação do Anteprojeto a semântica do verbo poder cria a instabilidade para a instituição Tribunal de Contas, impedindo os Municípios com grande I
população de possuirem uma eficiente fiscalização financeira e orçamentária.

EMENDA 250097-3

l!J

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

Constituinte EOE:SIO FRIAS
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Constituinte MOZARILDO CAVALCANTI
TUTOIJullTlfICAOÃO-----------------,
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Emenda Aditiva
Acrescente-se inciso ao artigo 17:
" V - Celebrar convênios con outros municípios para. execução de obras e p-=est~
çã~ da serviços comuns, proibidaa vinculação funcional em mais de um município."

ANEXO I - OISPOSIÇÔES TRANSITÓRIAS
Art ...• É extinto o Território Federal de Fernando
Noronha pela reintegração de sua área Territorial
Estado
Pernambuco.

aO

de
de

n. Comissão' da ,or~anização do Estado

JUSTIFICAÇi\D

tJ
f:J=
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,JUSTIFICAÇ1\o

Pretendemos a extinção da figura de Território Federal
do contexto da Federação Brasileira, como única forma de obtermos
um Federalismo justo, onde realmente o povo de todas as Unidades
Federadas tenham direitos iguais, principalmente no que tange aos
fundamentos básicos da Democracia, que é o de eleger os seus
Go
vernantes e Representantes em todos níveis. Aliás, essa parece ter
sido a idéia dq Relator ao prevê no § 3Q do Art. 3Q apenas a possibilidade de' formação de novos Estados, pela incorporação, subdl
visão, desmembramento e anexação dos existentes.

EMENDA 250100-7

•

Pretendemos a extinção da figura de Território Federal
do
contexto da Federação 'Brasileira, como única forma de obtermos
um
Federalismo justo, onde realmente o povo de todas as Unidades Federadas tenham direitos iguais, principalmente no que tange aos fund~
~entos básicos da Democr~cia, que é o de eleger os seus Governantes
e Representantes em todo~ niveis. Aliás, e~sa parece ter sido aidéia
do Relator ao prevê no § 3Q do Art. 3Q apenas a possibilidade
de
formação de novos Estado~ pela incorporação, subdivisão, desmembramento e anexaç~o dos exi~tentes. Considerando o interregno de tempo
entre a criação\e a instalação dos Estados de Roraima e Amapá resul
tantes da transformação dos Territórios de mesmos nomes,
propomos
disposições transitórias, no capitulo próprio, para resguardar
a
administração e a transição dos mesmos.

AUTOII--------------

Constituinte MOZARIlDD CAVALCANTI

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PLEIIfÂ.uo/cONISllo/IUICOMIIIÃO----------
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TUTO!olUSTlfICAÇio
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CAPITULO III
UNI1\O

EMENDA 250102-3

l:J

Constituinte MOZARIlDO CAVALCANTI

~

Art. 12 - Suprima-se da alinea "dO do inciso XII do Art.
8Q do substitutivo as expressões "ou Territórios".

rI.ENAllilO/coNlsai.o/.UJCOM'UÃO----------

Comissão da Organização do Estado
~

Art. 2Q - Suprima-se do inciso XIII do Art. 8Q do substitutivo as expressões" e dos Teriitórios".

~.'T';m]

"ov06/8?

nKTOI"U'T1fICAÇio---------------~

Emenda Aditiva
ANEXO I DISPOSIÇOES TRANSITÓRIAS

Art. 3Q - Suprima-se da alinea "o" do inciso XIX do Art.
8Q do substitutivo as expressões "e dos Territórios"; organização
administrativa dos Territórios".

Art. Enquanto não forem instalados os Estados de Roraima
e Amapá a União ,os administrará, observando o ~isposto em lei e no
Art. 8Q alinea "dO do inciso XII, inc1so XIII e alinea"o"do",.,iSf XIX,)
desta Constituição.

JUSTIFICAÇ1\o
Pretendemos a extinção da figura de Território Federal
do contexto da Federação Brasileira, como única forma de obtermos
um Federalismo justo, onde realmente o povo de todas as Unidades
Federadas tenham direitos iguais, principalmente no que tange aos
fundamentos básicos da Democracia, que é o de eleger -os seus
Go
vernantes e Representantes em todos niveis. Aliás, essa
parece
ter sido a ideia do Relator ao prevê no § 3Q do Art. 3Q apenas a
possibilidade de formação de novos Estados, pela incorporação,su~
divisão, desmembramento e anexação dos existentes. Considerando
o interregno de tempo entre a criação e a instalação dos Estados
de Roraima e Amapá resultantes da transformação dos Territóriosde
mesmos nomes, propomos disposições transitórias, no capitulo próprio, para resguardar a administração e a transição dos mesmos.

JUSTIFICAÇ1\o
Pretendemos a extinção da figura de Território
Federal
do contexto da Federação Brasileira, como única forma de obtermos
um Federalismo justo, onde realmente o povo de todas as
Unidades
Federadas tenham direitos iguats, principalmente no que tange aos
fundamentos básicos da Democracia, que é o de eleger os seus GoveL
nantes e Representantes em todos níveis. ~liás, essa parece
ter
sido a idéia do Relator ao prevê- no § 3Q do Art. 3Q apenas à
po~
sibilidade de formação de novos Estados, pela incorporação, subdivisão, desmembramento e anexação dos existentes. Considerando
o
interregno de tempo entre a criação e a instalação dos Estados de
de
Roraima e Amapá resultantes da transformação dos Territórios
mesmos nomes, propomos disposições transitórias, no capitulo próprio, para resguardar a administração e a transição dos mesmos.

EMENDA 250103-1
Constituinte MOZARILDO CAVo LCANTI

PJ Constituinte

e:

MOZARILDO CAVALCANTI

_---------PI.I.NAIliIO/coltl.SllotlulCONIUio----------

~

PLuA'ua/cONlsdo/IUICOMIUio-----------,

Comissão da Organização do Estado

Comissão da Organização do Estado

=

TU,'TO/..lUSTIFII:a.q"O

--,

_---------------TUTO/dUSTIFICAÇÃO---------------,

Emenda Supressiva
Emenda supressiva
CAPITULO II
ORGANIZAÇ1\O POLITICO-AOMINISTRATIVA
Suprima-se os § 2Q e 5Q do Art. 3Q do substitutivo
Art. 2Q - Renumere-se os demais.

CAPíTULO VIII
INTERVENÇ1\O
Art. - Suprima-se do Art. 24 as expressões "ou em Município localizado em Território Federal".

050
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JUSTIFICAÇÃO
Pretendemos a extinção da figura de Território Federal do
contexto da Federação Brasileira, como única forma de obtermos um F~
deralismo justo, onde realmente o povo de todas as Unidades Federadas tenham direitos iguais, principalmente no que tange aos fundame~
tos básicos da Democracia, que é o de eleger os seús Governantes
e
Representantes em todos níveis. Aliás, essa parece ter sido a idéia
do Relator ao prevê no § 3Q do Art. 3Q apenas a possibilidade de fo~
mação de novos Estados, pela incorporação, subdivisão, desmembramen~
to e anexação dos existentes. Considerando o interregno de tempo en
tre a criação e a instalação dos Estados de Roraima e Amapá resulta~
tesda transformação dos Territórios de mesmos nomes, propomos disp~
sições transitórias, no capítulo próprio, para resguardar a admini~
tração e a transição dos mesmos.

EMENDA
2501 04~0
liJ
a.UTOII
C=constituinte HOZARIIOO CAVALCANT;=
fi
~LII'l1Á"'o/C;O"IUlo/.u'CQ"I"io
C:comissão da Organização do Estado
=

,,~ criada a Comissão de Redivisão Territorial d~rais, com
cinco membros indicados pelo Congresso Nacional e cinco membros do
Poder Executivo, com a finalidade de apresentar estudos e Anteprojetos de redivisão Territorial do Pais, apreciar propostas de criação
de Estados e outras pertinentes que lhe sejam apresentadas at~ dez
dias após a sua instalação."

JUSTIFICAÇ/iÕ
Pretendemos a extinção da figura de Território Federal do
Contexto da Federação Brasileira, como única forma de obtermos um Fe
deralismo justo, onde realmente o povo de todas as Unidades Federadas tenham direitas iguais, principalmente no que tange aos fundame~
tos básicos da Democracia, que é o de eleger os seus Governantes
e
Rrepresentantes em todos níveis. ~liás, essa parece ter sido a idéia
do Relator ao prevê no § 3º do Art. 3º apenas a possibilidade de for
mação de novos Estados, pela incorporaÇão. subdivisão, desmembrame~
to e anexação dos existentes. Considerando o interregno de tempo en
tre a criação e a instalação dos Estados de R~raima e ~apá~es~lt;;
tes da transformação dos Territórios de mesmos nomes, propomos disp~
sições transitórias, no capítulo próprio, para resguardar a admini~
tração e a transição dos mesmos.

L"AftTIDO~

PFL

TiEXTO/dUSTI,..IC.çio

~

Emenda Supressiva
CAPÍTULO VII
DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

Julgar que uma Comissão formada por apenas cinco membros
do Congresso Nacional e cinco do Poder Executivo, é de maior legitimidade e competência que as Subcomissões dos Estados e da União, Di~
trito Federal e Territórios, que discutiu e examinou exaustivame~e a
transformação dos Territórios de Roraima e Amapá em Estados membros
Santa
da Federação, bem como a criação dos Estados do Tocantins,
Cruz, Triângulo, Maranhão do Sul, Juruâ e Tapajós, além do restabel~
cimento do Estado da Guanabara; é no mínimo duvidar da capacidade e
da honestidade de cerca de quatro dezenas de Constituintes.
Portanto, cabe a Comissão de Organização do Estado -resta~
rar a vontade expressa na votação ,dos membros daquelas subcomissõ~s,
deixando para a apreciação e decisão soberanas do plenário
mat~ria
de tamanha relevância.

Art. lº - Suprima-se o Art. 22 e seus parágrafos.
Art. 2º - Renumere-se os demais.
JUST1FICAÇllO
Pretendemos a extinção da figura de Território Federal do
contexto da Fede:aç~o Brasileira, como única forma de obtermos um F~
deralismo justo, onde realmente o povo de todas as Unidades Federadas tenham direitos iguais, principalmente'no que tange aos fundamen
tos básicos da Democracia, que é o de eleger os seus Governantes
e
Representantes em todos níveis. Aliás, essa parece ter sido a idéia
do Relator ao prevê no § 3º do Art. 3º apenas a Possibilidade de for
mação de novos Estad~s, pela incorporação, subdivisão, desmembramento e anexação dos existentes. Consiéerando o interregno de tempo entre a criação e a instalação dos Estados de Roraima e Amapá resulta~
tes da transformação dos Territórios de mesmos nomes, propomos disp~
sições transitórias, no capítulo próprio, para resguardar a admini~
tração e a transição dos mesmos.

EMENDA 2S0106~6

.UTO.'-------

eu Constituinte HOZARILDO CAVALCANTI
~~
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Comissão da Or anização do Estado
n:X10/,JUSTIFICAÇio,

_

Emenda Supressiva
CAPÍTULO VII
DISTRITO

FEDER~L

E TERRITÓRIOS

Art. - Suprima-se do Titulo as expressões "E TERRITÓRIOS".
JUSTIFICAÇÃO

;;;~===~==~'-""=--""--

.UTO.---------------,

Constituinte HOZARILDO CAVALCANTI
,..,.,

Pl.uÁ"lo/cOMI'.io/au-COMllaio-----------,

Comissão da
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Emenda Supressiva
ANEXO I
DISPDSIÇOES TRANSITÓRIAS
Art. - O "caput" do Art. 29 das Disposições Transitórias
passará a ter a seguinte redação:

-,

Pretendemos a extinção da figura de Território Federa~ do
contexto da Federação Brasileira, como única forma de obtermos um F~
deralismo justo, onde realmente o povo de todas as Unidades Federadas tenham direitos iguaIs, principalmente no que tange aos fundame~,
tos básicos da Democr~cia, que é o de eleger os seus Governantes
e
Representantes em tode~·níveis. Aliás, essa parece ter sido a idéia
do Relator ao prevê no § 32 do Art. 3Q apenas a possibilidade de fo~
mação de novos Estados, pela incorporação, subdivisão, desmembramento e anexação dos existentes. Considerando o interregno de tempo en
tre a criação e a i~stalação dos Estados de Roraima e Amapá resulta~
tes da transformação dos ,Territórios de mesmos nomes, propomos disp~
sições tran:itór~as, no c~pítulo próprio, para resguardar a administração e a transição dos mesmos.
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EMENDA 250107·4

(J Senador

tJ

AUTOIl----

_

RACHID SALDANHA DERZI

ão Centro-Oeste, os quais destinarão no wíniwo dez por cento de

Cf!PUT'00=:J
•

suas receitas tributárias na manutenção e desenvolvimento dessas
ações executivas.
Art. - Lei especial disporá, no prazo máxiwo de
um
ano, a contar da data da promulgação desta Constitu~ção,sobreos
incentivos fiscais e creditícios para o desenvolvimento social
e econômico da região Centro-Oeste.
a - Em nenhuma hipótese esses incentivos fiscais e cr~
ditícios poderão ser inferiores aos concedidos às demais
reg!

PMDB

PL'.'Alo/CON".ÃO/S."ON,ee ÃO

Comissão da Organização do Estado

r.:"I----------------TEXTO/.luSTlflCAÇio--

,

Acrescente-se como inciso ao Artigo 82 do parecer do relator:
'~stabelecer e executar planos nacionais
de hem-estar social, visando à assistência e proteção à infância ,
à adolescência, aos deficientes fisicos, aos excepcionais e aos id~
sos."

ões do país.
b - Os incentivos fiscais e crediticios beneficiarão ,
preferencialmente, atividades a~ro-industriais e assentamentos
fundiários da região. n

JUSTIFICAÇÃO
A presente sugestão de norma constitucional basei
a-se nos pressupostos fu~damentais da ação do EStado no que diz res=
peito ao amparo e proteçao de grupos populacionais especiais. Procu
rou-se traduz1r tais obr1ga2ões, definindo o universo populacional ã
ser amparado e criar condiçoes objetivas par~ a ação planejada do Es
tado.
A própria composi2ão etária da população brasilei
r~ f~ndamenta a assistência e proteçao especiais ao menor que, aos m11hoes, encontra-se abandonado, em total carência nutricional e edu
cacional, sem maiores oportunidades efetivas de soc1alização e aces=
so a condições mínimas de dign1dade. Por sua vez, é s1gn1ficativa
também ~ parcela populacional, na faixa de 14 a 19 anos, que não tem
acesso a escola e ao trabalho remunerado. Os deficientes físicos
e
os excepcionais estão potencialmente desamparados pela legislação Or
dinária e pela ação assistencial do Estado, sem condições reais
de
maior integração no seio da sociedade e do exercício de atividades
compatíveis. Por outro lado, os avanços do progresso econômico, aumentando a esperança de vida e período produtivo do indivíduo, gerou
um grave problema de ajustamento do idoso, principalmente devido aos
costumes e práticas discricionárias no mercado de trabalho, na socie
dade brasileira, merecendo, portanto, a atenção especial do Estado na sua assistência e prqteção.

EMENDA 250108-2

tJ

CONSTITUINTE

A presente sugestão-de norma constiucional basea-se no
principio de que compete ao Estado agir no sentido de diminuir
as desigualdades regionais, de natureza social e econôwica, da
Federação. Destaca-se, portanto, a necessidade da ação planejada do Estado na promoção do desenvolvimento sócio-econô~ico da
Região Centro-Oeste do país, cujos desníveis sociais e econômicos, comparativamente às demais regiões nacionais, são
ainda
mais acentuadas em virtude de suas peculiaridades ambientais e
extensão territorial.
Por outro lado,.o pleno desenvolvimento do Centro-Oeste
contribuirá decisivamente para o maior crescimento da economia
brasileira, em função de suas potencialidadas e capacidades de
resposta econômi~a, e para melhor equilíbrio social da Nação
extinguindo as tensões advindas d~disputas fundiárias e da po~
se da terra. Contribui, também, na manutenção e consolidação de
nossas fronteiras.
Explicitou-se a necessidade de previsão e vinculação de
recursos para a promoção do desenvolvimento do Centro-Oeste, na
convicção de que planos são inócuos sem o devido amparo de fundos financeiros. A consecução de objetivos, mesmo quando adotados a partir de princípios e diretrizes inquestionáveis, pressE
põe necessariamente a existência de fluxos permanentes de reCUE
sos. Daí a vinculação percentual aos montantes a serem arrecad~

f:?FPARTIOOU
PFL- RD

ASSIS CANUTO

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

JUSTIFICACÃO

TEXTO/olUSTIFIC4ÇÃO---------

---,

Dê-se ao item "c" do inciso XII do art. 89 do Substitut1vo
do Relator a seguinte redacão:
Art. 89 •••••••••
XII •.••••••••••.
c) a navegacão aérea, aeroespacial, marítima e a
infra-estrutura aeroportuária e portuária.

dos pelo Governo.
Adotou-se, também, a utilização de mecanismos de incentivos fiscais e creditíc10S, por já serem consagrados tradiciona!
mente na ação governamental de promoção do desenvolvimento.

JUSTIFICATIVA
o texto em apreço esqueceu-se da navegação marítima e da utilização da 1nfra-estrutura portuár1a. Creió que são itens que devem
merecer idêntico tratamento àguele que f 01 concedido à navegação
aérea.

EMENDA 250110-4

t:
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Constituinte JAMIL HADDAD
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EMENDA 250109-1

tJ

Emenda (aditiva)

Senador RACHID SALDANHA DERZI

r . : " I - - - - - - - - - - - - - - - - TEltTO/olUSTI'ICAÇÃO---------

do Estaqo

TExTof,JUSTIFICAÇ40

,

, Acrescente-se, no CapItulo V, após o art.!7, um disposit~
vo com a redação seguinte:
"Art.
- Os moradores de distritos ou bairros poderão
organizar-se em conselhos comunitários, cuja audiência
será
obrigatória nos assuntos de 1nteresse da sua população."
JUSTIFICAÇÃO

"Art. - A União fica obrigada a estabelecer e executar
plano de desenvolvimento social e econômico para re~ião CentroOeste, no qual aplicará, anualmente, quantia não inferior a ci~
co por cento ãe suas rendas tributárias.
a - As diretrizes e metas deste plano obedecerão
ao
princIpio de descentralizagào, devendo ser estabelecidas em co~
junto com os governos estaduais da região Centro-Oeste.
b - As ações executivas no âmbito dest~ plano serão
~referencialmente,exercidaspelos Estados e Municíp~os da regi-

A Constituição deve assegurar a participação comunitária
na administração do municIp1o. Assim como a este o inciso I
do
art.!7 do anteprojeto reserva tudo aquilo em que o seu intere!
se predomina, de igual modo à sua população deve ser assegurada
a possibilidade de manifestar-se nos assuntos que diretamente lhe
afetem.

-,
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EMENDA

2S()n-t~2

A região do Vale do Parnaíba é tão desprotegida pelo Governo
que somente uma determinção constitucional poderá induzir os investimentos pQ.
blicos em benefício de uma população historicamente marginalizada, que habita
região sujeita a secas periódicas em meio a imensos recursos hídricos não apr.!l,
veitados por quem é constitucionalmente competente - A União - pois o rio é
definido como federal.

AUTOII:'--------------Constituinte JAMIL HADDAD

r!J,
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TEXTO/olUSTII'ICAÇio.-----------------,

1":"1

Emenda (aditiva)
Acrescente-se ao art.17 um 1tem com a redação seguinte:
"Art. 17
a disciplina dos aluguéis residenciais e
ciais na sua área."
V -

não-reside~

EMENDA

I:

2S0114~ 7

~--_-------

JUSTIFICACÃO

AUTOIt'----

_

FELIPE MENDES

Deputado

PI.l!:HÁRIO/COl.lISsio/sUICOUISSÃO-----------

Comissão de Organização do Estado
1":"I---

Penso, com toda sinceridade, que a legislação sobre al~
que
guéis deve ser confiada ao munic1pio. Trata-se de assunto
exige tratamento diferenciado, em conformidade com-olocal.
A verdade é que o sistema vigente não tem dado certo.

~ ••T.~

'09106/87

TUTO/olUSTlfICAÇÃO

substitua~se,

-,

no inciso X do Art. 8º, a palavra "federais"

por "na-cionais".

Justificação:

EMENDA

(!l

..U1""---------------

Deputado FELIPE MENDES
_ _-

~_ Comissão
:

2S0112~í

Os planos referem-se ao desenvolvimento nacional, e
não federal, ainda mais tendo-se em conta que as ações neles co~
preendidas reclamam a parti~i~ação de Estados e Municípios em sua
formulação e execução, mesmo ,que a competência seja exclusiva da
União •

..LENÃluo/cONISs1o/.U.CO.. ISsio----------~

de Organização do Estado

m,----------------TUTOIJUSTlfICAÇÃO-----------------.,

Suprima-se o inciso XVI do Art: 8º

EMENDA

(J
o dispositivo

tJ

forma de intervenção do
Governo nas atividades econômicas, o que significa adotar-se um
sistema de governo de economia centralment~ planificada, como nos
países socialistas.
"Disciplinar o acesso ao mercado interno" compreende deci
sões tanto sobre o produtor quanto sobre o consumidor.

!

é uma generalizada

r:T------~---

PLENÁ'uo/cQNlssÃo/aullcO..' S S Ã O - - - - - - - - - - - - - ,

1':'1,----------------

do Art. 27:

O dispositivo é redundante, se os trabalhos
envolv~
rem duas ou mais Unidades da Federação, o que pressupõe a prese~
çà da União, e é dispensável, se se tratar de trabalhos entre Mu
nicípios de uma. mesma Unidade, a quem caberá a execução dos servi
ços.
Além disso, não é aconselhável inscrever-se no corpo
da Constituição o nome de uma entidade administrativa (IBGE).
~.'T';;]

Jv061B7

TEXTO'olUSTlf'ICAÇÃO-----------------,

Acrescente-se, ao Anexo I - Disposições Trans.ítérdas , como Art. 30
numerando-se os seguintes), o seguinte:
Art. 30 -

§ 1º

TEXTO/.lUSTlfICAÇio,-----------------,

Justificação:

FELIPE MENDES

Comissão de Drganização do Estado

"Le:NA",O/CO»/ssÃo/su_COMISSÃO-----------

Comissão de Organização dos Estados

Suprima-se o

,l,U101t---------------

Deputado

AUTOIt---------------

FELIPE MENDES

r-.----------------

-

I

Deputado
~-

Justi ficação:

2S0115~5

(r~

A União promoverá, juntamente com os cstados envolv.!.

dos, durante vinte anos, o aproveitamento econômico do Vale do Parnaíba.

COMISSAO DA ORGANIZAÇAO 00
1":"1

TEkTO/.lUSTIFICAÇio---

eeDA PDITIVA

Justificação:
Aprovado na Subcomissão da União, Distrito Federal e Territórios,
com redação semelhante (Art. 37) o dispositivo transpõe para o rio Parnaíba os
efeitos da medida adotada no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
(Art. 29), de 18/09/46, referente ao rio São Francisco.
Embora não possa ser entendido como matéria constitucional, o li.!.
tigo poderá ser classificado como integrante de um Ato das Disposições Consti
tucionais Transitórias na Constituição que ora é elaborada.

ESTADO

CAPI1U..D III -

LtlIllD

O parágrafo 2º do Art. 6º, passa a ter a seguinte redação:
§ 2!! - D Distrito Federal é a capital da lkJião e só dele podem irradiar os po-

deres aos Estados, Territórios e t.\Jnicípios.
Renunere-se o § 2º, passando-o para § 3º.

-,
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JUSTIFICATIVA

.:xJSTIFICATIVA:
1f

I:: por todos sabido que, em momento algum, houve a transferência completa

da capital Federal para Brasília. Este fato ensejou, ao correr dos anos, que
se instalasse na adninistração pública federal um poder paralelo no Rio de Janeiro, que se agigantou a ponto de competir muitas vezes com o próprio poder
central.
Com o intuito de exemplificar, citamos o Ministério da Previdência e Assistência Social que no Rio de Janeiro se subdivide nos seguintes órgãos:
I.A.P.A.S., I:~.P.S., I.N.A.M.P.S. e L.B.A.. Ora, todas as ações do r.P.AS (Ministério da Previdência e Assistência Social) antes de irradiarem seus poderes
da Capital Federal para os Estados e 100 Municípios, necessariamente passam por
estes órgãos sediados em outra metrópole, distante da capital Federal.
Situações similares são rotina e propiciam competição na organização dos
poderes, geram emperramento da máquina adninistrativa e una série de distorções de fácil dedução, sem contar o exagero de gastos geradores do déficit público que assola a nação brasileira.
COOJ excessão do poder político, possuimos duas capitais federais
no Brasil.
Oificilmente um 9overno teria forças para solucionar o problema
(mesmo criando o Ministério da Administração), se esta A.N.C. não se
conscientizar em sua responsabilidade plena de que lhe concerne também Ulla profunda reforma adninistrativa.

O trânsito, ou seja, o mecanismo de circulação efetivado
por pessoas, veículos e animais, na estrutura nacional ficou alijado do clássico processo normativo, e, pois sem ordenamento próprio desde a urgência da Carta Magna de 1937.
O grande desafio está lançado no sentido de se criar novas bases de um sistema de trânsito para o país.

EMENDA
250118-0
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~ SENADOR CHAGAS RODRIGUES
..,
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Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão da
cão do Estado - 11

Organiz~

O parágrafo único do art. 19, passa a ter a seguinte reda
cão:
- Todo o poder emana do povo que o exerce por meio de seus.
representantes ou por meio de plebiscito ou referendo.
JUSTIFICAÇÃO

EMENDA 250117-1

l!J
=

O poder, realmente, emana do povo, mas não é exercido"com
ele", e s~m, por seus representantes ou d~retamente pelo povo, por
me~o de plebiscitos e referendos.

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

Deputado

GIDEL DANTAS

TEXTO/olUSTI'ICAÇÃO

Sala das Reuniões, 09 de junho de 1987.

,

Fica acrescida a alínea "f" do inciso XII do artigo
8Q do Substitutivo, com a seguinte redação:
Art. 8Q
a)

b)

EMENDA 250119-8

c)

f9

d)

-,;===-=--:-:=__-=-

e)

f)

linhas comerciais de transportes aéreo, '
marítimo, fluvial e de transporte intere~
tadual e internacional de passageiros em
rodovias e ferrovias federais.

.UTOR--------

er=="AftTID0;:J
P~IDB

SENADOR CHAGAS RODRIGUES
PLEHARlo/eo ...l s ' Ã o / s U I l C O M I : l S Ã O - - - - - - - - - - - ,

COM I SSÃO DA ORGAN I ZAÇÃO DO ESTADO

=

TEXTO/olUSTlf'ICAÇÃO

Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão da
ção do Estado - 11.

__,

Organiz~

JUSTIFICATIVA
Ao art. 59, ítem 111,

A complexidade que se observa nos. sistemas de tran~
portes coletivos nas cidades brasileiras requer o planejame~
to centralizado, bem assim o seu gerenciamento, funções que
exigê~
devem ser realizadas pelo Poder Público face as sua
cias.
A alínea "h" do inciso XIX do artigo 89 do Substitutivo,
passa a ter a seguinte redação:

onde se lê:
"Realizar empreendimentos ou desenvolver' atividades
representem atual ou iminente risco à vida humana •••
Supr~mam-se

que

as palavras: " ••• atual ou imin.~nte ••• "

JUSTIFICAÇÃO

Art. 89
XIX a)

Deve ser vedado realizar empreendimento que represente r~~
co iminente ou a curto, ou a médio ou a longo prazo. Assim, suger~
mos a'supressão das palavras mencionadas.
Sala das

b) estabelecer diretrizes e coordenar a política
e o sistema nacional de trânsito e o transpo~
te de pessoas e bens.

Reun~ões,

09 de junho de 1987 .

054
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JUSTIFICAÇÃO

Pl.EHAR10/CONI5sÃo/soacOMlssÃO--------

Por sua 1mportãnc1a, as pra1as marít1mas devem ser expres
samente mencionadas entre os bens da União. A redação do ítem II,
refer1do, corresponde-à do ítem II do artigo 71 do Anteprojeto'Afo~
50 Ar~nos, mas del.xou de J.nclul.r as "praias marítJ.rnas".

_

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

=

TEXTO/,lUSTIFICAÇÃO------------------,

Emenda ao Subst1tutivo do Relator da Com1ssão da
ção do Estado - II.

Organ1z~

Sala das Reun1ões, 09 de Junho de 1987.

Dê-se ao art. 69, caput, a seguinte redação:

Art. 69 - são poderes da Un1ão o Legislat1vo, o Executivo,
e o Judiciário, harmônicos e coordenados entre sí.

EMENDA 250123-6-

JUSTIFICAÇÃO

1>1

c=

Os poderes cada vez mais se interpenetram e se harmoniza~
A redação proposta é a constante do art. 68 do AnteproJeto Afonso
Arinos.

AUTOIt---------------

SENADOR CHAGAS RODRIGUES
PLI:NAIUo/cOloU$sio/IlU.CO.. U I S i o - - - -

CCMrS~

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

TEXTO/o1USTIFICAÇio------------------,

Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão da Organização do Estado-II

Sala das Reuniões, 09 de junho de 1987.

Dê-se ao art. 89, ítem

EMENDA 250121-0

~

_

DA ORGl\NIZAçl\O DO ESTADO

x,

a seguinte redação:

x - estabelecer os planos nacionais de viação,
hab1tacão, 1nformát1ca e gerenciamento costeiro.

transporte~

AUTO"---------------

SENADOR CHAGAS RODRIGUES

JUSTIFICAÇAo

PLUÂR10/COUlsdo/:;uacOulssÃO-----------

CCMrSSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO
..,,-

Entendemos que compete à União estabelecer também o
plano
nac;onal de hab~tação, além dos outros menc10nados no subst1tutivo;
como, aliá~consta do Anteprojeto Afonso Arinos. (Art. 72, XIII).

TEXTOIJUSTlFICAÇio-----------------,

Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão da Organização do Estado- II.

Sala das

Reun~ões,

09 de Junho de 1987

Ao art. 89, acrescente-se o seguinte ítem:
part1cipar- de organizações internac1ona1s.
JUSTIFICAÇÃO
O Anteprojeto Afonso Arinos, ao tratar do assunto; diz que
compete à União Federal !lmanter relações com Estados estrange:Lros e

com eles celebrar tratados e convenções" (art. 72, ítem I), e "participar de organizações internacionais'\(art. 72, ítem II). O Subst~
tutivo, entretanto, no art. 89, I, diz que compete à una.ão 'manter relações internacionais" sendo omisso quanto à part ac í.paçâo de que tr~
ta a presente emenda.

.LIENUIO/COWISsio/IUBCOMISSÃO-----------

COM ISSÃO DA ORGAN IZAÇÃO DO ESTADO
""

TIEXTO/olUSTlFICAÇio,-------------------,

Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão da Organização do Estado.

Sala das Reuniôes, 09 de junho de 1987.
Ao art. 89; item I, onde se lê:
U!1anter relações int1=rnacionais tl

•

Le1a-se:

EMENDA 250122-8

I?

SENADOR CHAGAS RODRIGUES

pr-PARTIDOQ
•

PIIDB

I - Manter relações com Estados estrangeiros e com eles ce
lebrar tratados e convenções.

PLI:NÃ"IO/cOMISSÃo/IUICOIlIISio-----------

JUSTIFICAÇAo

CQ'.lI SSÃO DA ORGAN IZAÇÃO DO ESTADO
~r---------------- T u T o l . 1 U I T I F l C A Ç i o . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,

Emenda ad Substitutivo do Relator da Comissão da
ção do Estado - II:
Ao art. 79, ítem II.
Acrescente-se:
e as praias marítimas. "

Organiz~

A relação ora proposta é mais abrangente e é a que
do Anteprojeto Afonso Ar1nos, ao tratar da competência da
(aJ;"t. 72, I).
Sala das Reun1ôes, 09 de Junho de 19B7.

consta
união

Il - Comissão da Organização do Estado

EMENDA 280125-2

f:

litanas. O Distr~to Federal não é Município. ~ quase um Estado. Além
da s so , de acordo com o § 19 do art. 20 do subs t aeucãvo "a c r a.ação de
lI.reas 11etropolitanas será rat~f~cada pelas Cãmaras de
Vereadores

..U TO"-------------__

SENl\JX)R CllAGI\S RCORIGUES
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .. L~NAJIIIO/CONI55io/su.CO .. 155ÃO--

f:

_,

dos Municipios que as compõem".

COM 1SSÃO DA ORGAN 1ZACÃO DO ESTADO

r.t

• 055

TEXTOIJUSTlfICAÇio

--.,

Emenda ao Subst~tutivo do Relator da Comissão da Organização do Estado
Dê-se ao ítem XI, do art. 89)
a seguinte redação:
XI- manter o serv~ço postal e o Corre~o Aéreo Nac~onal .

Sala das Reun1ões, 09 de Junho de 1987.

.

,TUSTIFICACl\.O
SENADOR
A emenda acrescenta: "e o Corre~o Aéreo Nacional". A redação proposta é a constante da Carta ora vigente, (art.89,XII),da
Carta de 1967, (art. 59, XI) e da Constituição de 1946,(art. 59, X~
~ também a que se lê no art •.72, XIV do Anteprojeto Afonso Arinos.
Deve cont~nuar de modo expresso que compete à Un~ão "manter o serv~ço postal e o Corre~o Aêreo Nacional". O Corre~o Aéreo
Nac~onal
precisa

permanece~

AUTOfl'---------------

CHAGAS RODRIGUES

COMISSAO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO
r."1_---------------TnTO/"ulTl,.IC.açio----------------~

Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
organização do Estado-lI
Ao art. 21, caput,
Onde se lê •••• "Governador Distrital e disporã
Cãmara Legislativa •••• "
Leia_se
...... Governador e disporá de uma Assembléia
lativa ......

e·rnerece nossas homenagens.

Sala das Reuniões, 09 de Junho de 1987.

da

de

Legi~

JUSTIFICACl\.O

EMENDA 280126-1

tJ

0\010,,---------------'--1

SENADOR CHAGAS RODRIGUES

.

m-=pM'D'B"T'OO~
~

Não-nos parece recomendável a denominação de "qoveE
nador Distr~tal" do D~strito Federal. Dizendo-se Governador
do
Distrito Federal já se faz a dist~nção que se impõe. O
Distrito
Federal elegendo, c~mo elege, Senadores e Deputados Federais
e
tendo Governador, deve possuir também sua Assembléia Legislativa.

~

C"'"T---------- PLENAIliIO/cOMluÁo/au.coMllSsÃO-------------,
COM JSSÃO DA ORGAN J ZAÇÃO DO ESTADO
,."...

TuTO/olunlll"lcAçio

rodov~as

Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Organização do Estado-lI
Dê-se ao art. 89, ítem XIX, letra "h",
a segu~nte redação:
h) trânsito e tráfego, nacionais, interestaduais
e ferrovias federa~s.

--.,

da

Sala das Reuniões, 09 de junho de 1987
e

JUSTIFICACl\.O
rodovias
Compete à união legislar não apenas sobre
mas também sobre ferrov~as federais. Além de acrescentar a palavra
"ferrov~as", a emenda l.nclui a palavra "naciona~s". O Anteprojeto
Afonso Arinos Jã distingu~a "tráfego nacional" de "tráfego ~nteres
tadual". (art. 73,X).

SENADOR CHAGAS RODRIGUES

r:-r

TfXTO!JUSTI..ICAção

Sala das Reuniões, 09 de junho de 1987

ponderá

~o

-;-....,

da
Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Organização do Estado-lI
Ao art. 21, § 29,
Onde se lê:
"O número de Deputados Distritais
corre~
dobro da represent~ção do Distrito Federal na Câmara F~

dera!. ••• "
Leia-se:
" •••• corresponderã ao triplo ......

AUTOf'--------------SENADOR CHAGMf RODRIGUES

JUSTIFICACAO
r.:-r

T

J:XTO/ .JU5T I.. 'CAÇio

Emenda ao Substitut~vo do Relator da Comissão da Organiz~
ção do Estado-lI
Dê-se ao caput do art. 18
a segu~nte redação:
Art. 18- Para efe~tos admin~strat~vos, os Estados
federados e o Distr~to Federal poderão agrupar-se em Regiões de Desenvolvimento Econõmico e os Mun~cíp~os em Areas lletropolitanas.
JUSTIFICACl\.O
O Distrito deve agrupar-se com os Estados, em Reg~ões
de
Desênvolv~mento Econômic_o e não com os Mun~cipios em Areas lletropo-

--.,

D1Z o art. 13 do Substitutivo que ", O número de Dep.!!
tados à Assembléia Legislat1va corresponderã ao triplo da represe!!.
justifica
tação do Estado federal na cãmara Federal". Or'!, nãó se
a
tratamento diverso quant'6 aos "Deputados Distr~tais" •
De nais
ma~s, no D~str1to Federai não serão ele~tos vereadores.

Sala das

Reun~ões,

09 de junho de 1987
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JUSTIFICACAo

EMENDA 250130-9

tJ

[=T"H"A"TIDO~
• PMDB

SENADOR CHAGAS RODRrGU=E::"CS : - - - - - - - - - - - - - -

m
(-

r -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

O Substitutivo,em seu art. 21, explicita a autonomia
do Distrito Federa~, mas não apreqenta d~sposit~va ~dênt~co referente à autonomia dos Estados. Por isso sugerimos a presente .eme~
da que corresponde ao art. 84 do Anteprojeto Afonso Arinos.

,.LUAIlIO/COMISlÃo/IUICOillllaiO

CQIo1ISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

r . ' l r - - - - - - - - - - - - - - - - TUTO/.lUSTlfICAÇi,O

---,

da
Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Organização do Estado
Ao Art. 21, § 49
Onde se lê,
"A representação do Distrito Federal na Cãmara Fed~
ral e no Senado da República ......
Leia-se
" •••• na Cámara dos Deputados e no Senado FederaL ....

Sala das Reuniões, 09 de Junho de 1987

tJEMENDA

JUSTIFICACAo

250133-3

,--

A emenda restabelece denominações já consagradas.

[:J Comissão da

,.LuÂAlo/cONlSlio/IUSCOMIS.io-----------

Organização do Estado

~

Sala das

Reun~ões,

AUTOII

~ Deputado Inocêncio de Oliveira

TEXTO/olUSTlF'ICAÇio-----------------,

Dá-se a seguinte redação ao inciso III do Artigo 52 do substitutivo

09 de Junho de 1987

da Comissão de organização do Estado.
til II - realizar empreendimentos ou desenvolver ativi.dades que repr:=.
sentem atual ou amí.nerrte ra.sco à vida humana. ao equilíbrio ecológico ou

ao

meio embaentie , conforme da.spusez lei complementar".

EMENDA 25013-1-7
~SENADOR CHAGAS RODRIGUES

Just1.f1catiVa! :

....r ----------------TlXTOI"USTII'ICAÇio------------------.

Emenda ao Sub~stitutivo do Relator da Comissão da
ção do Estado - lI.

Organiz~

É suprimida a expressão "sem atender aos resultados de prévia

co!!,

sulta ple:,iscitária nas áreas diretamente envolvJ.das ll , tendo em vista que

esta

prática não-é comum na tradição constitucional bras11eira, he ja vista que

na

atual. em vigor a consulta prévia às popuJ.ações

criação de municípios.

é, tão somente, ut111zada para a

Mas, mesmo que assim não fosse e os const1tu1ntes

dec~

d1ssem por ampliar no novo texto constitucJ.onal a prática do plebiscito tal não
deveria se dar na'h1pótese emergente.

Isso por~e a convocação do povo

à prát!

ca plebiscitár1a s6 devezae acontecer na hJ..pÓtese de chscussão de grandes temas

Ao art. 21, § 59,

naciona.is. t.ec,s cO,mo a lJ.bera1.ização do aborto, a 1D.stauração da pena de morte, a
escolha de reg1me de governo - parlamentarismo ou pres1dencialismo, etc. Não

onde se lê,

é

o caso em pauta.
~mpostos

"O Distrito Federal instituirá e arrecadará os
taxas de competência dos Estados e Municípios."
Leia-se,
..... instituirá e arrecadará os tributos de

e

competênc~a

.UTOIt------

dos·.... 11

JUSTIFICACAo
A expressão "tr~butos", ora sugerida, ê
P3 i s compreende impostos, taxas, contribuições e
sórios.

~

JACY SCANAGATTA
ma~s

abrangente,

emprêstimos~

~

'L".'IO/'O'''IÃOIIUl'O'''''O

COl-lISSliO nA ORGANIZAÇ1tO DO ESTADO

~DAT'~

09I06J87

....--------~-------TUTO/"'uSTI
..IC...ç i o - - - - - - - - - - - - - - - - - - .

ILE:l..;J,. 1-.0 SUBSTITUTIVO

Sala das Reuniões, 09 de junho de 1987.

E'MEf[DA 280132-5

(!l

,....

f:.

~ENADOR

CHAGAS

Dê-se ao Art. 29 das Disposições Transitórias a s~
guinte redação:
J
li Art. 29 - g criada a Comissão de Redivisão Territorial
do País, co~ cinco membros indicados pelo Congresso Nacional
e
cinco membros-do Poder' Executivo, coo a finalida5e de apresentar
estudos e anteprojetos de redivisão territorial e apreciar propo~
tas de criação de novos Estados l i .

AUTOft--------------~O~RIGUES-

,t.lIf~iiISllo/.U.COMlllio-----

C(].\ISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

_

I ~.~~

JUIlTIFICAÇXO

. . . , r - - - - - - - - - - - - - - - - nxTo!oIuSTlfICAlfÃO'-------------------,

Effienda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Organização do Estado-lI
Inclua-se onde couber,
Art.
A autonomia dos Estados compreende a
nomia constitucional, política, legislativa, administrativa,
-ceira e jurisdicional.

da

aut2
fina~

k 09~i~ica~ão é determinaca a ri~ de a~ritu~r ao orgas'.1 ge:ido pelo nobre Relator u':la_ f1,;~"ã.o gensrica, não litit,lj.
aa apenas as propostas o~erec~das na Subco~~ssão dos Est~dos.

l:S!:O
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EMENDA 250135-0

f:

~P"RTJD0;=J

CONSTITUINTE L1DICE DA MATA

PC 00 B
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legislativa, prefeitos, membros da Câmar~ de Vereadores e parlame~
tares federais.
§ 12 - O Distrito Federal terá prefeito, membros J,da
Câmara de Vereadores e deputados federais eleitos pela sua po~ula
ção".

"Art. - A população do Estado de Brasilia definirá,através de plebiscito, a localização da sede do governo estadual".
"Art - Lei Complementar definirá, no prazo de sis me_
ses, a partir da publicação desta disposição transitória da Consti
tuição, as condições de implantação do Estado de Brasília, inclusi
ve a dotação de recursos da União para tal fim, e os mecanismos de
relacionamento do Distrito Federal com o novo Estado".
"Art. - As primeiras eleições para governador, vice governador, Assembléia Legislativa, prefeitos e Câmaras de Vereado
res, inclusi;e do Distrito Federal, serão realizadas no dia 15 de
de
novembro de 1988, tomando posse os eleitos em 12 de janeiro
1989 para um mandato ao incidente com o atual mandato dos governadores, vice-governadores, deputados estaduais, prefeitos e ver~a
dores".

EMENDA

o art. 15 do substitutivo passa a ter a seguinte red~
ção: "Respeita~a a p~oporcionalidade com a população do Municipio,
o número de vereadores será no minimo 9 e no máximo de 21 nos muni
cipios de até um mulhão de habitantes; e no minimo de 25 e máximo
de 61 nos municipios acima de 1 milhão de habitantes".
JUSTIFICATIVA
O objetivo dessa emenda é garantir que as grandes cidades, com milhões de habitantes, ampliem o número de integrantes
das suas Câmaras de Vereadores, para aumentar o nivel de represe~
tatividade dessas Casas Legislativas, estabelecendo limites mini mos e máximos para a sua composição de forma proporcional às populações.

EMENDA 2S0136-lJ

l!J
...-

tJ

AUTOll.--------------

CONSTITUINTE ALDO ARANTES

JUSTIFICATIVA

~ .... IlTIDO~

no p

PLlftÂluoICOIllIIa1o/aulcOlillalio----------

ÇOMISSAO DE DRGANIZAÇAO DO ESTADO
EMENDA

o art. 22 do substitutivo passa a ter a seguinte redação: "Os territór ios, exceto o de Fernando de Noronha, terão seus
governadores eleitos diretamente pelo povo, com ma~datos temporários, conforme dispuser a Lei Orgânica dos Territ6rios", suprimi~
do-se os seus parágrafos.
JUSTIFICATIVA
Consideramos que os governadores dos territórios devem ser leitos pelo voto direto e secreto. Não se justifica
que
apenas esses detentores de cargos executivos continuem sendo indl
cados pelo Presidente da República. Esse é um direito democrático
do podo.

EMENDA 250137-6

[J
~

CONSTITUINTE ALDO ARANTES

y

~P"RTIOO~

DO B

P1.UAJlIO/eOllllssio/aulcoIllISsio----------,

COMISSAO DE ORGANIZA AO 00 ESTADO
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ TEXfO/olusTltICAÇÁO

EMENDA
Suprima-se 0.artigo.21.e.seus parágrafos do substitutivo e inclui-se os seguintes artigos, remunerando-se os seguin~:
"Art. - Fica criado o Estado de Brasilia, que compre=
enderá o Distrito Fede»al, como municipio neutro, as cidades-sátelites e os municipios circunvizinhos.
§ 12 O Distrito Federal abrangerá o Plano Piloto ,
numa extensão de 1.100 quilometros quadrados.
§ 22 - Os municipios circunvizinhos farão parte do E~
tado de Brasilia desde concordes, através de plebiscito".
"Art. - A população do Estado de Brasília elegerá, nos
termos da lei, governador, vice-governador, membros da Assembléia

A proposta de ciração do Estado de Brasília e a ~~
formagão!Go atual Plano Piloto no,Distrito federal, como munici pio neutro, tem como objetivo buscar uma solução de~initiva para
os problemas politicos, econômicos e sociais da população do Distrito Federal e dos municipio de seu-entorno.
A questão do Distrito Federal vem sendo tratada com
descaso pelos governos que têm-se sucedido, por nomeação, na sua
administração e ~el~ Governo Federal. Brasilia é uma cidade conc~
bida de acorda com uma concepção moderna, que encantou o mundo e
que é exemplo para projetos urbanisticos. ~sse fator, porém esco~
de os problemas dé uma -comunidade que não vive de romantismos, de
palácios e monumentos.
A concepção urbanistiea de Lúcio Costa, merecedora de
louvores e de aplausos, surgiu a partir de algumas definições, de
de um perfil traçado para a nova capital do~Brasil, quando foi t~
mada a decisão de construi-la. O plano urbanistico foi concebido
com base na previsão de que a nova capital teria, no minimo 2.000
uma população de 50fr mil habitantes. No entanto, o DF. já ostenta
hoje população de 1,6 milhão de habitantes, dentro de seus limi.teso
O problema assume propOrÇões gigantescas, a ponto de
já se ter uma representação do DF no Congresso Nacional, com oito
deputados federais e três senadores, eleitos em 15 de novembro pa~
sado. Essa medida já.foi um reconhecimento da necessidade que
o
DF enf~enta a falta de cana~s de comunicação com o Estado. O cre~
cimento do DF e a forma de aeministrá-Io utilizada até agora rev~
Iam uma defasagem gritapte diante da realidade que se vive.
A partir da própria Cidade Livre, hoje Núcleo Bandei
rante, já ficou caracterizada a impossibilidade de se conter a n~
va capital dentro das previsões urbanísticas que se previa. A Ci~J
dade Livre era para ser extinta na época da inauguração de Brasilia, mas não foi. Muito pelo contrário. Aqueles pioneiros que ali
se haviam instalado mantiveram ali um núcleo habita=ional sólido,
condizente com a realidade ~m que viviam, embora fora dos planos.
A Cidade-satélite de taguatinga ta~bém nasceu assim.
Nasceu da necessidade de,trabalhadJres qua, construindo uma nova
e bela cidade, dela se viam alijados. A exceção de Brazlândia· e
Planaltina, localidade já existent~ quando da construção da nova
capital, as de~ais cidades-satélit!s s~rgira~ por forças de 'uma
realidade que exigia a abertura de novos espaços.
Vale lemhrar que o DF, quando sua criação foi aprov~
da pelo Congresso Naci?nal, acabou ficando com uma dimensão
bem
inferior aos 14.000 Km que se previa. Acabou ficando com uma ~ea
de, exatamente, 7.782,80 Km. Hoje, o que a realidade revela é que
boa parte da população do DF, assim caracterizada po viver em fuo
ção dessa Unidade da Federação, mora fora dos seus limites.
Especialmente no limite sul do DF, onde situa-se
o
município goiano de Luziânia, foram construídos inúmeros nücüeo s
habitacionais, como o Novo Gama, Pedregal, Céu Azul, Valparaizo ,

-,
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Cidade Ocidental e outros. Esses núcleos habitacionais existem em
função do DF. São verdadeiras cidades-dormitórios, que abrigam uma
população cuja atividade econômica é desenvolvida umbilicalmeote
com o OF. Mas isso não ocorre apenas com os novos conglomeradosuL
banos, criados por conta da necessidade de ampliar as possibilid~
des de moradia para uma população crescente.
Cidades mais antigas, seculares, como é o caso de L~
ziânia e Formosa, para citar dois exemplos, também vivem muito m~
is atreladas ao DF do que ao Estado de Goiás - exceto em períodos
eleitorais. Nessas ocasiões, os ,votos ali existentes (Luziânia é,
hoje, o terceiro maior colégio eleitoral de Goiás) são disputados
com promessas que nunca são cumpridas.
Em qualquer uma "das cidades circunvizinhas ao DF, os
principais serviços públicos são mantidos ~elo Governo do DF, Os
telefones' são da Telebrasília, o saneamento básico é bancado pelo
GDF e assim por diante. Na hora do recolhimento de impostos, esp~
cialmente o ICM , porém, os tributos vão para Goiás. Cria-se, assim, uma situação deveras confusa, que a to~os prejudica.
Embora assumi~do a implantação.de parte do equipa mento comunitário dessas aglom3rações urbanas, o GDF o faz
.de
forma deficiente, precária até. No campo dos serviços públicos ,
então, a questão ganha dimensões dramáticas. ~ o caso da segura~
ça pública, por exemplo.
O Estado de Goiás, até pela distância 'que essas .aglomerações urbanas~ o GDF o faz de forma deficiente, precária até. No campo dos serviços 'públicos, então, a questão ganha dimensões dramáticas. ~ o caso da segurança pública. por exemplo.
O Estado de Goiás, até pela distânica Que essas aglQ
merações~estão da Capital, pouca atenção dedica a essas áreas.Com
isso, criou-se a chamada terra de ninguém, onde os crimes são cometidos sem nenhuma punição e onde a própria polícia do DF, CDnh~
oida nacionalmente pela sua truculên~ia, costuma despejar os cad!
veres frutos de ações do Esquadrão da Morte local.
A sofrida população do DF acaba arcando com a manuntenção dos serviços que embora de maneira precária, são prestados
aos seus vizinhos. Ainda mais: é do orçamento do cor que saem os
recursos para manter os sofisticados equipamentos urbanos neces sários à hospedagem, em Brasília, do Governo Federal. E nenb~m 6~
gão público paga o Imposto Predial e Territorial Urbano {IPTU) ,
por exemplo.
Nã~ há dúvidas de que essa situação precisa mudan.LE
não mudará com a simples eleição direta do governador e de um Poder Legislativo local, embora esse já seja um avanço em relação
à situaçãD calamitosa ~m q4e D DF se encontra. A questão prec~sa
ser resolvida tendo em conta a realidade concreta que vive o DF .
Tendo em conta que o DF não apenas ~quele retângulo que se vê nos
mapas do Brasil. O DF já estrapolou as linhas geométricas que,qua~
do da sua criaçãa, sonhava-se como ideal.
A criação do Estado de Brasília nos.parece ser a maneira realista de resolver o problema do DF. Como em outros paí ses do mundo, o Distrito Federal passaria a se restringir a uma!
rea de 1.100 Km, que equivale ao Plano Piloto, com alguma folga.
O DF seria um Município Neutro, que escolheria seu prefeito e vereadores, mas não ficaria subordinado ao governo do Estado _puja
criação estamos propondo.
As cidades-satélites e as localidades do entorno pas
, sariam a ter a condição de municípios, quando assim se justifica!
se, elegendo seus Prefeitos, Câmaras de Vereadores e participando
na eleição da Assembléia Legislativa do Estado, dos seus ~eprese~
tantes no Congresso Nacional e do seu Governador. O novo, Esbado
passaria a ter uma vida econõmica própria, não mais dependendo
por exemplo, do imposto sobre importações do trigo, que até hoje'
contribui com 12% do orçamento do DF. Se mantida a situação
do
jeito em que est?, será dramático para o OF o dia em que o Brasil
conseguir sua auto-suficiência na produção de trigo.
A proposta de criação do Estado de Brasília não é cf
pois, um produto ·de-discussões de gabinetes. ~ uma proposta retirada de uma detida e criteriosa análise da .situação do DF e
das
localidades do chamado entorno. A criação desse novo Estado, te.mos certeza, atenderá plenamente aos anseios e necessidades dessa
popula;ão desamparada que vive nessa região.

EMENDA 250138-4
PJ

~CONSTITUINTE ALDO ARA~TES

AUTOR

, - - - - - - - - - - - PU:HAJliIO/COMISSÃo/sUICON1Slio-----

p?

_

COMISSAO DE ORGANIZACAO DO ESTADO

=-----~---------TEXTO/JU5TIFICAÇi.O---------------_,

EMENDA
Inclua-se no art. 29 do substitutivo a expressão "Estado de BrasIlia".
JUSTIFICATIVA
. Propomos que a criação do Estado de Brasília sugerida
em diversas fases dessa Constituinte também seja objeto de análise
pela Comissão de Redivisão Territorial prpposta no substitutivo.

EMENDA 250139-2

.UTO"-

t= CONSTITUINTE ALDO ARANTES
e: COMISSAO DE ORGANIZACAO DO ESTADO
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=---------------TEXTO/olUSTIFICAÇio---------
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EMENOA
Inclua-se no art. 15 do substitutivo a expressão "ser
brasileiro nato ou naturalisado".
JUSTIFICATIVA
A formulação proposta explicita e garante o direito de
brasileiros naturalisados candidatarem-se ao cargo de vereador.

'EMENDA
250140-6
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CONSTITUINTE ALOO~RANTES
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pc"o·TO,·oB---'.

_

C- PC

B:

J

.l.tNÁIUo/cONISsio/suacONlssio----------

COMISSAO DE ORGANIZACAO DO ESTADO
,."..

nxTotJUSTlFlcAÇi,o

.......,

EMENDA
Suprimam-se os incisos XII e XIV do art. 82 do substitutivo, renumerando-se os seguintes.
JUSTIFICATIVA
A autonomia política que se pretende para o Dist.ito
Federal é mais ampla possível. Não tem éabimento, restrições como~
previstas nesses incisos que objeticam diminuir a autonomia política do Distrito Federal, retirando-se o poder sobre o Poder ~udiciá
rio e a segurança pública.

EMENDA '2501414
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CONSTITUINTE ALDO ARANTES

rrr

.LEHA'Uo/cot.llSsio/sU8COM'SSÃO-----------,

- COMISSAO DE ORGANIZACAO DO ESTADO
,."..

n.To/JuSTIFICAÇÃO-----------------,

EMENDA
Inclua~~e

s.ão "territorios".

no § 22 do art. 72 do substitutivo a expre!
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JUSTIFICATIVA
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porém de alcance e extensão mais restritos, devem ser delegados por meio de permissão.

Consideramos que deve ser assegurado também aos ter ritórios a participação no resultado da exploração econômica pre -vista nesse dispositivo constitucional.

Direito
Refiro-me e defendo a aplicação dos três institutos do
Administrativo aos serviços de telecomunicações.
Não percamos de vista, Senhores Constituintes, q.re a complexidade
conceitual não deve ser prejudicada pela precisão sistemática que se pretende a-

.

dotar.

EMENDA 250142-2
CONSTITUINTE ALDO ARANTES

J

A divisão dos serviços de telcomunicações em nacionais, interest.!!.
duais e internacionais é, ao nosso ver, imprecisa, além de inadequada. Vejamos:
a) iopreeisa - o conceito-"iAterestaQuaJ." está contido no concei-

tJ?{PAII:TIOO;]

to nacional. Logo, o "interestadual" está sobrando, por ser supérfluo.
b) inadequada - a di visão em nada acrescenta, senão, um "detalhamento". Entendemos que esse tipo de detalhamento é plenamente dispensado de uma

PC DO B

PLEHARIO/GOUISsio/suaco..' s s . i O - - - - - - - - - = : J

COMISSAO DE ORGANIZACAO DO ESTADO
r . r - - - - - - - - - - - - - - - - TEXTO/JU!iTIFICAÇÃO-,---

NORMA CoNSTITÚCIDNAL.
Por fim, em sendo uma consideração puramente semântica, entendemos que o verbo "prestar" é mais adequado para os serviços de te.lecomcrucações

---,

EMENDA

que o verbo "explorar".

Inclua-se no inciso IX do art. 79 do substitutivo a ex
pressão '"riquezas naturais do solo e do subsolo".

Sala das Sessões, 08 de junho de 1987.

JUSTIFICATIVA
As te~ras ocupadas pelos índios são propriedade
das
nações indígenas e, portanto, eles tem direito ao usufruto das ri quezas existentes n~ solO e no subsolo dessas terras.

EMENDA 250145-7

t:J

Copst tuinte
í

ARo~DE

DE OLIVEIRA

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO
õ.r----------------TUTO/JUSTI'ICAÇÃO--------

EMENDA 250143-1
~ ALDO ARANTES

-,

PROPOSTA DE EMENDA (aditiva)

prF:tPARTIOOiJ
PC DO B

- O item XI do artigo 82 do substitutivo da Comissão II passa
ter a seguinte redação:

PLENAAIO/COl.lISsiO/SUBCDNISSÃO------------.,

COMISSAO-DE DRGANIZAÇAO DO ESTADO
õ . r - - - - - - - - - - - - - - - - TEXTO/JUSTlfICAÇÃO-------------------,

XI - manter, em regime de monopólio, na forma da lei, o serviço
postal.
JUSTIFICAÇÃO:

EMENDA
Inclua-se no inciso V do art. 79 do substitutivo a ex
pressão "mar territorial de 200 milhas".

O serviço postal compreende várias atividades. umas rentáveis, o.':!
tras não. Em face da diversidade de reqrões de nosso país, e, considerando a pl.':!
ralidade de condições de vida nessas regiões, errtendernos que a manutenção, pura
e simples, do serviço pstal, não é- a afirmação global que queremos dar para proteger a prestação do _serviço postal como um todo.
As atividades, dentro do serviço postaí , prestadas, e'll regime de
entanto,
monopólio, estão livres da cobiça empresarial. Outras atavidades, no

JUSTIFICATIVA
Consideramos que é importante prec~sar no texto constItucionar a extensão do mar territorial brasileiro.

não compreendidas nesse monopólio, correm sérios riscos de virem ser prestadas
em regime da livre. iniciativa. Algumas dessas últimas atividades se
constituem
em atrativo empresarial pela rentabilidade que apresentam.
Somos pelo monopólio, desta forma apresentado, com vista a evitar
que a União tenha que manter as atividades postais não rentáveis, deixando escapar aquelas de rentabilidade garantida.
Acrescente-se ainda, a uniformidade da tarifa e da qualidade da
prestação do serviço em todo o país, como um convíncente argumento a favor de no
sa idéia.
08 de junho de 1987.
Sala da sessõ.es

EMENDA 250144-9

l:

Constituinte AROLDE DE OLIVEIRA

w.---------[CCt-1ISSÃO

PLIltN""IO/co"'lsaio/IUICOM.ssio

DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

õ . r - - - - - - - - - - - - - - - - TElITo/JUSTII'"ICAÇÃO--

,

PROPOSTA DE EMENDA (adít.í.vo-supressâva)
- A letra "a" do item XII, bem como o item XII, tudo do artigo
89 do Substitutivo da Comissão da Organização do Estado, passam

EMENDA 250146-5

ter a seguinte redação:

[:J

XII - prestar, diretamente ou mediante autorização, permissão ou

f:J

concessão:
a) os serviços de terecon.rüceçõesj

_

CCt-1ISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ·ESTADO

r.r----------------TuTotolusTlfICAÇÃO----------

-,

PROPOSTA DE EMENDA (aditiva)

JUSTIFICAÇI\o :
A forma Indíreta de prestação dos serviços de tereccnrucações

Constituinte AROLDE DE OLIVEIRA

. - - - - - - - - - - 'LlN"-.IO/cOlll'sio/.UICOIl.ssio------

d~

ve abranger toda a extensão conceitual desses serviços. Logo, os serviços privados devem ser delegados por meio do instituto da autorização; os serviços de natureza pública exigirão a 'forma co-rtratual da concessão; e aqueles serviços intermediários que se revestem de características de ambos (privados e públicos),

- A letra "i" do item XIX do artigo 82 do Substitutivo da Comissão
II passa ter a seguinte redação:
i - jazidas, espectro de freqüências radioelétricas, minas, outros
recursos minerais e metalurgia.
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plementar nº 88 , de 1983 , de minha iniciativa e 4ue atende aos
anseios do povo pernambucano : a reicorporaçção ao Estado de Per
nabuco do território da antiga Comarca do R10 São Francisco, des
ligado da antiga provincia de Pernambuco pel Decreto de 7 de julho de 1824. Pernambuco foi e continua sendn vítima de uma grave
injustiça, que o passar dos anos não apaga e faz apenas mais o diosa .

JUSTIFICAÇ1l0:
A inclusão do "espectro de freqüênciasradioelétricas" neste dispositivo, tem por objetivo dar-lhe maior amplitude, além da sua utilização para a
operação das radiocomunicações.
Esta elasticidade cmceí tuat coaduna-se com as perspectivas
de
surgimento de novas técnicas que possam ser colocadas em prática, sem, no entanto, constituir uma operação de radí.ocomurücaçãss , - Qualquer avanço tecnológico ne~
te sentido, não é só previsível, como é presumível.
Sala das Sessões, 08 de junho de 1987.

EMENDA 250149-0

l!J
EMENDA 25'01'47-3
l!J

r:

NELTON FRIEDRICH

-

AUTOIl'------

_

NILSC SG1JiREZI

r:.----------
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fOOQ

_
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AUTO.
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Acrescente-se, no oapitulo das Disposições Transl
Acrescentar Parágrafo l1nico ao artigo 12:

de R.pJJ;,V~Nc..I<4

•.

Paragrafo ún1co:
Nos assuntos,
'
à vida econômica da socie
dade serão ouvidãS opiniões da população consumidora, das
organiza
ções sindicais dos trabalhadores, das agremiações de profissionais,
das unIversidades e dos setores econômicos privados, cujos mecanismos
consultivos, organização, integração e atribuições a lei regulará.

i;órias:
"brt. - Ficai:! criados os seguintes Estados:
I
- Tóoa~tins, oo~ o desne~braQento de área do
Estado de Goiás;
TI
- Sa~ta C~uz, CC7. o aes~e~bra~e~t~ de ~~ea do
Estado da Bahia;
111 - Triâng~lo, co~ o desne~bramento de área do
Estado üe Minas Gerais;
IV
- Mararu,ão do S~l, co~ o desmembramento de área
do Es t adc de

:~s.r9.nhão ..

V
VI

JUSTIFICAÇAO
Constituições modernas servem como "campo de Observação" aos Constituintes.
Em muitos, florescem mecanismos de participação
da
,sociedade, via entidades, órgãos, instituições de elevada representatividade, nas discussões e decisões dos assuntos de relevância, como
o~ da vida econôm~ca da Nação ..
São novas e fecundas modelos que buscam aprofundar a
democracia e a justiça nas relações sociais.
Ao mesmo tempo, constroi-se o caminho da cidania que
nos leva, entre outras conquistas, à co-responsabilidade na definição
e execução das novas relações individuais e coletivas que uma Nova 01
dem Política, Econômica, Social, Cultural e Internacional exigem.
Afinal, Democraci~ é participação. Participação é co~
quista da Cidadania. Cidadania é ser sujeito da História.

Juruá,

COTo

desmembraTento do Estado do

~azo-

nas;
- Tapajós, co~ o ães~e=bra~ento de área do Es-

t"do do Pará.
VII - Iguaçu, com o desi:!embramento de área dos Estados do Paraná e Santa Catarina.
§ lQ
- A sUp3rfície territorial dos novos Estados
cOTopreenderá os municípios descritos no anteprojeto da Subco~is
são dos Estados e na proposta ofe~ecida na Com~ssão da Organização do
Istado.
§ 2Q
- As Assembléias Legislativas dos Es~ados desme~brados confirmarão, por ~aioria absol~ta dos se~s nambros, a
criação das novas unidades federadas.
§ 3Q
~egada a con~ir=aião ie que trata o rarágra~o anterior, c Tribu~al Regiona: Eleitoral do Esta10 d9s~e~brado
c~nvocará plebis~cito na área emancipanda, dentro de ce~to e oitenta dias da decisão da Asse~bléia Legislativa, para decidir, em final
instânoi~, sôbre a oriação ou não dos novos Estados.

Art.
- Os Territórios Federa:'s do Amapá e Roraima
são elevados à condição de Estados-~e~bros da Federação 1 mantidas as
suas atuais de~oT.~nações.
Art.
- ~ extinto o Território Federal de Fe~nando
de :iororu1a, reincorporando-se sua á~ea ao Es t ado de Par-na-nbuco , 11

r.-r---------

PLEHA'1.10lÇOUI$S;'o/sUBCOMIS!io

COMISSAO 00 ESTADO

JUSTIFICAC1!O
TUTO/JUS1'1rlCAÇÁC-----·-------

Acrescente-se ao SUBSTITUTIVO a seguinte norma
Ao Art. -'27, um--perágrafo :
" § 32 - Fica reicorporado ao Estado de Pernambuco o ter

rltório da antiga Comarca do Rio São Francisco, d~sliga
do da antiga provincia de Pernambuco pelo Decreto de
7
de julho de 1824
9 Estado de Pernambuco sucede, no d~
mínio, jurisdição e competência, ao Estado da Bah1a. "
JUSTIFICATIVA
Trago mais uma vez à consideração da Assembléia
Nacional Constituinte tema que foi objeto do Projeto de Lei Com-

A oria,ão de novos Estados te~ a Virtude flludanena adm~~~stração pública e e~ca~i~~ar soluções aos
;roble~as que oo~prometeo o desenvolvimento de vastas áreas do território naoional. As dimensões gig~~tescas de algumas unidades federadas i~pedeo a pr~se~,a do poder público no atendimento às exigênCiaS básicas da população. Descenttralizado, este poder consegu~rá corresponder à fun,ão sooial do Estado.

tal de

di~a=izar

Por sua vez, a criação do Estado do Iguaçu constitui anseio alentado por densa população q~e oomtrói o progresso
das regiões Oeste e Sudoeste do ParRná, e Noroeste de Santa Catarina, de identidade cultural aoentuada. Pesquisas de opip~ão revelam esmagadora vontade e~ancipacionista nas citadas áreas.

n- Comissão da Organização do Estado
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EMENDA 250152-0
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O art. 29 passa a vigorar com a seguinte redação:
" Art. 29 - Fica criado o Estado de Tocantins,por desmembramento do Estado de Goiás, compreendendo o território dos seguintes municípios:
Almas, Alvorada, Ananas, Araguacema, Araguaçu, Araguaína, Araguatins
Arapoema, Arraias, Augustinópolis, Aurora do Norte, Axixá de Goiás, Babaçulândia, Brejinho de Nazaré, Colinas de Goiás, Colméia, Conceição do
Norte, Couto Magalhães, Cristalândia, Dianópolis, Dois Irmãos de Goiás,
Dueré, Fátima, Figueirópolis, Filadélfia, Formoso do Araguaia, Goiantin
Guaraí, Gurupi, Itacajá, Itaguatins, Itaporã de Goiás, Lizarda, Miracema do Norte, Miranorte, Monte do Carmo, Natividade, Nazaré, Nova Olinda
Novo Acordo, Palmeirópolis, Paraíso do Norte, Paranã, Pedro Afonso, Pel
xe, Pindorama de Goiás, Pium, Ponte Alta do Bom Jesus,\ Ponte Alta do N~
te, Porto Nacional, Presidente Kennedy, Rio Sono, São Sebastlão do To _
cantis, Silvanópolis, Sítio Novo de Goiás, Taguatinga, Tocantínia, To _
cantlnópolis, Wanderlândia e Xambioá.

Ao artigo 28, Disposições Transitórias, do Substitutivo apresentado pelo Relator, seja dada a seguinte redação:
Artigo 28 - A transferência definitiva de serviços públicos fede _
rais aos Estados e aos Municípios, bem como a destes entre sí
ou
para a União Federal, compreenderá a incorporação ao patrimônio da
União, do Estado ou do Município dos bens e das instalações respe~
ti vas.
JUSTIFICAÇAO
A forma da redação dada pelo Relator não atenta para
aspectos importantes na tradlção de serviços entre a União, os Estados e os Municípios.
Prim~iramente porque sugere que toda a transferência
de serVlços públicos é permanente e deflnitlva, omitindo a posslbl
lidade daquela transferêncla ser temporária, ocasional üu resulta~
te de acordos, de contratos, de comodatos, de cláusulas de co-participação, de convênios.
Assim, nem sempre se transfere serviços públlCOS definitivamente. O Ministério da Saúde pode delegar aos Estados
e
aos Municípios diversas de suas incumbências. O mesmo pode ser dito do Ministério da Educação, dos Transportes, da Ciência e Tecnologia, do Trabalho, das Comunicações e outros. Isto, entretanto
não implica na transferência de pessoal e de/Óens patrimoniais com
suas instalações, as quais, muitas ve?es~dem ficar ao dispor do
Estado ou do Munlcípio, sem a transferência da propriedade, sem a
dilapidação do patrlmônio.
Aqueles bens patrimoniais e instalações somente de
vem ser transferidos se os serviços públicos forem definitivamente transferidos aos Estados ou aos Municípios.
Mas o preceito constitucional não deve operar ape nas em mão única. Há que se estabelecer a reciprocidade e incluir
entre as hipóteses a relação entre os Es"tados e os Municípios.
€ o que se propõe nesta Emenda, onde se estabelece,
implicltamente, que'üs bens patrimoniais e as instalações respectivas se transferem simultaneamente com os serviços e não após
num prazo máximo de cinco anos, como qu~o Relator no texto de
sua autoria.
€ a justiflcação.

"U101l--------------

Parágrafo Onico - Aplicam-se à criação do Estado de Tocantins, no que
couberem, as normas aplicadas na criação do Estado do Mato Grosso
do
Sul."
Ficam renumerados os artigos 29 e seguintes.
O Caput do àrt. 29 com a nova numeração passa a ~er a seguinte redação:
"Art, 29 - € criada a Comissão de Redivisão Territorial do País,
com
cinco membros indicados pelo Congresso ~acional e cinco membrüs do Poder Executivo, com a finalidade de apres~tar estudos e Anteprojetos de
redivisão Territorial do País e apre~a? as propostas de criação
dos
Estados de Santa Cruz, do Triângulo, do Maranhão do Sul, do Juruá e do
Tapajós, bem assim a do restabelecimento do Estado da Guanabara e
as
de transformação dos Territórios de Roraima e Amapá em Estados e outra!
pertinentes que lhe sejam apresentadas até dez dias após sua instala _
ção. 1I
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§ 4º do art. 3º do substitutivo do Relator passa a ter a seguinte

redação:
" § 4º - A cria"ão, a incorporação e a fusão de Municípios, obedecl
dos ~s requisitos previstos·em- lei complementar estadual, dependerão
de consulta prévia, mediante plebiscito, às pop~lações diretamente i~
teressadas e se darão por lei estadual.
§ 5º - O desmembramento de áreas de Municípios, para incorporação
a outros já existentes, dependerá de consulta prévia mediante plebi~
cito à população da área desmembrada e da aprovação das Câmaras de
Vereadores dos Municípios afetados e se dará por lei estadual~

Ficam, em consequêncla, remunerados os §§ 5º e 6º deste artigo.

~

I

PMDB

ESTADO

Artigo 8º - .........................•.... , ........•............
X - e~abelecer e executar programas federais de viação
e
transporte, de informática e de gerenciamento ~osteiro.
JUS

ICA

•

r ; - r - - - - - - - - - - - - - - - n:xTo/olUST.f'ICACio----------------,
Ao artigo 8º, inciso X, do Substitutivo apresentado pelo ilustre
Relator, séja dada a seguinte redação:

COMISSAO DA ORGANIZAÇAO DO ESTADO
TllXTO/olU5TII"

.e:ry"AIITIDO~

'l.EHAIIIIO/CONlssÃO/aulcOMllSio-----,------

õ.r---------:-:-: '1.ENAInO/COUI5Sio/IUICOllllssio,-----------,

=
~

AUTOII---------------,

MAURO MIRANDA

T

F

C

A

T

V A

A redação dada pelo ilustre Relator, nos termos do
Substitutivo apresentado, diz ser da -competência da União "estabelecer os planos federais de viação, transporte, informáti-ca e
gerenciamento costeiro".
Penso que o inciso precisa ser mais determinante '
especialmente em razão da importância e do universo de coisas en
volvidas, tais ~omo viação, transporte, informática e gerencia menta costeiro.
Estabelecer planos tem sido o frequente n~ adminstração federal, ocorrendo igual comportamento nos Estados e nos
Municípios. A execução de programas, entretanto, tem sido falha,
por certo em decorrência da inexistência de um dispositivo constitucional mais determ}nador.
Fixados os programas, estes, necessariamente, precisam ser executados. Não os planos e sim os programas.

I
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Temos, atualmente, o chamado Plano Nacional de Via
ção que, consubstanciado por força de lei, não obriga, entretanto, a sua execução. O texto do PNV se subordina, em fase poster!
or, a programas e metas que o Governo estabelece ou não. São exec~
tados, entretanto"os programas de transporte, que, quase sempre,
não se inserem no Plano Nacional de Viação, uma vez que programa o
se determina e se faz, plano aguarda possibilidade e oportunldade.
O texto constitucional deve ser condizente com a re~
lidade do·Pais e, no Brasil, o que menos se faz é o que mais se co

EMENDA 250155-4

f:J Constituinte

Emenda ao substitutlvO da Comissão d
Organização do Estado.
Dê-se a seguinte redação ao Art. 299(Disposições Transitórlas):
Art. 299 - é criada a Comissão de Redivisão Territórial do
Pais, com cinco membros indicados pelo Congresso Nacional e cinco
membros do Poder Executivm, com a flnalidade de apresentar estudos e
anteproJetos de redivisão territórial do pais.

loca em planos.
~

WALDECK ORNELAS

I i l r - - - - - - - - - - PLEN"'''IO/cOMISsio/IUICOlll.uio
(- COMISSÃO OA ORGANIZACÃO 00 ESTADO

a justificação.

JUSTIFICATIVA
Constitui, sem dúvida, matéria constitucional de natureza
transitória a criação de comissão especial com o obJetivo de estuda~
e elaborar anteproJetos, quando for o caso, de redivisão terrjtórial
do pais. t estranha contudo a cltação e enunciado de casos especificos a serem conslderados pelo critério de haverem sido incluidos no
anteprojeto da subcomissão dos Estados, quando se sabe haveram ou tras iniciatlvas posterl0rmente apresentadas ã Comissão, assim como
casos de superposlção de propostas, particulanmente enl relação ao
projeto de criação do estado de Santa Cruz, o que revela inexistir

Constitulnte CARLOS CARDINAL

, - ; " 1 - - - - - - - - - - - - - - - - TEXTOIJUSTIFICAÇÃO-----------------,

Acrescente-se, ao Anexo I - D1Sposlções Transitórias,
úO Substitutivo da Comissão da Organização do Estado, o seguinte Art.
28, renumerando-se os subseqUentes:

consenço a respeito, não apenas da sua criação, mas também e até

mesmo da sua delimitação.
Por esta razão e para preservar o texto constitucional, pr~
pomos a supressão desnecessária e casuistica dos casos citados, o
que em nada prejudica virem a ser considerados pela Comissão.

"Art. 28. E criado o Estado do são Francisco, com
o desmembramento da área do Estado da Bahia localizada
ã margem esquerda .do Rio São FranC1SCO e formada pelos
municípios de Angical, Baianópolis, Barra, Barreiras,
Brejolândia, Buritirama: Campo Alegre de Lourdes, Casa
Nova, Catolândia, Cotegipe, Cristópolis, Formosa
do
Rio Preto, Mansldão, Pllão Arcado, Remanso, Rlachão das
Neves, Santa Rita de Cássla, são Desidérlo, Taboca do
Brejo Velho e Wanderley.
"§19 O Estado do São Francisco sucede ao Estado
da Bahla no domínlo, )urlsdição e competêncla sobre a
área de que trata este artlgo.

"§2 0 são mantldos os mandatos eletlvos
Deputados da Bahia correspondentes ao eleltorado

dos
da

área desmembrada nos termos deste artlgo. l1

JUSTIFI CACÃO
Reapresêntamos, sob a forma de Emenda ao Substitutivo
da Comissão da Organização do Estado, proposição que crla o Estado
do são FranC1SCO, com o desmembramento da área do Estado da Bahia
locallzada

ã margem esquerda do Rio são FranC1SCO.

EMENDA 250156-2
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r- Constituinte

AUTOI!
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= r - - - - - - - - - - - - - - - - n:xTO/JuSTIFICa,ÇÃO----------Emenda ao substitutivo da Comissão
de Organização do Estado.
Dê-se a seguinte redação ao item XII do Art. 89'
XII - Explorar, diretamente ou med1ante

--,

autor1za~ão, permi~

são ou concessão:
a) os serviços de telecomunicações;

b) os serviços e instalações de energia elétrica
c)

A própria SUDENE reconhece a vocação daquela área para
transformar-se em Estado, conforme está expresso em documento deste
ano, lntitulado "Proposta de Intervenção para o Programa de Ocupação
Econômica de Novas Áreas - PRONAR", p. 14, quando se refere ã necessidade de ordenar, articular e racionalizar a ocupação dos cerrados
uo oeste baiano:

.

d)

e)

.............................................

f)

transporte coletivo de alta capacldade.
JUSTIFICATIVA

Em relação às alíneas "a u e ub" cogita-se de manter em vi-

"A eficácia deste papel cabe ã SUDENE, caso contrário, certamente as atividades econômicas do oeste baianq

gencia o modelo atual~ que administrativa e financeiramente tem apr~
sentado resultados positivos para o País. Não adian~ pretender-se

voltar-se-ão, completamente, para a Região Geoeconôrnlca

descentra11zar serviços que envolvem elevados investimentos e rápi-

de

Büasília, em prlmeiro plano, e, secundariamente, para o Sudeste do BraSll. Quanto ao Nordeste terá apenas um envolvimento ã margem do processo, abrangendo incluslve o Estado
da Bahla de quem, possivelmente, a área se independerá formalmente constltulndo um nOlo Estado Brasileiro."
Desta forma, defendemos que o texto constituclonal lnclua a criação do Estado do são Franclsco, de'modo que aquela reglão,
'dotada de autonomia polítlca e financeira, passe a contar o malS cedo
possível com uma administração dlretamente voltada para a promoção e
organização de seu desenvolvimento.

dos avanços tecnologicos, a que a maioria absoluta dos estados-membros não poderão corresponder, mesmo com os novos recursos que a Con
tltuinte venha a lhes destinar: Basta ver que apenas três estados são Paulo, Minas e paraná, - no presente, executam obras de energia
no pais. Trata-se, por conseguinte, de uma descentralização que des~
brigará a União, sem assegurar sua execução pelos estados.

De outro lado a questão do transporte de massa, que já vem
sendo executado pela Unlão, através da Cia. Brasileira de Trens Urbanos, cuja omissão apenas manterá indefinida a situação em relação
a metropole~ como Salvador, Fortaleza e Brasilia que esEãe neste momomento Jâ carentes deste tipo de serv1ço, além de outras que se en-

contram em fase de grande expansão e crescimento urbano.

11 • Comissão da Organização do Estado

Trata-se de serv1ço que se faz necessário nas regiões metr~
politanas e que apenas o estado de são Paulo logrou atender com ex~
to, graças à concentração de recursos que dispõe.
A busca da descentralização, na qual estamos empenhados, nã
deve impedir que se defina, de forma clara e objetiva, o equacionaü~
to de novas demandas populacionais, como é o caso do tra~sporte de
massa, que, embora sendo um serviço urbano, não correspon5e à capaci
dade técnica e financeira do Munic1pio nem do Estado, além da conve=
nienC1a de un1formização da tecnologia adotada a nível nac10nal e da
necessária administração de subsidios tarifários.
Não definir a competencia na Constitu1ção significará deixar irresolvida uma questão que afeta cada vez mais a grande massa
de trabalhadores que diariamente se desloca no trajeto casa-trabalho
casa, nas nossas metrópoles, com perda crescente de tempo que seria
dedicado a outras atividades, particulàrmente de lazer e de convivio
com a familiar
A Constituinte é a oportunidade para esta definição, que fa
ta no país~ e o fato de se aplicar nas metrópoles não deve levar a
confundir o transporte de massa com os serviços de transportes col~
tivos urbanos, seja pelo alto volume de recursos envolvidos, seja
pelo fato de que a metropole é o local onde se realizam as funções
públ1cas de modo geral, não havendo razões para que se omita ares
ponsatilidade da U~ião a este respe1to.

SENADOR OLAVO PIRES

~----

l:.J

I"LIH"'''O/COMISS'Ão/.u.COlllsaio--------_ _

COM ISSI\O DE ORGAN IZAC1\O ÓO ESTADO

o ARTIGO

29 DO SUBSTITUTIVO PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇ1\O:

ART. 29 - A REPOBLlCA FEDERATIVA DO BRASIL t CONSTITUIDA, SOB
REGi ME REPRESENTATI VO, PELA UN 1)\0 1NDi SSDLOVEL DOS ESTADOS, DO

OI STR ITO FE-

DERAL E DOS TERRITORIOS E TEM COMO FINALIDADE:

A EXCLUS1\O DOS TERRITORIOS E DO DISTRITO FEDERAL NA

CONCEITU~

C1\o DO ARTIGO 29 DO SUBSTITUTIVO, RETIRA DA FEDERAÇ1\O AS UNIDADES ADMINIS TRAT1VAS QUE llOJl: rX1SfEIl. PEL" DEF1N1Ç1\O PROPOSTA OS ATUAIS
DE RORAIMA E AfIAM

f!~O

TERR ITOR lOS

FARIAM PARTE DA FEDERAÇ1\o, O QUE t UM ABSURDO, POIS,

ELES-INTEGRAM A UNIÃO E A FEDERACllo. A CORREÇllo PROPOSTA t MEDIDA DE ELEMEN
TAR

T~CNICA

LEGISLATIVA.

~~ºA_~~T\~~N~ENILsoirG-iB-SÕN ----- --_. ------ --

t:1- -

JUSTIFICATIVA

Cabe a Assemblp.ia Nacional Constituinte reparar
a
grave injustiça cometida contra o Estado de Pernambuco. O a!
qui pélago de Fernando de Noronha possui nct ave s riquezas minerais e ~ua vocação turistica é inarredavp,l. Pode ser ra cionalmente, anr ove tado e g.;rar inúmeras riquezas para o Br2,
s11 . O territorio de Fernando de Noronha, c r ado há tanto tP..'!!
po, sempre foi uma basp. militar quP., já perdp.u sua razão dp.
sp.r. Portanto, dp.ve sp.r rp.2ncorporado ao Estado dp. Pernamouco.
í

í

í
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EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR, ALTERAÇAO DA REDAÇAO E
DOS § 1, 2, 3 e.4.
Art. 29. - Ficam criados os seguintes Estados: TOCANTINS,
SANTA CRUZ, TRIANGULO, MARANHAO DO SUL, JURUA E TAPAJOS.

EMENDA 250157-1
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TEXTO/JlJs·rfICAçÃO---- - - --- - -

Acrescente-se ao SUBSTITUTIVO a seguinte norma :
Ao Art 10' , um paragrafo , r enumer ando-is e o parágrafo
unicú , para § 2º
~ extinto o atual Tp.rritório de Fernando I
de Noronha, cuja area fica desde já incorporada ao

_ " § lº -

Estado de Pernamouco • "

I - de TOCANTINS, com o desmembramento da área do Estado
de Goiás abrangida pelos Municfpios de Almas, Alvorada, Ar~nás, Ara guacema, Araguaçu, Araguaina, Araguatins, Arapoema, Arraias, Augustinópolis, Aurora do Norte, Axixá de Goiás, Babaçulândia, Br~jinho de N~
zaré, Colinas de Goiás, Colméia, Conceição do Norte, Couto Magalhães,
Cristalândia, Oianópolis, Opis Irmãos de Goiás, Dueré, Fátima, Fique!
rópolis, Filadélfia, Formoso de Araguaia, Goiatins, Gu~raf, Gurupi, I
tacajá, Itaquatins, Itaporã de Goiás, Lizarda, Miracema do Norte, Miranorte, Monte do Carmo, Natividade, Nazaré, Nova Olinda, Novo Acordo,
Palmeirópolis, Paraíso do Norte de Goiás, Paranã, Pedro Afonso, Peixe,
Ptndorama de Goiás, Pium, Ponte Alta do Bom Jesus, Ponte Alta do Nor-·
te, Porto Nacional, Presidente Kennedy, Rio Sono, São Sebastião do TQ
cantins, Silvanópolis, Sítio Novo de Goiás, Taguatinga, Tocantínia,TQ
cantinópolis, Wanderlândias e Xambioá.
11 - de SANTA CRUZ, com o desmembramento da área do Estado da Bahia abrangida pelos Municfpios de Abafra, Agua Quente, 'Aiqu~
ra, Alcobaça, Almadina, Amargosa, An?gé, Andarai, Aracatu, Arataca,A~
relino Leal, Barra da Estiva, Barra do Choca, Barra do Rocha, Belmonte, Belo Campo, Boa Nova, Bom Jesus da Lapa, Bonina1, Boquira, BotupQ
rã, Brejões, Brumado, Buerarema, Caatiba, Caculé, Caetité, Cairu, Camacam, Camamu, Canápolis, Canavieiras, Candiba, Cândido Sales, Carav~
las, Carinhanha, Coaraci, Cocos, Condeúba, Contendas do Sincolá, Cordeiros, Coribe, Correntina, Cravolândia, Dário Meira, Dom B~sflio, E~
cruzilhada, Firmino Alves, Floresta Azul, Gandu, Gongogi, Governador
Lomanto Júnior, Guanambi, Guaratinga, Ibiassucê, Ibicaraf, Ibicoara,!
bicui, Ibipitanga, Ibirapuã, Ibirataia, Ibitiara, Igaporã, Iguaf, Ilhéus, Ipiaú, lrajuba, Iramaia, Itabuna, Itacaré, Itaeté, Itagi, Itagibá, Itagimirim, Itajú da Colônia, Itajufpe, Itamaraju, Itamari, 1també, Itanhém, Itapé, Itapebi, Itapetinga, Ipitanga, Itaquara, Ita rantim, Iticuru, Itororó, Ituaçu, Ituberá, Jacaraci, Jaguaquara, Jequié, Jiquiricá, Jitaúna, Jussari, Jussiapé, Lafaiete Coutinho, Laje,
Lajeadão, Lucfnio de Almeida, Livramen~o do Brumado, Macarani, Macaúbas, Maiquinique, Malhada, Malhadas de Pedras, Manoel Vitorino, Maracás, Maraú, Marcionflio Souza, Mascote, Medeiros Neto, Milagres, Mortugaba, Mucugê, Mucuri, Mutuipe, Nilo Peçanha, Nova Canaã, Nova Itar~
na, Nova Viçosa, Palmas de Monte Alto, Paramirim, Paratinga, Pau Brasil, Piatã, Pindaf, Piripá, Planaltino, Planalto, Poções, Porto Seguro, Potiraguá, Prado, Presidente Jânio Quadros, Riacho de Santana,Rio
de Contas, Rio do Antônio, Rio do Pires, Santa Cruz de Cabrália, Santa Cruz da Vitória, Santa Inês, Santa Luzia, Santa Maria da Vitória ,
Santana, São Miguel das Matas, Sebastião Laranjeiras, Serra Dourada,
Tanhaçu, Teolândia, Tremendal, Teixeira de Freitas, Ubafra, Ubaitaba,
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ubat
~"a, Urandi, uruçuca, vaí ença , Vit6ria da Conquista, Wanceslau
Guimarães, devendo o poder Executivo escolher para sua Capital ITABUNA, ILH~US, JEQUI~, VITORIA DA CONQUISTA OU ITAPETINGA.
111 - do TRIANGULO, com o desmembramento da área do Estado
de Minas Gerais, abrangida pelos Municípios de Abadia dos Dourados, A
gua comprida, Araguari, Arapuã, Araxá, Cachoeira Dourada, Campina Ver
de, Campo Florido, Campos Altos, Canápolis, Capin6polis, ca~mo do pa~
ranaíba, Cascalho Rico, Cedro da Abaeté, Centralina, Comendador Gomes,
Conceição das Alagoas, Conquista, Coromandel, Cruzeiro da Fortaleza,
Delfin6polis, Douradoquara, Estrela do Sul, Fronteira, Frutal, Grupi~
ra, Guarda-Mor, Guimarãnia, Gurinhatã, Ibiá, Indian6polis, ,Ipiaçu, 1raí de Minas, Itapagipe, Ituiutaba, Iturama, João Pinheiro\ Lagamar ,
Lagoa Formosa, Matutina, Medeiros, Monte Alegre de Minas, Monte carm~
lo, Nova Ponte, Paracatu, Patos de Minas, Patrocínio, pedrin6polis,Pe~
dizes, Pirajuba', Planura, Prata, Pratinha, Presidente Olegário, Rio P~
ranaíba, Romaria, São Francisco de Sales, São Gonçalo do Abaeté, São
Gotardo, São João Batista do G16ria, São Roque de Minas, Sacramento ,
Santa Juliana, Santa Rosa da Serra, Santa Vit6ria, Serra do Salitre,
Tapira, Tapiraí, Tiros, Tupaciguara, Uberaba, Uberlândia, Vargem Boni
ta, Vazante, Veríssimo, devendo o Poder Executivo escolher para
sua
capital Araguari, Araxá, Ituiutaba, Patos de Minas, Patrocínio, Uber~
ba ou Uberlândia.
ã

jo territorial inferior a do Brasil, com área pouco mais de 1/3

,

IV - do MARANHAO DD SUL, com desmembramento da área do Est~
do do Maranhão abrangida pelos Municípios de Açailândia, Alto Paranai
ba, Amarante, Balsas, Carolina, Estreito, Fortaleza dos Nogueiras,Gr~
jaú, Imperatriz, João Lisboa, Loreto, Montes Altos, Porto Franco, Ri~
chão, Sambaíba, São Félix de Balsas, São Raimundo das Mangabeiras, Si
tio Novo e Tarso Fragoso, tendo a cidade de Imperatriz como capital.
V - do JURUA, com o desmembramento da área do Estado do Am~
zonas abrangida pelos Municípios de Amaturá, Atalaia do Norte, Benjamin constant, Carauari, Eirunepé, Envira, Ipixuna, Itamarat~, Juruá,
Jutaí, São Paulo de Oliveira, Tabatinga, tendo a cidade de Carauaric~
mo capital.
VI - do TAPAJOS, com o desmembramento da área do Estado do
Pará abrangida pelos Municípios de Alenquer, Almeirim, Aveiro, Faro ,
Itaituba, Juruti, Monte Alegre, Obidos, Oriximiná, Prainha.e Santarém,
tendo a cidade de Santarém como capital.
§ lº - O Tribunal Regional Eleitoral do Estado desmembrado
convocará plebiscito na área emancipanda dentro de trzentos e pessenta dias desta data.
§ 2º - O Poder Executivo adotará todas as providências necessárias para a instalação dos Estado do Tocantins, do Triângulo, de
Santa Cruz, do Maranhão do Sul, do Juruá e do Tapaj6s, até trezentos e
sessenta dias ap6s a realização da consulta plebiscitária, se favorável à sua criação.
§ 3º - Aplicam-se à criação e instalação dos Estados, pre vistas neste artigo, as normas legais disciplinadoras da divisão
do
Estado de Mato Grosso, ficando os dispêndios financeiros a cargo da Q
nião, que usará recursos provenientes do Fundo Nacional de Desenvolvi
me~~o - FND, em valores atualizados proporcionais à população, área e
ao número de Municípios de cada Estado.
§-4º - As superfícies territoriais dos Estados, enumerados
nestas disposições, são definidas pelos limites externos dos respecti
vos Municípios, confrontantes com os Estados ou paises contíguos, que
constam dos itens deste artigo.

~er?

Ao estudarmos a França, Alemanha, Itália, Estados Unidos e
sob modelo de Federação como é o nosso caso, verificamos em t~
O"
exemplos que q.anto maior a divisão tanto mais eficácia se torna
a a. ,nistração, pois sendo menor a Unidade Federada mais perto os g~
vernantes estarão dos problemas que vivem suas comunidades.
Não tem dúvida de que nossa emenda trará benefícios incalc~
láveis a todas estas Unidades emancipadas. Se existem problemas na e~
trutura administrativa dos Estados Membros, onde os custos de manute~
ção encontram-se incompatíveis com as receitas, não cabe interpretá _
los como obstáculo à consecução de uma nova, que foram impostos à máquina pública. Para simplificarmos, para torná-la mais ági2, mais efi
ciente, menos onerosa, é necessário, isso sim, uma reforma administr~
tiva ampla e corajosa pela qual estaremos eliminando a sangria que s;
verifica hoje na máquina estatal, em tantos Estados brasileiros.

EMENDA 250160-1
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Imperioso que o Brasil, como país continental que é, realmente pas~e a fazer a ocupação plena de seu territ6rio. Por outro la
do, torna-se necessári~-que se conceda oportunidade de manifestação de
vontade e condução dos seus destinos, às populações de todas as áreas
do País.
Baseado nestas duas premissas verdadeiras, que expressam a
preocupação e o sentimento de nossa gente, apresentamos a presente ~
menda de redivisão territorial, considerando ainda que a hist6ria dos
povos e das nações comparada à hist6ria da ocupação do solo brasileiro, nos indica uma triste realidade: a de que apresentamos atraso co~
siderável, diante de países como a Argentina, cuja população e dimen-
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lncluam-se no Art.19, do Substitutivo do Relator da Comissão, os

s~

guintes parágrafos:

§3Q - As Regiões contarão com Planos Regionais de Desenvolvimento,

aprovados pelo Congresso Nacional, onde serão especificados os

obj~

tivos, diretrizes, metas e instrumentos de ação do Poder Público.

§4º - A execução dos Planos Regionais de Desenvolvimento do Nordeste e

~a

Amazônia é da responsabilidade dos seus respectivos

orgãos

;egionais de desenvolvimento, aos quais será assegurada a necessá ria autonomia administrativa e financeira.

JUSTIFICAÇAo

O Substitutivo, embora preveja que a formulação dos

pl~

nos de desenvolvimento e dos orçamentos públicos deva levar em conta as

pecu~iaridades

regionais, não dispõe de dispositivos que ga -

rantam um disciplinamento objetivo e adequado da questão regional ,
ou seja, da redução das disparidades territoriais de renda.
Assim, julgamos oportuno seja prevista a elaboração de PIa
nos Regionais de Desenvolvimento, como partes integrantes dos Planos
Nacionais, cuja aprovação seria da competência do congr~sso Nacio
nal, o que lhes conferiria a indispensável legitimidade.
Outrossim, entendemos por bem opor um tratamento diferen -

JUSTIFICATIVA
~

da~

I sa, possui número superior de províncias ao de nossas Unidades da Fe-

ciado no encaminhamento dos Planos Regionais do

Nordest~

e da Amazô-

nia, por serem estas as regiões mais deprimidas e sociaJmente

mais

defasadas do País. Com isso, procura-se retomar a experiência

que

tão promissoramente o Brasil assistiu no início dos anos 60, inter rompida pelo regime autoritário que se instalou em 1964 e pela

nef~~

ta centralização do poder e da administração a partir de então obser
vada.
Devolver, pois, ao Nordeste, e agora ao lado da Amazônia
um mínimo de autonomia, através do fortalecimento dos seus organis -
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mos regionais de desenvolvimento e financiamento, é, quando menos
uma questão de justiça, de racionalidade e de alto sentido político.

t a forma mais efetiva de se garantir a verdadeira integração nacional, em um País da dimensão territorial como o Brasil.
A Federação dos dias atuais, como bem afirma o constitucio
nalista Paulo Bonavides, "já não representa mais do que um elemento
decorativo na fachada da República. O País Real distancia-se mais e
mais do País Legal".
No momento em que se questiona a própria Federação, se d~
fende o fortalecimento dos Estados e Municípios, se apregoa um novo
te~

sistema tributário e se combatem as insuportáveis desigualdades

ritoriais e sociais de renda, não pode a futura Constituição deixar
e

de~

centralização a nível regional, especialmente quanto ao Nordeste

e

de contemplar dispositivos que assegurem o mínimo de

au~onomia

d) os Procuradores de Estado, por auséncia de ma~or segurança quar.to ã estab~l~dade e ã ~rremovibilidade sentem-se, especialmente nos municípios do 1nter~or, 1nseguros diante dos

in-

teresses políticos, que limitam ou preJudicam sua plena atuação;
e) em mu~tos casos, o tratamento remuneratório concedido aos membros do Ministé~ro Públ~co e das Procuradorias
Gerais
dos Estados é diferente, levando algumas vezes a disparidades ~n
Justificãve~s.

Como resultado dessas situações, constatam-se
sérios
preJuízos para o bom desempenho da :unção de Procurador de Esta do. como

veremn~!

a) a dual~dade de órgãos na área pode acarretar, como
frequentemente acontece, o tratamento se:" uniformidade das questões de interesse da adm1n1stração. Um parecer adm1n1strat1vo

co~

trastante com a orientação sustenta~a em Juízo pelo órgão de re presentação Judic~al, por exemplo, geral cond~ções espec~almente'
contrárias ao interesse púb11co;

b) a ausênc~a de v~nculação d~reta ao Serv~ço Público '
ou a falta de subor~~nação funcional do advogado do Estado ao órgão competente da 'dmin~stração ~mporta a possibil~dade de desco~
promisso com a orientação da Procuradoria Geral, permit~ndo a con
dução dos interesses públ~cos em Juízo até em descompasso com
a

Amazônia.

orl.entação;

EMENDA 250161-9

tJ

c) o ingresso nos quadros do serv~co Juríd~co do Estado por outros proced~mentos que não o do mérito em concurso públ~
co, perm~te que pessoas inabilitadas possam ter o encargo de pre~

COnstituinte LAVOISIER MAIA
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~SSÃO

PLU,AIlIO/COlollSSÃO/SUBCOMI5SÃQ

DE ORGIINIZAÇÃO

DO

ESTADO

tar consultoria Juríd~ca e exercer a advocacia ~o Estado em manl.-

"EXTD/Ju'T"leAçio

~

-,

Acrescente-se ao art. 99 o sequirrce r
§ 49
A representação jud~c~al e a consultoria

juríd~ca

dos Estados e do 01str1to Federal competem prlvatlvamente aos seus

procuradores, organizados em carre~ra, com ingresso rnedlante concurso públ~co de provas e títulos.
§ 59
Após dois anos de exercício, o Procurador do Est~
do não poderá ser demit~do, senão por decisão jud~cial, nem removido, a não ser no interesse do serviço, sendo-lhe assegurada paridade de remuneração com o Min~stér~o Público, quando em reg~me

de dedicação exclusiva.
§ 69 A pres~ação do serv~ço de assisténcia Jud~ciária
poderá ser atribuída, pelos Estados, aos seus Procuradores.

em

favor do acolh1mento vão aqul reproduzldos.
def~nitiva

valorização dessa car

reira, que se Junta à Magistratura e ao Ministélro PúbllCO para

I

~nst~tucionalização em

const~tucional f~

nível

deral, com vistas ã sua universalização no País.

De fato, conforme alentados estudos

da ANAPE a

respe~

to da experiênc~a v~v~da nos Estados-membros brasile~ros_em rala
serv~ços jurídicos tem demonstrado que:
a) em muitos Estados as funções ,de consultoria Juríd~ca
e de representação Judic~al são distr~buídas entre órgãos d~fere~
tes (Consurtor~a Juríd~ca e Procurador~a Geral);

ção a seus

b) outras vezes, as funções de sua representação em jui
zo são comet~das a pessoas estranhas ao serv~ço público (advoga -

dos credenciados~ ou a pessoas que não são ocupantes de cargo
Procurador de Estado, embora seJam serv~dores públicos;
c)

o pz-ovamentx..' dos cargos de Procurador de Estado

de
nem

sempre se dá pelo recrutamento através de concurso públ~co especi
fico, mas são utilizados exped~entes como os de readaptação,
de
contratação com

poster~or

efet1vação, e mesmo de aproveitamento

t

de pessoas hab11itadas em concursos para prov1mento de outras ca-

tegoraü' funcionais;

do, somente se possa dar se conveniente aos interesses do serviço;

Propõe-se,

outross~m,

simultaneamente com a citada inst!

seja deixada à legislação estadual a dec~são sobre
a prestação de assistênc~a Jud~c~ária gratuita. Não há dúvida
de
que é dever in~rredável do Estado possibilitar aos necessitados o
tucional~zação,

acesso gratul.to e ef1ciente à Justiça. Se esse serviço deve ser

c~

metido a um órgão específ~co, como, ,por exemplo, uma Defensoria Pú
blica, ou ãs Procuradorias de Estado, é matér~a que pertine ao interesse do

compor o mecanismo de atuação dos Estados no campo dos negócl0s r

Jurídicos, é a sua

d) para que bem possa exercer a sua missão, ag~ndo com
a correção que 'somente a l~berdade e a segurança permitem, é imp~
rioso que o Procurador de Estado goze da garantia de indemissibilidade, senão por sentença Judic~al trans~tada em Julgado, . e de
irremov~bil~dade, senão exclusivamente no interesse do serviço
No caso de remoção, se pretende que, mesmo a pedido do interessae) quanto à diferença remuneratória entre o Min~stério '
e a categoria de Procurador de Estado existente em algumas
unidades da Federação, quer-se evitá-la, tendo em vista a nobreza
e a importãric~a de ambas as funções na defesa do interesse públi co.

JUS T I F I C A ç A O

ciação Naclonal dos Procuradores do Estado, cUJos argumentos

pz'o f a.ss Lona Lr

Públ~co

A presente sugestão de norma constitucional consubstanc~a o coroamento de ingente e ant~ga luta de uma categoria valor~
sa e em geral altamente qualificada, mas, sobretudo, renhida luta
de sua associação prof~ss~onal de ãmb~to federal, a ANAPE - Asso-

O que se quer, além da

festo preJuízo da eficiênc~a que ta~s funções exigem. A Defesa da
não pode nem deve ficar ã mercê da incompetência

Co~sa Públ~ca

equac~onar

Estado-membro que, dentro de suas peculiaridades, deve

e

def~n~r

a questão.

A experiência de muitos Estados tem demonstrado a perfe!
ta harmonia no desempenho pelas 'Procuradorias Gerais das funçóes ti
picas de advogado do Estado e do c~dadão pobre. Nos Estados mais c~
rentes de recurso, não há qualquer justif~cativa para que, nas comarcas do inter~or, tenha o Poder Público de manter um advogado I
para os necess~tados e outro, diferente, para" defesa do Estado
Isto se torna bastante evidente quan.Jo , pelas' cond.i çõe s específi -

cas da vida rural em comunidades pouco desenvolvida~, a necessidade da atuação de um advogado da Fazênda públ~ca fica restrita a op~
nar em processos de inventár~os, nos quais, aliás, pela sistemática do processo sumário de arrolamento, a sua presença é praticame~
te nula. Não ter o Procurador, retarda o andamento dos feitos; têlo somente com essa função, é um ?nus inJustificável.

Não somente nos Estados menores a experiência se tem d~
monstrado altamente válida. Em são Paulo e no Rio Grar.de do Sul,
também. Isto não invalida outros sistemas como o do Rio de Jane2-

ro, de separa~ão de funções. Mas entendemos que a decisão deve
ser do Estado, segundo,suas peculiaridades.
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COMISSÃO DA ORGANIZACÃO DO ESTADO

TEXTO/.lUSTIFICAÇio

-,

=----------------TEXTO/,JUSTlFICAÇÃO-----------------,

Dá nova redação ao
§ 3º do Artigo 21 do
Parecer e Substitutivo da
Comissão da Organização do Estado.

Acrescente-se o seguinte § 49 ao art. 21 do Substitutivo, renumerando-se o atual e os demais:

" Art. 21 - •••••••••••••••.•••••••••••••••••••
§ 49 - A lei a que se refere o parágrafo anterlor
poderá:

§ 3º - Lei Orgânica, aprovada por dois terços da Câmara Legislativa

I - estabelecer descentralização administrativa
do Distrito Federal,

disporá sobre a organização dos Pojeres Legislativo e Executivo.

11- instituir nas administrações regionals conselhos comun2tárlos, nos quais admltlrá a participação popular, mediante representação".

JUSTIFICATIVA.
O Relator acresce~te, ao final, a proibição da criação de Mu
nicípios.
Esta proibição fere o princlplo da autonomia do Distrito Federal e cpnflita com os anseios da COmunidade.
O povo, os partidos políticos, e a comunidade não só brasi Pliense, mas de todo o Brasil, depositam grande esperançã na Constituinte. Não pode~os frustar a expectativa do povo brasiliense.

JUSTIFICAÇÃO
O SubstitutlVO, ao suprimir o parágrafo único do
art. 19 do AnteprOJeto da Subcomissão da Unlão, Distrlto Federal e
Territórl0s, mutilou a proposta de partlcipação malS intensa da comunldade nas decisões atlnentes a seus 1nteresses mais 1med1atos e

diretos. Há urna grande expectativa e um enorme desejo da população
do Dlstrito Federal por esta forma democrática de co-participação
representat1va, o que prop1c1ará urna experlênc1a p1one1ra

com um

novo modelo de descentralização das declsões polítlcas.
Os que aqui vivem, com espírlto de permanência, sabem que este é um anseio popular e um compr-cnu.s so d as liderança;; polítlcas locais de lutar por sua concretização.

EMENDA 280163-5

T?do isso nos leva a propor o restabelecimento do
referido dlSpOSltlVO do Anteprojeto

.OTO.----------,
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)

TEXTO/.luSTIFICAÇA:o

-,

!J

Dá nova redação ao parágrafo 2º do artigo 21 do Substitutivo da
Comissão da Organiza;ão do Estado:
§ 2º - O número de Deput~dos Estaduais corre3ponjerá ao triplo da

EMENDA 280165-1

tJ

MAURO MIRANDA

07>----------

PI.EN,IoAIO/cO'.ussÃo/SUDCO'lIS:lÃO-------------,

COMISSAO DA ORGANIZAÇAO DO ESTADO

representação do Distrito Federal na Câmara Federal, apll
cando-se-lhes, no qJe couber, os parádrafos lº e 2º do a~.
tigo 13.

JUS T I F I C A T I V A
i
Estabelece, a constituição vigente, no § 6º do
tem IX do Artigo 13, que a reprasentação dos Deputados Estaduais
Câmara
"corresponderá ao triplo da representa;ão do Estajo na
Federal".
O Art. 13 do substitutivo ora aprese'tado diz:
"O número de üeput ados à Assem'Jléia Legislativa co~
responderá ao tripo da represe,tação dos Estados federados na C!
mara Federal e, atingindo o número de trinta e seis, será acrescl
do de tantos quantos forem os "Deputados Federais acima de doze".
Entendemos que êste princípio deve ser ma,tido ta~
bém para a representação do Distrito Federal, pois, sem caso co~
trário, estaríamos dia,te duma descriminação não coerente com os
princípios que norteian o direito brasilelro.
Alteramos, de outro lado, a denominação de
Oep~
tados Distritais para Deputados Estaduais. Julgamos, salvo melhor
juizo, que a denominação de Deputado Estadual é mais coeren~e com
a futura atuação dos.parlanentares brasilien3es.

.

250166-0
tJEMENDA
Constltulnte VIVALDO BARBOSA
AUTOR
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PLE"~R10/coI.IISSÃo/sUIlCClo,llSSÃO

~ COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO eSTADO
TEXrO/JUSTIFICAÇÃO

-

----------l

Acrescente-se ao art. 16 o_seguinte:
observados os lImItes flxados pelas Assemhl6Ias
LegislatIvas Estad\Jais."

t bom que se estabeleçan parâmetros pelas Assembléias Legislativas para
se evitar sã tuaçõss abusivas em matéria de remuneração.
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tJCDMISSAD DA ORGANIZAÇAO DOS ESTADOS
~---------------TEllTO/JUSTI~ICAÇÃO---------------_...,

TEXTO/JUSTIFICAÇÃO

~

INCLUA-SE, No Capítulo V, MUNICíPIOS, do Substituti-

Suprima-se do substitutivo apresentado pelo Relator o artigo 37,
seus parágrafos e Incisos, que permitem e regulam a criação de um "Conselho de O!:!
vídores".

vo, no artigo 14, o ítem V , com a seguinte redação:

,

" Art. 14. . .....

IV-o

JUSTIFICATIVA
Diz o artigo 37 do substitutivo do eminente Senador JOS~ RICHA,
acatando emenda _apresentada na Comissão, por outro ilustre Senador: "Como orgao
subsidiário de controle dà' atividade municipal, a Lei Orgânica poderá craar um
Conselho de Ouvidores e regulará as suas atribuições" E, nos parágrafos 19, 29 e
39 e Incisos I, II e III do § 19, dá a competência desse Conselho, fixando no § ,
29 a eleição dos Ouvidores por voto direto e secreto.
As atribuições que se quer dar ao referido Conselho, são exercidas
pelas Câmaras Municipais, no amparo da Constituição Federal.
Será uma diminuição do Poder Legislativo MUnlcipal, porque não dizer , seu aviltamento, a criação do referido órgão.
Ademais, a fiscalização financeira e orçamentária vem sendo exercida a contento pelos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios dos Estados
onde os mesmos foram criados e estão em pleno funcionamento.
A criação desse órgão só conflitos políticos ensejará, oque não d,!õ
ve ser a quarida da Constituição Federal.

o •• o ••• o' o.

V- aposentadoria dos Prefeitos e Vereadores que

o

exercerem 03 (três) mandatos respectivos, em
valores proporcionais ao vencimento de cada'
cargo.

Há de se reconhcer, no processo de aprimoramento da
nossa trajetória democrática, a importante participação dos
senhores Prefeitos e Vereadores, incansáveis no trabalho de fortalecimento dos municípios.
Quantos, dedicam longos anos em prol da emancipação'
e do sonhado progresso da sua cidade, sacrificando a famílla e '
colocando os seus interesses particulares em posição secundária.
Quantos, após lutas, vitórias e derrotas, perdem até
mesmo a conquista obtida no campo material, destinando parte de~
tas conquistas em favor da consecução de projetos que embalam o
seu destacado altruísmo.
E, finalmente, quantos após o exercício de mandatos ,
estão alquebrados pelo tempo e pelos embates político-eleitorais,
dando tudo de sí a uma terra e a uma gente.
Assim, julgamos por demais justo, incluir, na Lei
Maior, o dispositlvo que garanta aposentadoria aos Prefeitos e'
Vereadores após o cumprimento de três mandatos, respectlvamente.
O próprio povo haverá testado a estes políticos a
sua folha de serviç~s e concordará de plano com esta justa medida.
Porque incluir na Lei Maior ? Para se fazer Justiça
a nível nacional e no sentido de que seja assegurado o cumprimento do que merecidamente se dispoe.

EMENDA 280170-8
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Emenda ao § 29 QQ aLto 21
O número de Oeputados Distritais, corresponderá ao
mesmo critério de cálculo estabelecido para os de Deputados Estaduais, aplicando-lhe, no que couber os parágrafos 19 e 29 do art.
13.

JUS T I F I C A T I V A

EMENDA 280168·6

~STITUINTE H~LIO COSTA ' " " ' - - - - - - - - - - - - -
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Inclua-se, onde

coube~,

--J

c_

Não há por que alterar o critério de cálculo e~
tabelecido no que concerne ao número de Deputados às
Assembléias
estaduais. A base referencial é o do número de deputados federais
da respectiva Unidade da Federação, que, por sua vez, está na dependência da quantidade de eleitores na região. Reduzir os deput~
dos distritais a apenas o dobro dos deputados federais, no Distrito Federal, é penalizar a Capital da República e a sua população que
deseja dispor de, pelo menos, tratamento igual ao conferido
aos
Estados da federação.

;~~~:=J

_

A relação do número de deputados federais com a
de estaduais .j a e por si só limitante, não carecendo de nova limitação quanto à proporção.

o seguinte dispositivo:

Os municípios tem autonomia política, admiQis
t..r ati va e f ~nancaJ.~a.

-EMENDA 280171-6

JUSTIFI CAÇ1l0

e:

Con5tituin~e

JOFRAN

AUfOR---------------

FREJ~T

À Comissão da Org3nização do Estado
No Sistema Federativo o município tem de

ser'
TUTO/,JUSTIFICAÇÃO----------------,

prestigiado com autonomia politica, administrativa e financeira e

co@ o fortalecimento do Lcgislativo Huniclpa:.

Emenda Aditiva
Os profissionais liberais formados em escolas
públicas ficam sujeitos à prestaçã) remunerada de serviço profi~
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sional, e.n local de. Interesse do Poder Público, na forma que

a

contrastante com a orientação sustentada em juízo pelo órgão
de
representação judicial, por exemplo, gera condições especialmente
contrárias ao interesse público.

lei estabelecer.

A sugestão tem por escopo, ainda, impedir que
as tarefas em questão sejam atribuídas a estranhos
•
carreira,
JUS T I F I C A T I V A

posto que a ausência de vinculação direta ao Serviço Público ou a
falta de subordinação funcional do advogado do Estado ao órgão co~
petente da Administração importa a possibilidade de descompromisso
com a orientação da Procuradoria Geral, permitindo a condução dos
interesses públicos em juízo até em descompasso com a orientação.

A atual distribuição de profissionais liberais
no País tem leJado • concentração de especialistas nos
grandes
centros urbanos, enquanto o interior carece de assistência.

Por outro lado, o ingresso nos quadros do serviço jurídico do Estado por outros procedimentos que não o do méri
to em concurso público, permite que pessoas inabilitadas
possam
ter o encargo de'prestar consultoria jurídica a exercer a advocacia do Estado em manifesto prejuízo da eficiência que tais funções
exigem. A defesa da Coisa Pública não pode e nem deve ficar à mercê da incompetência profissional.

Aqueles que se forma~ e;n escolas pública~ tê;n
s,qever de contribJir para J desenvolvimento do País como um to~
do e não só de algumas regiões mais afortunadas.

EMENDA
250172-4
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O texto proposto garante a manutenção do tratamento remuneratório que vem sendo dispensado aos Procuradores do
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Distrito Federal, de equivalência
ca.

tI 09 ;~~~ã7]

ao dos Procuradores da

Repúbl!

r.r---------------TtxTo/JUSTlFICAÇÃO

É notório que a estabilidade funcional e financeira são o esteio da independência profissional, daí a inserção,
na sugestão, de dispositivos que assegurem aquelas garantias.

Inclua-se no capítulo V-DO DISTRITO FEDERAL E
DOS TERRITÓRIOS - SEçAo I - DO DISTRITO FEDERAL, após o art.
"Q"
seguinte art.
e seu parágrafo único.

Adiante-se que o tratamento constitucional que
se pretende dar à mat€~ia foi deferido aos Procuradores de Estado
pela Subcomissão dos Estados. A inclusão do artigo contido na presente proposição é determinada, portanto, pelo Princípio da Isonomia.

"Art. - A Representação Judicial e a Consultoria Jurídica do Distrito Federal competem privativamente aos seus Procuradores, cujo ingre~
so na carreira depende de aprovação em concurso
público de provas e títulos".

É importante ressaltar que os Procuradores
do
Distrito Federal são regidos, por força do art. 30 da Lei 3.751, de
13/04/60 (Lei Orgânica do Distrito Federal) pela mesma legislação
aplicável ao Ministério Público Federal.

parágrafo único- Respeitados os direitos, deveres e impedimentos próprios, previstos em lei,
são assegurados aos Procuradores do Distrito Fe
deral os encargos e garantias, assim como
o
tratamento remuneratório atrIbuídos aos membros
do Ministério Público."
JUS T I F I C A T I V A
A presente sugestão de norma constitucional objetiva a institucionalização, em nível de Constituição Federal, das
atividades de representação judicial e de consultoria jurídica do
Distrito Federal, na nobre missão de defesa judicial dos interesses do Estado e de controle e fiscalização interna'oo legalidade dos
~tps da Administração Pública.
Para a revelante tarefa, é indispensável a val~
!ização da p~ópria carreira, cuja independência para o desempenho
de suas atribuições será medida na mesma proporção das garantias de
livre exercício da atividade de Consultoria Jurídica e Represent~
ção Judicial, 'sem ficar ao sabor das injuções Políticas que geralmente ocorrem na Administração Pública.
A par da institucionalização da atividade de d!
fesa e fiscalização da-legalidade dos atos públicos, a proposta vi
S8 consolidar uma sit;;ação já existente em nível local, cujo 'de$l~
camento para a esfera constitucional impõem-se, na medida em
que
as atividades de concultoria, representação judicial e
avocação
da defesa das entidades da Administração Indireta já vêem
sendo
exercidas pelos Procuradores do Distrito Federal.

EMENDA 250173-2

tJ

CONSTITUINTE
COMISSÃO

=

GIBSON

DA

ORGANIZACÃO

pO

ESTADO

TI:XTO/.luSTlFICAÇÃO

Acrescente-se
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um
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ao
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art. 17, do
a

seguinte

O Imposto
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SUBSTITUTIVO

do Senhor

redação

Territorial

Rural" •

Justificativa

~ necessário que sejam feitas mudanças de critérios

atuais para que os Municípios
esse

Como é sabido, a dualidade de órgãos com atividade de consultoria jurídica e defesa judicial pode acarretar, c~
mo freq~entemente acontece, o tratamento sem uniformidade
das
questões de interesse da administração. Um parecer administrativo

NILSON
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tal

sejam os grandes beneficiários com

tributo: IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.
distribuição de rendas que permita

poder urna

atuação

digna e

pr~fícua

Precisamos

fazer

a todas as esferas

urna
do

n~ Comissão da Orgariização do Estado

~

do o encontra, a reeleição corta-lhe a trajet6ria. Permitir a
reeleição, não é solUÇão. A reeleição anual do bom Agente EX~
cutivo pelo seus par~s é a forma mais objetiva.
Naturalmente, a Câmara será renovada quadri~
nalmente dentro das normas vigentes.
Entendo, no entanto, que esta proposta some~
te seja considerada para Municípios até 200.000 (duzentos mil)
habitantes.
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suprima-se os artigos 18 e 19 do Substitutivo.
JUS T I F I C A T I V A

o ilustre relator inovou ao criar a figura Constit~
Regiões de Desenvolvimento Econômico n.
A intenção é a mais louvavel, com o objetivo dimi nuir as diferenças economicas que existem hoje as diversas
regiões

cional de

{ I
' - - - - - - - - - - ---I-I~---r---

n

do país.
Talvez, também, tenham visado substituir as atuais
superintendências de Desenvolvimento Regionai~, por um outro, instrumento mais forte, que seria uma integração de Unidades Federadas,com
'a participação efetiva de governadores e Presidentes de Assembléias
Legislativas.
Mas; a médio e longo prazos, vislumbramos alguns
riscos para a federação. Na medida que as Regiões de Desenvolvimento

EMENDA
250176-7 --- ~;"
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Dê-se ao

§4 9

do Art. 39 .do Substitutivo a seguinte re-

dação r
n§49 - A alteração dos limites municipais
darse-a por lei estadual, obedecendo~ os requisitos míni
mos previstos em lei complementar e os seguintes principios:

verá de surgir uma reação ( a toda ação corresponde uma reação igual
e em sentido contrário, princípio' de Newton l.
E não queremos que a Nação, constituida com tanto s~
crifício e talento pelos npssos antepassados,seja'legada aos nossos'
filhos fracionada.

I - Consulta prévia, mediante plebiscito, ao distrl
to a ser em~ncipado, no caso de desmembramento de
m~
nicípios;
11 - Consulta prévia, mediante plebiscito, ao distri
to, e aprovação da Câmara de Vereadores do Município ã
ser ampliado, no caso de transferência de distrito de
um município para outro; e

--_-11-----EMENDA 250175-9
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111 - Consulta prévia,'mediante plebiscito, dàs
muni
cípios envolvidos, e aprovação das respectivas Câmaras
de Vereadores, no caso de fusão de dois ou mais illuniêi

l~;7~~'-; ª1]

pios".

YC)CTO/JUSTlrlct.ç;'o

Dê-se ao ítem I ~o art. 14 e ao art. 16 do
Substitutivo, as, respectivas redações abaixo:
ART. 1'4 I _ eletividade dos Vereadores, mediante ple~
to direto e simultâneo realizado em todo o país; eleito
o
Presidente da Câmara, permitida a reeleição, este pA~sâ a de
nominar-se Agente Executivo e exercerá as funções executivos I
dn Município;
ART. 16 - Os subsídios do Agente Executivo e
dos Vereadores serão fixados pela Câmara Municipal, no fim de
cada legislatura,.para a legislatura seguinte.
JUS T I F I C A T I V A

JUSTIFICATIVA
A redação proposta visa atender a todos os casos
que
ocorrem dentro da órbita dos municípios.
Se no passado houve abuso quanta à emancipação de Distrito economicamente inviáveis, não se justif;ca legislação draconi~
na que torna quase impossível a emancipação dlsejada.
A exceção prevista jüstifica-se já que o fator re~
da torna-se impossível de se alcançar por qualquer distrito que
seja sua emancipação.
Distritos, circunstancialmente, mais próximos
de
outra sede municipal que não a sua, desejam se transferir para esse
Município, objetivando facilitar suás condições sócio-econômicas.
Através de um plebiscito, mas s6 no distrito interessado, e referendo da Câmara dos Vereadores atende-se a peculiaridades eKistentes em todos os Estados.

A transformação do Presidente da Câmara
em
Agente Executivo MunIcipal, trará imensos benefícios ao Municí
pio, pois será diretamente fiscalizado por seus pares e
sua
reeleição dependerá de seu desempenho.
Hoje há um distanciamento muito graQde entre
e
a
cãmar~,
esta se resume a aprovar atos já pratio prefeito
cados pelo Prefeito.
Caso seja vitoriosa a tese parlamentarista de
Governo, esta proposta visa tanbém levar ao Município
este
sistema de Governo. Esta exp~riência já foi adotada no Brasil
na 19 República.
A tendência de mudar por mudar é que levou a
eliminar da vida pública Municipal uma forma racional de Governo.
Nos pequenos municípios, têm-se dificuldades
em se encontrar um bom administrador para ser o Prefeito.Q ua2
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EMENDA ADITIVA
Incluir 'onde couber, no texto do inciso XIX, do
ãrtigo 8 9, do Capítulo IH, "União", a seguinte alínea,
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embora a eles se refira expressamente inúmeras vezes, outorgando-lhes
direitos e impondo-lhes encargos específicos, de ordem Constitucional. Esse defeito vem ~esde a primeira Constituição da República, qu~
modelada na Norte-Americana, não considerou os Municípios peças essenciais da Federação.
Aqui, no Brasil, a situação é outra, pois os Muni
cípios, embora não incluídos na discriminação constitucional, sempre
foram considerados pessoas jurídicas de direito público interno, co~
ponentes da nossa Federação, e não há razão alguma para que sejam omitidos no texto constitucional, onde devem figurar ao lado dos Est~
dos, do Distrito Federal e dos Territórios. Assim já sustentamos em
diversas oportunidades (cf. nosso Direito Municipal Brasileiro, 5a.
ed., RT, São Paulo, 1985, pp. 12 e segs.; e no artigo" O Regime Municipal Brasifeiro ", transcrito no nosso Estudos e Pareceres de Direito Público, ed. RT, vol. I, 1971, São Paulo, pp. 197 e segs.).

- pessoas portadoras de deficiência de qualquer natureza, inclusive garantindo seus direitos;"
JUSTIFICAÇAO
Ao atribuirmos à União a competência de legislar
sobre esse segmento da nossa sociedade estaremos dando à
pessoa portadora de deficiência de qualquer natureza, seu ordenamen
to social com direitos e deveres, esperando que não se repita o
que aconteceu na Emenda Constitucional nº 1/69, em que lei bási
ca deveria dispor sobre a educação de excepcionais e nunca foi
regulamentada.

Deputado NELSDN SEIXAS

EMENDA 250180-5
Constituinte THEODDRO MENDES
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Inclua-se o seguinte:

Redija-se assim:

Aos MUnicípl.os faculta-se a criação de suas
respectivas Guardas Munl.cl.pais. f1
tlArt.

§ lº - A União, os Estados e os Municípios poderão

celebrar convênios ou consórcios para execução de
suas leis, serviços ou decisões, por intermédio de
servidores federais, estaduais ou municipais, bem
como de entidades particulares capaéitadas para a
realização da atividade que lhe for atribuída.

JUST:j;FICAr.ÃO
Os guardas municipais exercem trabalho que não se
confunde com o prestado pelas polícias civil e militar.
Prestam permanente auxílio aO público, socorrendo
pessoas doentes, recolhendo andantes ou indl.gentes, conduzindo doen -

JUS T I F I C A ç Ã O

tas mentais aos sanatórios, transportando e socorrendo acidentados/a~

xiliando o Poder Judiciár~o nas ocorrências envolvendo menores infratores e abandonados, efetuando ronda permanente em estabelec~mentos
de ~nsl.no, escolas públ~cas ou particulares, fl.scalizando as vias pú-

blicas e evitando atos de vandalismo e depredação do patrimôn~o públ~
co, como iluminação, sinal~zação de trânsito, abrigos de ônibus, arb~
rização, praças e jardins, auxiliando aS organ~zações de defesa c~v~l
nas s~tuações de calamidade pública.
Por tudo isso, deve· 'a nova cons ea tu~ção permitir
que os Municípios, facultat~vamente, possam criar aS suas respectivas
Guardas Municipa~s.

!
I

D texto atual refere~se apenas a "funcionários"
quando o certo é referir-se a "servi~ores". Além disso, omite
o
consórcio e as entidades particularesl aptas a realizar a atividade
que lhe for cometida.

EMENDA 250181·3
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Emenda ao art. 16.
•

Redija-se assim:
Emenda ao art. 2º.
Redija-se assim:
Art. 2º. OBrasil é uma República Federativa, const~
tuída sob o regime representativo, pela união indissolúvel dos Estados, dos Municípios, do Distr~
to Federal e dos Territórios e tem por finalidade:
JUS T I F I C A ç Ã O
A Constituição atual (Emenda 1/69) não inclui os
Municípios dentre as entidades integrantes da Federação Brasileira,

Art. 16
A remuneração dos vereadores e do Prefe!
to será fixada pela resp~ctiva Câmara para a legi~
latura seguinte, sempre antes das eleições municipais,' observados os limites fixapos em lei complementar federal.
JUS T I F I C A r,

~

O

Os preceitos sobre a autonomia municipal são corr~
tos e já estão consagrados pela doutrina e jurisprudência, pelo que
devem ser mantidos sem alteração.

11 - Comissão da-Organização do Estado e 071

Quanto à remuneração dos vereadores e do Prefeito,
deve ser fixada de uma legislatura para outra, sempre antes das eleições municipais, porque as Câmaras vêm estabelecendo essa remun~
ração com o intuito de favorecer OU prejudicar os eleitos, conforme
a sua filiação partidária. A fixação da remuneração dos Vereadores
e do Prefeito, antes das eleições municipais, obviará essa discriml
nação político-partidária.

rão sob o comando do Exército. Os Municípios poderão ter polícia uniformizada e armada para reforço
da segurança pública nas áreas ou locais que exigirem maior policiamento, sempre em colaboração com
as polícias estaduais, na forma que a Constituição
do Estado estabelecer.

JUS T I F I C A ç Ã O

EMENDA 250182-1
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Emenda ao Substitutivo da Comissão da Organização do

E~

tado Ir.
Dê-se a seguinte redação ao Art. 21, § 12 e § 22 do

sub~

titutivo.
Art. 21 - O Distrito Federal, dotado de autonomia política,
legislativa, administrativa e financeira, será administrado por Pre
feito e disporá de Assembléia Legislativa Distrital.
§ lQ A eleição do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos
Deput~
dos Distritais coincidirá com a dos prefeitos municipais, para
ma~
dato de igual duração, na forma da lei.
§ 22 O número de Deputados Distritais corresponderá a
pr~
porcionalidade dos eleitores de cada Zona Eleitoral do Distrito
Fe
deral, assegurada a representação mín~ma de 01 (um) Deputado
Distrl
tal por Zona Eleitoral.

As atuais Polícias Militares são organizadas
e
vêm sendo preparadas "como corporações bélicas, à semelhança do Exér
cito, descurando da organização e da preparação técnica adequada às
suas finalidades estritamente policiais, a serem exercidas em colaboração com ~ Polícia Civil. Essa distorção na sua organização
e
preparação reduz a sua eficiência policial para a segurança pública,
pois os seus componentes - Oficiais e Praças - são mais orientados
para os mistéres militades do que para a sua função policial, de m~
nutenção da ordem pública local. Tanto assim, que está sujeita a no!.
mas e ordens de um órgão do Exército - a IGPM - do qual deve se de~
ligar.
Quanto à Polícia Municipal, torna-se necessária,
principalmente nas grandes cidades, para complementar a - segurança
pública em determinados locais, aliviando os encargos da Polícia E~
tadual. Além disso, é notória a insuficiência numérica da atual Polícia Militar, para destacar seus elementos em todos os Municípios
e D~stritos. Essa insuficiência de pessoal pode ser superada com elementos da Polícia Municipal, dando, assim, maior proteção e segurança à sociedade em geral.
Para evitar também distorções na organização,pr~
par ação e atuação da~ Polícias Municipais, a Constituição da República deverá determinar aos Estados que incluam normas gerais para
a criação dessas corporações locais unIformizadas.

JUSTIFICAÇÃO

A eleição de um prefeito e um vice-prefeito ao invés do G~
vernardor e seu vice, além de restaurar uma tradição, busca substancialmente evitar a necessidade de um mandato tampão para o primeiro '
mandatário do executivo do DF, como também um mandato demasiadamente
prolongado, inevitáveis em tendo que haver a coincidência com os man
datas dos Governadores.
Busca-se, também, ampliar a representatividade dos Deputados a serem eleitos, a fim de que possam melhor traduzir as aspirações de populações que estão, claramente,distribuidas em núcleos p~
pulacionais, com problemas próprios/em diferentes áreas do DF.
Esclarece-se, por oportuno, que amplos debates sobre esta'
no
proposição foram realizados pelo PDS do DF com total aceitação

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO
_---------------TEXTO/.lUSTIFIC4Çio---------------...,

Emenda: Acrescentem_se ao art. 89.

seio da comunidade.
- Lei complementar federal estabelecerá
os
requisitos para criação e alteração territorial
dos Municípios, bem como diretrizes para sua administração e desenvolvimento.
§ 32
- Lei complementar estadual disporá sobre a organização municipal, variável se-'
gundo as peculiaridades regionais e locais, bem
como sobre a divisão administrativa dos Municípios.

§ 29

EMENDA 250183-0
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Emenda - Acrescente-se ao § único do art. 11
uniformizadas,
instituídas para a manutenção da ordem pública nos
Estados, nOS Municípios, no Distrito Federal e nos
Territórios, e os corpos de bombeiros serão organl
zados e preparados para suas atividades específicas, podendo ser requisitados pelo Governo Federal,
em caso de guerra ou comoção interna, quando_ fica-

JUS T I F ! C A ç Ã O

§ único - As corporações policiais

A criação e alteração territorial dos Munícípios
deverá ser objetivo de lei complementar federal, que já o é, mas e~
sa lei deverá também estabelecer diretrizes ou normas gerais para a
administração e desenvolvimento das comunas, diversificando os requisitos de população e renda para a elevação de Distrito a Município,_na proporção da população e renda do Estado. o· que não se ju~
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titica é a padronização desses requisitos para todos os

JUS T I F I C A ç Ã O

Estado~pois

não se há de exigir o mesmo mínimo de população, renda e outros ele
mentos para todo o território nacional, sabidas as diferenças entre
os Estados do Norte, Nordeste, Centro e Sul, tanto em população, qu~
to em renda ..

A Constituição atual, no inciso acima transcrito, r~
fere-se à espécie "funcionários públicos·, quando deveria aludir ao
gênero "servidores públicos·, para abranger todas as categorias de
agentes investidos en cargos ou funções públicas federais, estaduais
ou municipais.

EMENDA 250185-6
Constituinte THEODORO MENDES
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Redija-se assim:

Acrescente-se ao Subtitutivo do Relator da Comissão
de Organização do Estado o seguinte dispositivo:

XIX - •••

ART. Simultaneamente com as eleições mun~c~pais de 15
de novembro de 1988, será feita consulta plebiscitária aos eleitores dos municípios do atual Estado do Rio de Janeiro sobre a fusão
ocorrida entre o então Estado do Rio de Janeiro e o da Guanabara
nos termos da Lei complementar nº 20, de lº de julho de 1974.

a) - Direito civil, comercial, agrar~o, eleitoral,
marítimo, aeronáutico, espacial, processual e
do
trabalho e normas gerais sobre orçamento, despesa
e gestão patrimonial e fiQanceira de natureza pública; taxa judiciária, custas e emolumentos remuneratórios dos serviços forenses, de registros públicos e notariais; de direito financeiro; de seg~
ro e previdência social; urbanismo, defesa e prot~
ção da saúde e do meio ambiente; direito tributário e das execuções penais.

§ Onico.- Far-se-á o desdobramento do território
do
atual Estado do Rio de Janeiro e o consequente restabelecimento dos
antigos Estado do Rio de Janeiro e Guanabara, caso o resultado
do
plebiscito seja desfavorável à fusão havida.

JUS T I F I C A ç A O
A Emenda que propomos à Comissão de Organização
do
Estado, já aprovada na Subcomissão dos Estados e não acatada no substitutivo do Relator da Comissão, visa resgatar uma injustiça come
tida contra as populações do então Estado do Rio de Janeiro e o da
Guanabara.
Entendemos que a consulta ao povo através de um plebiscito, é a forma mais democrática de se demonstrar que realmente
o poder emana do povo. A medida que ora apresentamos visa a corrigir um ato de arbítrio do periodo de exceção por que passou o país:
a chamada fusão dos Estados do Rio de Janeiro e Guanabara.
Daí a proposição de que seja realizado, simultaneamente com as eleições municipais de 15 de novembro de 1988, um plebis
cito para que os eleitores do atual Estado do Rio de Janeiro possam

JUS T I F I C A ç Ã O
As normas gerais de urbanismo são necessárias para
a ordenação do desenvolvimento urbano, em conjugação com o direito
de propriedade, qúe também é de competência da União. Quanto aos E~
tados e Municípios, continuam com a competência para as normas regionais e locais, respectivamente.
A proteção do meio ambiente é tão importante quanto a proteção da saúde, pois é imprescendível desta. Entretanto,não
há na Constituição da República disposição específica sobre proteção ambiental, salvo a recomendação programática do parágrafo únic~
do art. 180, assim redigido: "Ficam sob a proteção especial do Pode Público os. documentos, as obras e os locais do valor histórico oú
artístico, os monumentos e as paisagens naturais notáveis, bem como
as jazidas arqueológicas". Isso só não basta. É imprescindível que
a União estabeleça as normas gerais de proteção ao meio
ambiente,
deixando para os Estados e Municípios a legislação de proteção ambiental regional e local, sob o tríplice aspecto do controle da poluição, da preservação dos recursos naturais e da restauração
dos
elementos destruídos. Essa legislação estadual e municipal deve con
ter-se no âmbito das normas gerais editadas pela União, até
mesmo
para evitar excessos e inconstitucionalidades causados por
campanhas emocionais como está ocorrendo em nossos dias.

decidir sobre a conveniência ou não da fusão ocorrida, em termos
econômicos, sociais, políticos e culturais.

Trata-se, sem dúvida, de dar realmente ao povo, o direito de decidir sobre a fusão dos Estados, razão por que confiamos
em que a presente proposta venha a ser inclui da nas disposições
I
transitórias do novo texto Constitucional.
Sala das Sessões, em 09 de junho de 1987.

EMENDA 250188-1
(!J COM.t-i.-tu.ill-te ioss CAIIARGO
r . r - - - - - - - - - - PLEHAIIIIO'/cOulssio/SUIlCOMI',io-----------,
~"'A~
COMISSÁO VE ORGAlJTZAÇÁO VO ESTAM
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'ovo

""

TUTO/Ju'n,.lcAçio

,

El-IEIiVA SUBSnnlTI VA

Vê-óe ao alt-t. 78, .!>llpltÚ,Ú,do -I>ell paltãglta10 ãl1ic.o
a -I> egu.inte :r-edaç.iio:
"AIt-t. 78 - Sem abcüc.aç.iio me-l>no paltc..i.at da -I>lla au.tE.
nom.i.a, os Eó-tlldoó 1edeltlldo,~ po de.tiio II gll.u.palt-ó e em Regiõê6 de Vel> envotvblel1-to Ec.ol1ômic.o'
e os MU.I1'.i.C:Z:P.i.oó e o V.i.ó-t/l.i.-tO Fedeílllt em ÁlI.elló lIe r:-r

TEXTO/.lUSTlFICAÇÁO

"I

-tll.opoti-tanlló, âen.tn» de. condiç.ôeó eó,tabelec.idaó em
Lei. Comptemen-talt Fedeltat".

Emenda: Acrescente-se § 49 ao art. 99
Redija-se assim:

J US T

r F r c Aç

Ã

o

§ 49 - As normas relativas aos servidores públicos,

inclusive aos estaduais e municipais, dos limites
máximos de remuneração estabelecidos em lei federal.

I

PlI.etel1der'oó lI.ed'lzill. li me-tade o -tamanho do mandame!:!,
t:o , óem plteju:Z:zo do eóp,[.t.i.-to que o ,(.n$o,tr,ou. Ac.hamoó ma.i.ó conve-
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n'<'en:te c.o.tOc.alL,

em .tugalL de "pall.a e~e'[;toó adm'<'n'<'ó:tlLa:t'<'voó" a

achamoó, no entanto, de me.tholl. a.tvitll.e não adjet'<'vall. 11.<1<111. '<'ntete~

e!!;.

s e,

pll.eóóão "<lem aód.<.c.aç.ão meómo pall.c.'<'a.t da óua óobell.an'<'a", ."all.a l1ão
lLeótalL dúv'<'da de que a fedell.aç.ão c.ol1t.[nua :t1l..Lpall.t'<'de, l1ão havendo uma un'<'dade au:tânoPla en:tll.e o f1un'<'c.Ip'<'o e o Eó:tado ou entlLe.

o

E<I.tado e a un-Lão.

EMENDA 250191-1

l!J

1iIr----------

EMENDA 250189·9

[:J

I.UTO"--------------

PLt:H.lRIO/cQNlsSÃo/suaco.,"sÃo----------

Tt:XTO!.tUSTIFICAÇio,----

-,

.Sul;lLima-óe no ItePl 1 do alLt.

c~nlSSÃO VE ORGANIZAÇÃO VO ESTAVO

r::-r

Pl.l"NÂRIO/cONIS3ÃO/SU8COIII$SÃO

COMISSÃO VE ORGANIZAÇÃO VO ESTAVO

r=-o---------------

Conó:t'<'tu'<'l1te JosE: CAMARGO

.---

tJ

C

&UTO"'-------------_

Conó:l:i:tu.{.nte Jose: CAIfARGO

TUTO/olU'TI'ftAÇÃO

17, a pa.tavlLa "pll.ed!!,

m.ina.nt:e." .

--,

Vê-ó e ao § 31} do ó ubÚ;'<':tuto do ll.e.ta;(;olL na Comüó Eo

JUS

T

1 f 1 C A

ç

Ã

O

da OlLgan.<.zaç.ão do E<ltado a óegu.<.nte ll.edaç.ão:
Tll.ad.<.c.<.ona.tmel1te, noóóaó Conó~'<'tu.<.ç.õeó, tll.atando
§ 31} -

Le.[ COPlpiementalL düpolLei

s cb aa

da lwtonom.<.a do s .'lun'<'c,[p'<'o<l, 6aR.am no <leu "pecllR.ialL intelLe<lóe".

a cuaç.ão de

A pa.tavll.a domi.Jtaltte, .<.mp.tic.a numa cor.lpall.aç.iio, numa hiell.all.quiza:

Eótadoó e TelLlL'<'tõuoó".

ç.ão. Jã a pa.tavll.a pecu.tiall. .também ó'<'!JI1'<'6i,ca ;'pll.ivat.<.vo".

Eóóe

adjet.<.vo, emplLe~ona Conót'<'tu-Lç.iio Ide 1891, não .t'<'nha o <lign'<'6ic.ado de plLe.dominalt.te. O maü 6amoóo dic.ionãlt.i.o da êpoca (TEZOURO

JUSTIFICAÇÃO

VA LTNGUA PORTUGUESA, FlLe'<' Vom.<.ngo<l VieilLa,
"PECULIAR, ad.j., 2 gel1.

A óo.tuç.ão plLOpO<lta re.to § 31} do Pll.ojeto con1.<.gull.a
anoó, ã cll.iaç.ão

úa.t". Vava " plLivaüvo" tanbêm como "e:<c.tMivo".

de

nenhum Eótado OLt fell.ll.'<'.tõuo, tendo apenaó alwiado, pOll. inó.tLtên-

Então, o c.onót.<.tLtc.<.ona.t.<.ómo bll.aó.<..te.<.ll.o, com

cia po.tZtlca dos SenadolLe.<I fi.tinto Mll.tiell. e NelLett Ramo<l, a c.Jt.iq"

UóO de<lóa adjet'<'vaç.ão da autonor-lia municipa.t, empll.etava-.tlte
amp.t.<.tude ma.<.oll..

ç.ão doó Tell.lLitõlLio<l de Iguaç.ú e POl1ta PolLã.

o
uma

SelLâ. me.tholl. ó Upll.'<'milL o ad] et.<.vo, dando maü c.talt.e-

Se o plLojeto pll.opõe no all.t. 29 uma comió<lão tll.anó.<.
za ao

tâlL'<'a pall.ae<ltudall. o pll.ob.tema da divi<lão telLll.'<'tolL'<'ai do BlLaói.t
não deve '<'mpoll. tamanhaó ll.eótll..<.ç.õeó ii cll..{.aç.ão de E<ltado<l,

Vo

Pecii..t.<.o. Figull.adamel,:te.: pll.Ópll.'<'o, pall.t'<'cuiall., e<lpe-

um lLetlLoce<lóo ã COlt<l.t.<.t!1.Lç.ão de 1946, cujo all.t. 31}, com eóóaó !!:.
:<.<.gênc'<'aó, não deu ens e] o , v.<.golLaltdo do cs

1873) deóil1ia:

(Vo .tat'<'m pecu.tiMÜJ

Lt.em ,

p.temeltta.t"

óob

pa.ta

que não <le .tome a e:<pll.eó<liio pll.edom.<.annte e <lU _

como uma óe.qLtênc'<'a adje.:t.<.va, 1.<.cando c.tall.O que

es s e

ú.tti.mo tempo e e ll.eóell.e ao plLee.ltc.llimelt to de .e.<;Cllnaó da<l .tegüR.a -

pena de ó.<.calL tota.tmente .<.nõcuo o tll.aba.tho deóóe õll.gão.

ç.õe<l 6e.dMal e eótadua.t.

s obtie «s s UlttO~

ACll.ed.{.tal1do l1a neceMidade da lLedivúiio telL.titoll.iai do Pa'Ló, pll.e.óelL.{.mOó a óo.tuç.ão el1col1tll.ada na Con<ltULtiç.ão

A me.tholL lLedaç.ão /:fe.IL.(.a: "1 - Legúla.Jt·

de inte.ll.e.M e I'1Ull'<'c'<'pa.t, ó upl/?melttando, no que CO}!

b en , <t<I .tegülaç.õe.<I óedelLat ,.e 11.<1 tadua.t".

em

vigolL, maú diniimic.a e c.ent:lLada no ConglLcóóo Nac.ionat.

EMENDA 250192-9

1:

COMÜ:tlt'<'nte JOsE CA/fARGO

!!J

COMISSÃO VE ORGANIZAÇÃO VO ESTAVO

Pl.I:IIARIO/cOlolISsio/suacoaussio

EMENDA 250190-2

l!J

tJr=-o

LPF't~

Con<ltituil1te JOSE CAI~RGO

r----------

PLIrHA'Uo/cOlllssio/sU8COIlI:uio,-----------

comssÁo VA ORGAlil ZAÇÃO VO ESTAVO

~'06/87 J

TEX'tO!olUSTlI'ICAÇÃO

r=-o--------------Vê-óe ao alt.t.

nltTO!JUSTI,..C.lÇÃo,----

29 do Subótitut'<'vo do Re.tatolL da Comió~ã

da Oll.ganizaç.iio do E<ltado a <leguinte lLedaç.iio:
"All.t. 29 - E cll.i.ada a Comü<lão de Red.{.vi.<liio TeJtll.'<'-::o~
a.t do PaZó, com c.<.nco membll.oó .{.ltd'<'cadoJ P!.
c.inco pe.to PodelL Executivo

e

pe.to SuplLemo TJL.<.bLtna.t FedelLa.t, palLa aplt.eóen:talL

e!

.to ConglLe<l<lO Nac.<.onal,

dominante" •

~l

Veóde a noMa

-,

-,

SUpll..{.ma-óe do § 39 do all.t. 99 do Subót.i.tuüvo do
Re.tatoll. da Comüóão de Oll.gal1.<.zaç.ão doó Eó.tadoó, o adje.tivo "pll.!!:

JUS T 1 fI C A

_

ç

tudo<l e etl1tepll.oje:to<l de .'t.edi.vüão telt.Jti.toll.i.ai

ÃO

pll.'<'me.{..ta Conót.{.t!1.Lç.ão, c s MUlilCr "

di

cll..{.aç.ão dos E<ltadaó do ~ocanünó, de Santa C.tuz,

do

TlLiãngulo, do MalLanltiio do Su.t, do JUlLuâ.

PIOS siio autânomoó em matélLia<l "do <leu pec.uiialL intell.eM e".

d6,

PaI6, apll.eciando, pll.e:íe.ILe.lttemente; aó plLopoótaó

e

do Tapajõ<l,

bem como o lLe1ell.e.t.te ao lt.eótabeteci.mel1to do Eó.tado da
Competia ãó Cãmall.aó 1I,U1t.{.c.'<'paú, no lmpêlLio,

II

Govell.ltO ecol1ômic.o e mun.{.c.ipa.t", plLevióta<l em .tei lLeguR.amel1tall.

O
I

Guanaball.a e a da tlLal1ó60ll.I'1a~iio doó .telLll.'<'tÕJL.<.O<l de PolLaima e Amapei em E<I.tadaó, a.têm de OU-t:ILLtó l'JelLtinente<l,
qLte .th e ó ej am apll.e<le.lttadaó

"óuaó pall.t.<.c.uR.all.eó e úte.{.ó atll.'<'b!1.Lç.õe<l".

.a..té

dez d.{.aó apóó ó ua inó-

ta.taç.iio".
A Con<ltituiç.ão de 1891 plLeóeuu dizell.:
·"All.t. 68 - Oó Eótadoó oll.gan'<'za.t-<le-ão de óoll.ma qLte.
6i,que Móegull.ada

à

1 US T 1 F 1 CAç

autol1omia do<l nwnic:f

Ã O

piO<l, em tudo qualtto ll.e<lpeita ao <leu pecll.Uall. Út.t!!:.
lLeóóe.

o all.t.

29 do Subót.<.:tut.<.vo do Re.ta.t:oll. da Com'<'ó<liio '<'n-

eóóe adjetivo, v'<'ncuiado li ItO~

d.<.ca do<l E<ltado<l que a Coinúóiio do<l Eótado<l pll.eteltd.{.a clLialL, eltu-

óa tlLadiç.ão cOMtituciona.t palLa galLal1tLt a autol1omta mLtl1ic.ipa.t ,

melLa.do<l 0<1 mUltic..[pio<l, lLeóul..tante:ó do de<lmemólLamento de ãlLea<l 11.&-

Pll.e6ell..<.ndo ,

emboll.a,

074
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taduaü, contemp.tada a e.tevaç.ão a E~tado âo« TeJtJt.itõJt.io~ do Amapá
e RoJta.i.ma, pJtevúto o plebú cLto pan:a: a anexfç.íio da GlLal'lltba.J!.a ao
R.i.o de Janeúto, a ~eJt cotlva.t.i.dJ'ldo ou Itão pe.e!..o vo t» da~ popUea~õe&
Útt.eJte66 adas ,

JUS T r F I C A ç

O

~

Tal como se encontra publicado, verifica-se que,
recidos os bens incorporáveis "ao património estadual ou

Reeo nhe: ce , 1.mp.t1.c1..tametl.te, a Calfl1.66 ã.o, a nece6 61.dE':.
de de e6t~daJt-6e a Jted1.v1.6ão teJtJt.i.toJt.i.a.t do PaZ6, poJt uma Com.i.~
s âo mü.x« da J:egü.ta..t1.va e do Jlld1.c1.â.Jt1.a, .também pJtevü.ta
na
Sub6t.i..tut..i.vo da Com.t.66ão oJt.ig1.nâ.Jt.ia.

escla
munici

pal", não se esclarece a sua procedencia.

Na parte final do artigo, em referência, ainda, a esses
pod~

bens, estã estabelecido um prazo "durante o qual a União não

de
Ent.Jte.tanto, não ê ~ai.i.~6a.tõJt.io, o tlâmeJto paJt
componente6, paJta o ca~o de vot.aç.õe6 p066I.véi6. POJt ouxn» .tado,
a .i.n~eJtç.â.o de um JtepJte6ent.an.te do SUpJtemo TJt.ibuna.t FedeJta.t, ne~
~e õJtgão, 6.i.gn.i.6.i.caJt.i.a a útt.egJtaç.â.o d06 t.Jtê~ podeJte& numll taJte6a da ma.Lo n: 1.mpoJtt.ãnc1.a.

rã aliená-los, dar-lhes outra destinação ou descurar de sua

con

servação.

p~

Fica evidenciado que a transferência ê de serviços
blicos federais.
Mas a inserção do adjetivo explicitará melhor a

EMENDA 250193-7

r:

maté

ria.

CONSTITUINTE JOSt CAMARGO
PL.EN..,tIOlcau/ssIO/S/J8COlilSSÃO-----------

COMISS~O

DE

ORGANIZAÇ~O

DO ESTADO

=

nXTo/.luSTlflcAÇi,o

-,

EMENDA 250195~3

r:

AIJTOR---------------

SIGMARINGA SEIXAS

. , - , - - - - - - - - - - - PLuÀ'uo/cONISSÃo/sIJ8CONISSÃO-----------

Substitua-se, no § 49 do art. 25, as palavras

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

Ilinciso ll

= - - - - - - - - - - - - - - - - T E x T o t..U S T l f I C A Ç i o - - - - - - - - - - - - - -_ _- ,

e

uincisosn~

por "item e itens".

JUS T I F I C A ç

~

O
Acrescente-se o seguinte

A lei tem uma ldnguagem própria, enquanto a

tecnica
.legislativa deve primar pela clareza, evitando o uso de sinonimia
desnecessária.

par~grafo

ao art. 21 do

Subst~tutivq:

l',x-t. 21 •••••••••.••••••••••••••••••••••.••••••

- A

Assim, as partes destacadas da lei têm nomes próprios

Un~Ro destinar~

ao

Distr~to ~ederal

recursos financeiros necessár10s ao

livro, Parte, Titulo, Capitulo, Secção, Artigo, Item, Parágrafo e

v~dades

Alinea, em ordem decrescente de amplitude.

de

~nteresse

e armaMentos de sua

os

desem~enho de a~i

comum, à manutenção de efet~vos
Políc~a Mil~tar

e à

superaç~o

quando 1ndispensável, das insuf1ciênc1as da econoMia

A palavra inciso refere-se a qualquer destaque reduzido

local.

de uma dessas partes.
Quando o Presidente da República opõe veto, por exemplo,

JUSTIFICACÃO

a alguns termos do artigo, do parágrafo, do item ou da alinea, re
ferimo-nos ao "inciso vetado."

A emenda objetiva restaurar parte das

Na Constituição em vigor, dentro da nossa melhor
ção quanto ã tecnica legislativa, não se encontra uma vez sõ

dispos~ções

contidas no art. 23 do Ante9rojeto da Subcomissão da UniRo, Dis-

trad!

trito Federal e

a

Terr~tõr~os,

corno forma de assegurar-à Capital
viabil~zen

palavra inciso, mas, para indicar a numeração romana, sempre

da Uepública, no interesse da própria União, Meios que

i tem.

sua sobrevivênc1a sen comorometer a conv2vência ju~taposta da

unidade

federat~va, terr~tor~almente

un~dade federat~va,

considerada, com a outra

Juridicamente entendida.

Só isso.

r:EMENDA 250194-5

EMENDA 250196-1

CONSTITUINTE JOSt CAMARG~To.

l:J

SIGMARINGA SEIXAS

p:r-::"A"l'IDO~
MDB

= - - - - - - - - - - 'LIl!HAIUo/CONISsÃo/suacoulssÃO------------,
r;r----------------Tf:JCioIJUS'TIf'lCAQÃO-------------

-,

CO!USSÃO DA ORGAUIZAC"ÃO DO ES'.i'ADO
r . - > ; - - - - - - - - - - - - - - - - T E X T O / o l U S T l f l c A ç A a - - - - - - - - - - - - - - - -......

Insira-se, no art. 28 do Substitutivo do Relator,
Comissão de Organização do Estado, a palavra "federais" entre
"serviços pITblicos" e "aos Estados".

na

Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art. 21
do Substitut2VO:
Art. 21 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

H- Comissão da Organização do Estado

§

- Cabe ao Distrito Federal organizar e

manter o seu Corpo de Bombeiros

•
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JUSTIFICACÃO

M~litar.

O Substitutivo suprimiu o disposto no art. 22
do Anteprojeto da

Subco~issão

un~ão,

da

do Distrito Federal

e TerritórJ..os.

JUS~IFICACÃO

Com isso, suprimiu-se uma competência inerente

à autonomia.

o Substitutivo, ao ~ncluir na co~petênc~a da

Por isso, propomos o restabelecimento da refe-

União a de organizar e manter o Corpo de Bombeiros Militat do
Distrito Federal, cassa uma atr~bu~ção ~nerente à autonomia,

r~da

norma do Anteprojeto.

das unidades da Federação.
Pretendemos, com a emenda, sanar a impropriedade e eliminar a ~ dim~nutio consagrada no Substitutivo.

EMENDA 250199-6

tJ
tJ

~, .. ItTIDO~

SIGMARINGA SEIXAS

Pl11lB

, - - - - - - - - - - Pl.I!NA"IO/c:ONISSÃo/sUBCOloll.SÃO-----------

EMENDA 250197-0

tJ
tJ

-

COMISSÃO DA ORGANIZACÃO DO ESTADO

r:-r----------------TEXTO/.luSTIF1CAÇÃO-----------------.

SIGMARINGA SEIXAS
-

-

PLUÁluo/cONI55ÃO/SUIlCOlllUISÃO--

-

,

Suprima-se o

COMISSÃO DA ORGANIZACÃO DO ~S~ADO

r;-r--------

TEXTOI.luSTIF1CAÇÃO

Acrescente-se o seguinte

par~grafo

~nciso

XIV do art. 89 do Substi-

tutivo.

-,

ao art. 21

JUSTIJ:'ICACÃO

do Substitutivo:

A supressão proposta justifica-,e em face de
Art. 21

§
manter

algumas emendas que apresentamos.

- Cabe ao Distrito Federal organizar e
os

efet~vos

e armamentos de sua rolicia

CL~

viL

EMENDA 250200-3

l:

[J

JUS~'IFICAf~ÃO

r

SIGMARINGA SEIXAS
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

,.LUÂlIllO/c:OIlllISSÃo/sUIlCOIUSSÃO------

_

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

r;-r----------------TEXTO/.JUSTlF'ICAÇio-------_--

o

-,

Substitutivo, ao incluir na competência da
Dê-se ao § 19 do art. 21 do Substitutivo a seguinte

União a de organizar e manter a Policia Civil do Distrito Feredação:

deral, cassa uma atribuição inerente à autonomia das unidades
da Federação.

" Art. 21 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Pretendemos, com a emenda, sanar a

impropr~e

§ 19 - A eleição do

Gove~nador,

do vice-Governador

e dos Deputados Distritais coincidirá com as correspon -

dade e eliminar a capitis diminutio consagrada no Substitut~vo.

dentes eleições nos Estados, para mandato de igual duração".
JUSTLFICAÇÃO

A

autonom~a

uma conqu~sta politica

quanto a ser o acolhimento da vontade popular e o resgate histórico

EMENDA 250198-8

(l

,-

do Distrito Federal, além de significar

em todas as suas dimensões, especialmente

da cassação dos dire~tos de uma coletividade, pretende colocá-lo ao

5"UTIDO~
P~IDB

SIGMARINGA SEIXAS

lado dos Estados, no calendário eleitoral comum.

PLINÁA10/cOlollsslo/sUICOWlssio-----------

l":J

COMISSio DA ORGANIZACÃO DO ~STADO

r:-r

n:xTo/JuSTlFrCAçio

Acrescente-se o seguinte

-.

par~grafo

ao art. 21

EMENDA 250201-1

[:J

do Substitutivo:

Iilr Art. 21

t

AUTOIt------

_

SIGMARINGA SEIXAS
- - - - - - - - -

1"t.IENAIIIO/cOlolISlIÃo/sUBCOMISSÃO

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

r;-r----------------TEXTO/olUSTII'ICAÇAO----

§

- Cabe ao Distrito Federal organizar e

manter os efetivos e armamentos de sua Policia Militar.

Dê-se a seguinte redação ao § 59 do art. 21 do Substitutivo:

-,

076
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EMENDA 250204-6

"Art 21 § 59 - o Distrito Federal

os tributos de

competênc~a

e arrecadará
dos Estados e Municípios".

~PART1DO~

SIGMARINGA SEIXAS
r - - - - - - - - - - PU:NAl'llO/CONlssÃo/suacolusSÁO------------,
COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

~nstitu~rá

MpR

tJ

r;r-

TIEXTO/JUSTlfICAÇÃO

--,

JUSTIFICAÇÃO
Dê-se a
O Substitutivo pretende, com o § 59 do art. 21, ass~
gurar a competênc~a tributária cumulat~va para o Distrito Federal.
Por versar matér~a da temática de outra Comissão,
deixamos de incluí-la em nosso Anteprojeto, embora tenhamos tomado
a precaução de apresentar sugestão de norma nesse sentido à Subcomissão pertinente, que a acolheu na íntegra.
~ preciso considerar, porém, que a competência cumulativa, na sistemática vigente, só abrange os impostos. Agora, com
a redação dada no Substitutivo, ela se estende às taxas.
Ora, não se compreende es~a extensão parcial, sabendo-se que o futuro sistema tributário deverá contemplar os Estados
e os Municípios com outros tributos de sua competéncia pr~vativa,
tais como as contribuições e, poss~velmente, emprést~mo compulsór~o.
Portanto, se o objetivo é tornar abrangente a competência cumulativa, façâmo-lo de forma ampla, compreendendo todos
tos

ertencentes aos Estados e aos Municí ias.

'El'lENDA 250202-0'

[1

AUfOll----------------,

SIGMARINGA SEIXAS

segu~nte

redação ao § 29 do art. 21 do

Subs~

titut~vo:'

" Art. 21 - A representação na Assemblé~a Legislati·va do D~str~to Federal obedecerá ao que d~spõe esta
'Const~tu~ção e a legislação ele~toral para os Estados".

JUSTIFICAÇÃO
Pretende-se, com a emenda, restaurar, parcialmente,

o d~sposto no art. 20 do Anteprojeto da Subcomissão da Un~ão, Dis trito Federal e Territórios.
~ que, com a forma proposta no Substitut~vo, estamos
diante de matéria ~mpertinente à temática da com~ssão, alem de ela
expressar disc~plina arbitrária da representação à Assembléia Legislativa do D~strito Federal.
Não é correto f~xar, ~ priori, o número de_Deputados
Distrita~s, até porque obedecerá aos mesmos critér~os previstos, na
Constituição e na legislação eleitoral, para os Estados.
Aliás, é de estranhar-se que no § 49 desse artigo
se tenha adotado um critério e no § 29 outro.

r:-r---------- P'LIENAI'lIO/cOMI'sio/aulcOMlaaio----------COMISSÃO nA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO
""----------------TuTo/otunl'IcAçÃCt----------------..,

Suprima-se a palavra "distrital", sempre que incorporada às expressões Governador Distr~tal e Vice-Governador·Distrital.

EMENDA 250205-4

t:

SIGMARINGA SÉIXAS

r . l - - - - - - - - - - l'LENARIO/Cl:uussio/sUICOM.SsÃO------------,
COMISSÃO DA ORGANIZA ÃO DO ESTADO
r;r

:..-'-

TEXTO/olUSTlfICAÇio

..,

JUSTIFICACÃO
Dê-se ao § 39 do art. 21 do
Como O Chefe do Poder Executivo dos Estados-membros,
o do Distrito Federal deve designar-se, simplesmente, Governador
assim também o Vice-Governador.

EMENDA 250203-8

fl

auTOR--------------..,

SIGMARINGA SEIXAS

L

_ _ _ _ _ _ _ _ PLEN..Juo/c:OIUSSÃOI.UICOM'SSÃO-----------

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO
TUTO/~USTlfICAÇAO--------------_-..,

r='r

Dê-se ao § 49 do art. 21 do Substitutivo, a ser renumerado, a seguinte redação:
Art. 21 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••
§ 49 - A representação do Distrito Federal na Câmara
?ederal e no Senado da República aplicar-se-á o disposto
nesta Constituição e na legislação eleitoral para os Estados.

JUSTIFICAÇÃO

Subst~tutivo

a seguinte

redação:
Art. 21 -

••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 39 - Lei orgàn~ca, aprovada por dois terços da
Assembléia Legislativa, disporá sobre a organ~zação dos
Poderes Legislativo e Executivo do Distrito Federal, obseE
vadas as normas e os princlp~os estabelecidos nesta Constituição.
JUSTIFICAÇÃO
~ indispensável deixar expressa a cláusula final
do disposit~vo correspondente ao art. 19 do AnteprOJeto da subcomi~
são da União, do Distrito Federal e Territórios, tendo em vista a
natureza constituc~onal das normas da Lei orgânica.
Pretende-se, com outras duas emendas, restabelecer
a redação original do Anteprojeto; sem prejuízo de um acrésc~mo proposto no Subst~tutivo, como se verá.

EMENDA
250206-2
::;:,--==-=":",::",,,====-'

. .U TOIt--------------SIGMARINGA SEIXAS

t:r.l----------

tr=PUTID0:J
PMDB

Pl.ENAIf'olcOMI3tJÃO/SUSCO..f l s s i o - - - - - - - - - - - - ,

COMISSÃO DA ORGANIZA ÃO DO ESTADO

=

TEXTO!.lUSTlfICAÇio-

-,

~ prec~so

convir que a Constituição também estabelece normas sobre matéria relativa ae sistema eleitoral, Part~dos
Políticos e, ipso ~' representação política.
Daí a presente emenda.

Dê-se ao art. 21 do

Substitut~vo

a seguinte reda-

ção:
" Art. 21. O D~strito Federal, dotado de autonomia
legislativa, administrat~va e f~nance~ra, será adm~nis trado por Governador e disporá de Assembléia Leg~slativa".

polít~ca,

11 - Comissão da Organização do Estado

JUSTIFICAÇÃO

•
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JUSTIFICAC'ÃO

A Emenda visa a suprJ.mir o qua La.fa.cat.í.vo "distrital",
aditado a Governador, e a substíl:uir a palavra"câmara" por AssembléJ.a
Uma vez assegurada a autonomia polít~ca, administrativa e financeira ao Distrito Federal, e feita a opção por uma estrutura equivalente a de Estado-membro, não há porque qualJ.f~car o Go vernador dessa un~dade da Federação. No caso dos Deputados é imperJ.~
so d~stJ.ngui-los dos Federais e Estaduais, para que não se estabeleça qualquer confusão entre eles. Mas, a governador, é totalmente dJ.~
pensável o expletivo, tendo em vista que ele o é sempre, independentemente de ser o Chefe do Executivo de Estado, de Território e
do
Distrito Federal.
No mesmo sentido, feita a opção referida, não há como
recusar o só cabimento da expressão Assembléia Legislativa. Ora, câmara Legislativa é de uma impropriedade gritante.

O SubstJ.tutivo, no § 39 do art. 21, in fine,
veda a divisão em Muniscipios.
Para adaptar-se as outras emendas por nós

apr~

sentadas, com o aproveitamento do que foi proposto pela Comis
são, justifica-se a presente emenda.

EMENDA 250209·7

l!J

aUTOIt---------------,J

SIGMARINGA SEIXAS

.

:r=M"D"BT'OO~
~L__

____J

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO
m----------------TlXTO/oIusTlncaçio---------------_-,

EMENDA 250207·1

l!J

SIGMARINGA SEIXAS

,-

tJ=

Dê-se a seguinte redação ao § 69 do art. 21 do Substitutivo:

'LUlAIllO/CONlssio/IUllCOM1SSÃO-----------

Art. 21 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO
TUTO/olUSTIP'ICAÇio

§ 69 - Incluem-se entre os bens do Distrito Federal
os que lhe pertencem na data da promulgação desta Const~tui
ção.

-.

Dê-se ao parágrafo único do art. 19 a seguinte
redação:
JUSTIFICAÇÃO
"Art. 19 Trata-se de simples emenda redacional. O Substitutivo, embora corresponda a uma proposta para a futura Constituição,
deve empregar uma linguagem que se refira ao presente.

Parágrafo único - Todo o poder emana do povo e em
seu nome é exercido
tl

•

JUSTIFICAÇÃO
Esta é a fórmula clássica e consagrada de expressão
da soberania e da legitimidade do exercício do poder, em nome do p~
vo e por sua exclusiva representação.
O Substitutivo pretende expr~mir a cláusula do exercício representativo do poder, utilizando a expressão " ••• e ~ ele
é exercido". A prepos~ção e~colhida é, na frase, complemento que denota a idéia de companhia. A companhia de alguém s~gnifica a existê~
cia de duas pessoas. Ora, o titular do poder não é alguém distinto
do povo para, com este, exercê-lo, como se depreende do Substitutivo.
Ao contrário, é alguém do povo que, por este, através de representação legítima, o exerce como se ele fora, vale dizer, em seu nome.

EMENDA 250210-1
CONSTITUINTE DORETO CAMPANARI
r-r-r

I'1.r"'... 10{COIlI''''0/IUI:01IlSS10

-,

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO
ee-r

TUTO'olUSTlflCA;io

o

..,

Art9 89, XII (caput) e letra C), passam a ter as seguintes

redações ;
,Art9 8 9 •••• , ••• ,
XII - explorar, sob administração civil ,
diretamente ou mediante concessão ou permissão;
c) - a infra-estrutura de navegação aérea,
aeroespacial e aeropórtuâria;
JUSTIFICAÇÃO
Busca a emenda tornar clara a difinição civil das
atividades contidas nas partes emendadas, para que não sejam interpretadas como atividades militares.

EMENDA 250208-9

l!J
fl=

SIG~mRINGA

SEIXAS

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 'LENAlllO/COMlssio/IUICOM.ssio-----------

COMISSÃO DA

O~GANIZACAo

nO ESTAnO

TUTO'.JUSflfICAÇio

Acrescente-se o seguinte § 59 ao art. 21 do
Substitutivo, renumerando-ge o atual e os demais:

-.

EMENDA 250211·9

tJ

COn6:t.f.t.ui.n:te. FLÁVIO

ROC~~O"

r.1;----------- PLI:HÃJI;IO/CONlssio'IUlc:OMlssio

.,

COMISSÃO DA ORGANIZA ÁO DO ESTADO
Art. 21
§ 59

- ~ vedada a divisão do Distrito Federal

em Municipi6s,

1 7 T - - - - - - - - - - - - - - - - T C X T o t J U S T IrIC.. ÃO-

.....

Ç

Dê-6e. ao ~~:t. 28 da SUb6:ti.tu:ti.vo da
640 da O~gani.zação da E~:tado, a 6egui.n:te ~edação:

Rela:to~

da Comi.!
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EMENDA 280214-3

"AJtI;. 26 - A6 A66emb.t'ê..i.M Legü.ta..t.i.vM, no pJLa.zo de
4e.l.6 me6e6, a,pa~.t.i.JL de6.ta. da..ta., a.do~aJLão

(l

Con6.t.i..trúç.õe6 E6.ta.dua.t6 do cexs» des x« Con6:t.i..tu.í.ç.ào, de.t.i.beJLando pOJL ma.i.oJLla. ab60.tuta, eM dol6 :tUJL-n06 de d.í.6C.U66 ã.o e vo;f;aç.ão".

M

J li

COM.tL.tuLn.te

FL~~IO

ROCHA

PLIlNÁIlIO/COllIUlo/sUICOMISSio-

_

CO/!ISSÃO VE ORGANI ZAÇÃO VO ESTAVO
""'

TI:JtTO'''UST1'tcAÇio

-,

Furielam-.se 06 §§ 19 e 29 do a.JL:t. 22 do SUb6;f;l.tu.tlvo
do Rela..toJeffum .só pa.l<iigJLa.6o, JLenumeJLa.rielo-6e 06 6egQ.i.n.te6, paJLa o~

S T 1 F IC A ç Ã O

teJL-6e o 6egu.i.nte tex.to:

UZnlma a. di6eJLenç.a. da JLedaç.ão pJLOp06ta., de JLe6eJLên -

§

C.Út 0.0 tex..to que 6e pJLe.tende 6ub6tLtulJL, DU6C.ll PUJLa. e 6lmp.tMmen.te
ev.{.ta.JL que s e lnda.gue: "medla.n.te a.pJeova.ç.ão de que? Re6pOndeJL-6e-la.:

rq -

do

e:

O GoveJLna.elOJL ele TeJLJLltõJL.i.o, nomeado pelo l'JL,g,
6Lden.te da. RepãblLc.a., a.d JLe6eJLendo do Sena.dem.i.66Zve.t "a.d nutum".

med.í.ante a.pJLova.ç.ão do JLe6pec.tivo tell..to".

c.e~n06

lU

O .tex.to que pJLopomo.s ê um pouco ma..i.6 conc..í..so e pa....ema.l6 c.ta.JLo.

GoveJLnadoJL e: uma. expJLe66iio c.on6a.gJLa.da., não a.~ena6 p~
JLa 06 ele).t06, C.OMO patu: 06 nomead06 no IJútlt-lto Fedeltal e
n06
TeJLJLLtóJt.i.06. A.s ~x.plte.s.sõe6 "goveJLnadOJL :teJLJL.i..to~a..e." e "goveJLna.doJL'
ao
di6tJL.i..ta.l" em na.da enJLLquec.em o c.one.e-lto, mM apena6 c.onduzem
alonga.men.to das ÚJLa6e6. r: melhoJL dÚeJL-6e "GoveJLnadoJL do Vü.tJL-l.to'
FedeJtal" do que "GoveJtnadolt V.t6tJt.i.:tal do V.t6:tJt.i.:to Fedena..t.".

EMENDA 280212-7
{:J CoMt.l.tuln.te FL-Á~IO ROCH~uTo.
m--

STIFICAÇÃO

O pa.JLiigJLa60-pJLopo.s:to u6a me:tade do numelto de pa.t.a VJLa6 de6peJLdiç.ada.6 em um aJL:tlgo e um paJLiigJLa6o.
TUTOlolUSTI'ICA.çio

A JLeelaç.ão 6.i.nal da Con6.t-ltu-lç.iio deve-6e -lmpoJL peta
c.onc..i.6ã.o, pela. pJLec.l6ã.o e pe.ta c.taJLe~a d06 6eU6 d.i.6p06.i.tiv06.

-,

SupJLlma.-6e, no Z.tem 11 do a.JLt. 37 do Sub.s;f;l.tutivo do
Reta..toJL, a. eXpJLe66ão "6empJLe que ju.tgue nec.e66ãJLlou.

EMENDA
280215-1
W

JUS T 1 F I'C ~

t

AUTOft

Con6t.l.tu.i.n.te FLAVIO ROCHA

Tnoxa-» e de uma. 6JLa.6 e meJLllmen.te ex.ple.tlva. -- pOJL lH o
de6nec.e66ãJLla. no tex:to con.s:t.i.:tuc.lonal-- nada ac.JLe6c.en:ta.ndo ao po deJL 6l6C.a..tlza.doJL do Con6e.tho de Ouv.i.doJLe6 que, evlden.temen.te,
.só

r:t-

TEltTO/.tUSTI'ICAÇÃO

SupJLLma-.se o

6.i.6c.a..túa.JLii 6e e quando 60.... neCM6iiJL.i.o.

§

69 do

aJL~.

.

21 do sub.stLtut.i.vo do

....

Re~~

tOJL.
.JUSTIFICAÇÃO

O paJLiigJLaôo não ac.JLe<lc.enta. nada 0.0 ma.ndamento do "c.~
puz", PO'<'6 dec.laJLa, PUJLa. e 6lmple6mente., que. peJL:ten:c.el'l ao V.i.6.tJL.i..tO
Fede.JLa..t 06 ben6 do 6eu pa..tJL.i.mônlo.

EMENDA 280213-5
EU
Con6t.i.tu.i.nte FLÁVIO
r:-r

U6a o velLbo "lnc.tuem-6 e", quando podeJLla dlzeJL
que
ta.l6 ben<l c.ont.i.nua.m .i.n<leJLido<l n~ na.Zlt-lmônLo do IJ.i..sZlt~.to FedelLa~.

ROCHA

.t.(HAI'IlO/CON1Ssio/SUICONIS3ÀO

..,

COMISSÃO VA ORGANIZAÇÃO VO ESTAVO
1":'f

TEXTO!oIUaTlfICAr;lo

Ma.6 nem e66a mudanç.a .tllLaJL'<'a. o eaJLii~eJL .tau.tolog.i.c.o I
do pJ;e<:.úto. Não 6e deve .i.JL :tão .tonge no "quod abunda..t, non Itoc.e~".
PJLee.üam06 de uma Con6t-ltulç.ào 6-ln.te,uc.a e 6lex.Zvl!-(J ev.Uando, pOJL
.i.6<10 me<lrno, 06 pJLec.ú.to<l de6p-lc..i.endo6, enxugando o .tex.to de a6lJLm~
ç.Ôe6 vaz.i.a6.

,

SupJLlma.-6e no :U;em 171 do a.JL:t. 37, a. ell.pJLe66ã.o "qua.!!.
do 60JL o C.MO".

~

US T ! F

~

CAç

Ã

O

.t~ô~ea.JL-6e-.{a.

Se ô06<1e pa.JLa. JLe.tLJLaJL 6en6 do VútJL~to FeáeJLae, jU6-.
um pa.JLãgJLa.6o. De JLe6to, a.6 6õlLmuta.6 .tâeL.ta.6 devem .te~

maL6 U60 no texto c.on6.t'<'tuc..i.onal.
EmboJLa. enc.olttJLa.d.í.ç.a a. eXpJLe.66ão "quando 60JL o c.a60"
no .tex.to legl6.ta..t.{VO, qua.6e na.da. a.c.JLe6c.en.ta., 6enã.o -pa..ta.vJLa6,
ã.
<Iuo:

c.onrpl<een<l ia ao .s eu conteúdo.
EvldenteMen.te, expung~do o .tex.to de66e expte.tlvo

o COM e.tho de OuvLdoJLe6 .toma.JLii 0.6 medldM de a.puJLaç.iio ele JLe6pOI16~

blllda.de6 de 6 eJLvldoJLe6 munlc.lpa.l6, 6 e nec.e66 iiJLlo.

EMENDA 2S02I6=Oi

f? Senador LUIZ

e:

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

VIANA
PL~NAlll0/co"ussio/.UICOMUllio----------

Comissão da Organização do Estado
TIEXTO/,1USTIf"ICAÇio----------------

F

Art. 29 - Suprimam-se as expressões "de Santa Cruz".

fi • Comissão da Organização do Estado
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do do JU4uêi atê 180 dia~ apõ~ a 4ea.e~za.ção da c.onptebüc..i.tâ4.i.a, .se 6av04âvet ii ~ua c.4ia~.ão.

JUSTIFICAÇIlO

~uUa

E possível não terem todas as unidades da Federação
opinião idêntica. Para a Bahia, entretanto, atenta frontalmente con
tra o princípio federativo a mutilação de qualquer Estado, unidadeautÔnoma, indivisível e intocável no seu território .~ certo que no
tempo do regime militar alguns'Estados foram atingidos. Não é, porém, precedente que se recomende, tanto mais que a própria Constituição considera impossível emenda que atente contra a Federação.
Nessas condições é evidente contradição que a própria Constituição
de logo em disposição transitória determine a criação de Comissão
destinada à redivisão territorial, e, mais que isso, enumere as áreas a serem estudadas para possível desmembramento.
Nessas condições, certos de exprimirmos os mais vivos e profundos sentimentos da Bahia, terra mater da nacionalidade,
propomos seja eliminada a referência relativa a território baiano.

ii c.4iação e ln~tatação do E~tado
do JU4uêi a~ n04ma~ tega~~ d~~c..i.p.e.i.nad04a~'
da d.i.vl~ão do E~tado de Mato G40~~0, 6ic.ando
o~
dü pêneUo~ 6útanc.ei40~ a c.a4go da Un~ão. em va-l04e~ atualizado~ P40p04c.~onai~ ii população,
ã4ea e ao núme40 de mun~c.lpio~ do E~tado.
,§ 49 - A ~upe46Xc..i.e te44ito4ial do E~tado, ~e4ã
deálrú.da pelo~ l~m~te~ exte4no~ dos 4e~
pec.t~vo~ mun~c.Zpü!.> c.on~tantu de~te aM;.(.go."
§

39 -

Apt.i.c.a-~e

JUSTIFICAÇÁO

EMENDA 250217-8

t'.

AUTO.-

_

rry;'AJlTIDO--

CUNHA BUENO'
'LI...b lo/eo.. ".lo/.USc~l ..l o - - -

.

_

PDS

.

~O.TA--

COM. DA ORGANIZAÇÃO DO ESTACO

09jOfi

I f7

A c.4iação do E~ta.do do JU4uâ ê uma 4eivind~c.ação
antiga do povo pa.4ae~e e não pode ~e4 4elegada a ~egundo ptano,c.o~
604me des e]» de a.tguM, que nem ao meno~ vivem o dia a dlo: e os an~e~o~ de g4ande pa4te daquela população.
na ob4igação de 4e~~alta4 que
o~
da p4e~ ente emenda têm c.ondiçõe~ ~ u6ic.iente~,
pa4a ~e duat4ela4em do pode4 c.ent4a.t, dotado~ que s ão de 4ec.u4~0~
de toda 04dem o que ge4a i~po~to~ que não Aet04nam em bene61c..i.o do~
que os p40duzem.
INo~ ~entimo~

EMENDA

mun~c.Xp~o~ c.on~tante~
~60

Va

Dê-se ao art. 44 do Substitutivo
redação:

s~guinte

da

Comis-

1IArt. 44 - A despesa com pessç>al, ativo e i-

nativo, da União, dos Estados e do Distrito Federel e dos
Municípios não poderá ey.cecer a 50% do VAlor das z espec t.Lvee
receitas correntes, respeitado o disposto no art. 47.

Parágrefo Único - 1>5 empz-e ae a

Sabemo~ que a c.4i~e ec.onôm~c.a tem eU6ic.uttado a
exec.ução de Vêi4io~ p40jeto~ gove4namentai~ ma~, temo~ plena c.onv~c.
ção, que o~ c.~to~ nec.u~êi~o~ pa4a a c.4iação de um E~tado c.omo
o
de JU4uâ ~e4ão ~n6~nitamente men04e~ que o~ bene6Zc.lo~ advindo~ dc.~
~a 4eatúação.

tI

eststeis,

que

não tenham recf?ita própria, terão ezeus fur:cionirios computõêos

no cálculo da Administração Diretp..
JUSTIFICATIVA
Precisamos coibir os abusos

na

Ne~~e ~entido, que4emo~ c.onta4 c.om a ~en~~b.i..e~d~
de d06 noblt.e~ c.on~t~tlLÍ.nte~, pa4a. que. po~~amo~ velt. c.onc.lt.etizada
a mai~ tegXtima 4e~v~ndic.ação do povo do no~~o E~tado •

.

contratClçãC?

de funcionários públicos. seja pela Administtaçeo
Direta
ou pelas empresas estatais.
Assistimos hoje ~ inchação dos quadros de
pessoal e à quase total falta de controle e fiscalização das
empresas estatais. por parte do Executivo, com graves refle-

EMENI)A 250219-4

xos na situação econômico-finônceira do p~ís,
principalmen~e o agravamento do déficit público e do processo inflacioná-

Senador Constituinte

CARLOS DE ' CARLI

rio.

= - - - - - - - - - - - - - - - TUTO/"luSTIFICAÇÃO----------

EMENDA 250218-6
e? Con~t~tu~nte BENEVIVES
,.,,

AUT••- - - - - - - ]

CARREL

_

IIrp':'ITV"B.~
~"

COMISSÁO VA ORGANIZA ÁO VO ESTAVa
TUTO/"luSTIFICAÇÃO---------------...,

Vê-~e

a

~e9u~nte

4edação ao a4t. 29,

da~

V~~po~~

~õe~ T4an~~tõ4ia~:
F~c.a c.4iado o E~tado do JU4uêi, c.om de~
memb4amento da â4ea do E~tado do Amaz~
na~ ab4an9~da peto~ mun~c.Ip~o~ de Amatu4â, Atata.~a
do No4te, Benja.m~n Con~tant; Ca4aua4i, E~4unepê
Env~4a, Ip~xuna, Itama4at~, JU4uâ, JutaI, São Pauto de Ot~vença e Tabat~nga, tendo a c.~da.de
de
Ca4aua4i c.omo Cap~3a.t.

"A4t. 29 -

O T4ibunat Re9~onat Ete~to4at do E~tad~ d~
memb4ado c.onvoc.a4êi p.eebi4c.~o na êi4ea. e.manc.lpada dent40 de 180 dia~ de~ta data.

§ 19 -

§

Estado,

Inclua-se, no Substitutivo da Comissão da
o seguinte dispositivo:

Organiz~

_J

f'LENÂluo/eoMI"Ão/suaCOMISSio.----------.,

,."..

ção do

-,

29 - O Pode4 Exec.utlvo adota4êi toda~ a~ p40vldê~
ala~ nec.e~~â4~a~ pa4a a ln~tatação do E~ta.-

"Art.
- A União elaborará, no prazo de sessenta
dias da promulgação desta Constituição, um Plano de
Valorização Econômica da Amazônia e do Nordeste.
§ lº _cNa execução desse plano, a União

aplicará,
durante, pelo menos, trinta anos consecutivos,
r~
cursos não inferiores a cinco por cento de sua ren
da tributária, em cada região.
2º - Ficam mantidos, por mais trinta anos, os
centivos fiscais concedidos à SUDENE, à SUDAM e
SUFRAMA.
§

in
à

3º - A União destinará, anualmente, três por cen
to de sua renda tributária para atendimento dos pr~
gramas do plano de defesa contra os efeitos da seca
do Nordeste.

§

4º - Um terço dos recu~sos referidos nos parágr~
fos anteriores será aplicado em financiamentos
e
empréstimos a agricultores e industriais estabeleci

§

·080
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dos naquelas áreas, a juros módicos e sem
monetária.

EMENDA 250222-4

correção

l!J Mendes Botelho
L
------•

_

..J
..

"U"ÀlW/colu.. io/'U'~o.l.do

Comissão da Organização do Estado

JUSTIFICAÇI\O

r:.r----------------

~ ~radição em nosso direito constitucional a conce~

são de incentivos e beneficios fiscais para a região

amazônica

Referidas medidas são indispensáveis para o

-I

TUTO/oIUSTlfteAÇio, _ _- -

Art. 30 ..
Suprima-se o § lI! q..e trata da abertura e conservação de estradas
JUSTIFI':AÇ1l0
1\ própria redação da parágrafo dlda pelo rC!Ili:o?: mostra bom à dúvida que lnperDU
na Sei;' formulaç~o. Ali. diz-se qJC lia a~e?:tu!'a e a conservação de estradas e cami-

e

para o Nordeste.
normal

nhos vínínaâs t,)m'lém pode.rfio ssr custcedcs através da inst5.tu-l.ção e ccorança de ta-

desenvolvimento econômico daquelas regiões carentes.

o

AUTOR------

xas", E evidente que o nocre relator não q1'5s ser taxat!.vo, corqoe ele próprio t5tuoeou diante da matéria. Sempre entenC:enos que a taxa deve s~re referir-se a
Uln at':vidõ:!de desenvoãvâdc pelo Pede!' Pú-:l:'co ~ UM contr:rv:'nte dete~m:.nado.. E

lo~

povo sofrido, heróico e trabalhador daquelas

ginquas áreas está a merecer tratamento diferenciado.
A medida proposta é justa e está coerente com
diretrizes da Nova 'República, isto é, integrar aq~elas regiões

então o servtçc ":;:.l: C'::! C'o~ocado 1> d: SflOS ·.çã:: do seoJ ccnsimíríoc en po'.:enc:al. No
ccso de un~ estrada v~cinal quais seriam quais seriall 05 C'on':.ribuintes que a~car5aiP
com o seu p3;jame'1to? Poder-se-:l:: d~zer que seriam os propr:.etál'ifls de terras que
se situam ao longo da estrada. M3S uma estrada é uma via ptí'"15ca por onde passa-

as
no

desenvolvimento do Brasil.

rão não s6 os p=oIJrie~á:5.os do ter=as &1;. J1:,6x5.m:ls, mas, o .servando-se rrm C'ün:'€y-

to maior, toda um? CCr.lun:'dade de pessoas que, às vezes, nen =asidem na reg':'ão. V} 5cardo, portanto, da cohrança desta taxa, parque elo tem maãs um sent ldo de i~)osto.
Aliás, tem acontecido mu:to isto na nosso Pais: t"aIDúlfa-se o i'llPosto com o l'lOlile

Temos convicção de que a Assembléia Nacional Const!
tuinte, livre e soberan~, conhecedora das dificuldades dessas reg!
ões, acolherá esta Emenda, numa justa homenagem ao Nordeste e
à
região Amazônica, consciente do elevado alcance social de que
ela

de taxa.

se reveste.

EMENDA'

EMENDA 250223-2

2S0~2O.,f

AUTll.---------------]

~ MENDES BOTELHO
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[!J üeputado Mendes Botelho
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No Capitulo V,

-.

Art. 31 .
II - A lei de uso do solo disporá sabre os lotearentos e outras expa-isões urbanas
prevendo a criação de contribuição de Custeia de abras e serviços nestas ãreas
-a ser paga ;lelos responsévsís ou proprietários da área loteada, podendo) a sua
execução ser feita díretamente pelo 'Município ou em;lresas concesaíonérãas' -ou
ainda pe19S requerentes de loteamento, sob fiscalização municipal.
SUprimam-se as letras a) e b) e os. parágrafos III e 32 ren~ra'1do o § 22 _
JUSTIFICATIVA
Entendemos que o obj~tivo da II'Jtor do Substitu':.ivo teria sido ga!'ant:k aos
municí;>ios a cobraaça pelos equipamentos urbanos em áreas novas ou' nos Iotea-,
mentes, PaI:: .este ;modo, propusemos esta nova redação, remetendo para a lei de uso
do solo a disciplina da maté:::ia. Quanto ao disposto na letra!!.. francamente ficamos sem entender -o objetivo do relator. Não entendemos como o relator prevê esta
cobrança e a que se poderia referir esta con':.ribuição. En':.edemos a Intenção 00
nobre Relator de encontra- todas a~ formes de dar ao Município uma quota naíor
de recursos, mas a sua criatividade não foi bem entendida. Mesmo porque o texto
é abrange,'te e pode leva!' a mu:.tas corr'usões , Que ativida:le poluente seria esta?

art. 14, item 11, suprima-se a expressão

"no território do Município", dando-se ao referido dispositlvo

a

seguínte redação:

"Art. 14 I -

11

~

..............................................
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• '

o ••

imunidade e inviolabilidade

dos

do mandato

vereadores, por suas opiniões, palavras e votos;"
JUS T I F I C A ç A O
Ou o mandato é inviolável ou deixa de ser. Não se concebe
imunidade e inviolabilidade relativas,
tivo.

&utolJl-------

tal~como

consta do

substit~

Além do mais, a expressão que se quer suprimida é totalmen-

te inócua na prática.

EMENDA

EMENDA 250224-1

8I!at:§;

(!J Mendes Bo';e1ho
.....r-

AUTOllt--------

~

DEPUTADO JOSE TEIXEIRA

fD

COMISSAO DE ORGANIZAçnD DO ESTADO

Pl.tNAlflOlcOMISSÃolsulJCOIl'S:r.io----

_

_

r . : - r - - - - - - - - - - - - - - - - T E : X T O / o l U S T l f I C..Ç A O - - - - - - - - - - - - - - - - . . . . ,
TUTOIJUST1'IC.. Ç;.O

Art. 32 VI - A locação de bens móveis e arrendamento mercantil, sendo isentas as peqce.ias
e ml crc-emresas, conforme def5nidns em legislação especí fica.
JUSTI"'ICAÇI\O
E de ju~ti~a que as pequenas e mícro-espresas fiqulÍm l.sentas deste l'nposto. Não
se pode querer onerar mais estas atividades que rep=esentam o sustentãeulo da
nossa economia.

-,

Anexo I, Art. 31
Aos Estadas e Municípios
dito com entidades estrangeiras".

é vedado contra Lar cré

JUSTIFICAÇAO
Os compromissos assumidos pelo Poder Pública com
entidades estrangeiras pela contratação de crédito e outros de na tu
reza afim constituem, ao cabo, obrigação de toda sociedade nacional,!
atingind~ a cada um cidadão. ainda quando pactuadas por estado ou
município. Isto porque a Federação não pode alheiar-se a eventual •

I
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inadiplência de um de seus membros em face a credor internacionnl ,
cabendo-lhe representar a Nação junto aos outros países,
honrnndo
suas dívidas.
A evidência de tais fatos indica a clara inconv2
niência de estados ou município; contratem diretamente com enLidndes estrangeiras. Por esta razão apresentamos a presente proposta,
que veda-lhes a perrogativa de contrair empréstimos junto a credores externos.

G
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JUSTIFICAÇIlO
A Constituição Federal em vigor estabelece,
itens separados, que é da competência da União (art. 8 Q ) :

em

"XIV - estabelecer e executar planos nacionais •
de educação e saúde, bem como planos regionaJ.s de desenvolvimento;"
·XI - estabelecer o pla"~ nacional de vinç50."
A proposta da Comissão Alonso Arinos sugere que
compete a União (art. 72):
"estabelecer os planos nacionais de viação,trans
portes, habitação e informática;
A nossa proposta é mais ampla. Compete à União:
"estabelecer políticas gerais e setoriais bem cQ
mo elaborar e executar planos nacionais e regionais de desenvolvim~n
to econômico e social."
.
Na realidade essa proposta traduz toda a respon~~
bilidade que a União detém, e deve continuar a fazê-lo no sen~ido nm
.plo do desenvolvimento econômico e social do País.

EMENDA 250225-9

t? DEPUTADO JDS~ TEIXEIRA
r.-r--------t: COMISSlIO DA ORGANIZAÇIlO DO ESTADO

PLIENAAIO/CONISsio/sUBCOr.lrssÃo-----------,

r::-r---------------T(ltTO/~tlSTlrIC"çio---------------_,

Capítulo IV
Fazer as seguintes modificações, eliminando-se o Art. 18 e o Art. 19
com seus parágrafos.
Capítulo VI
REGIOES ADMINISTRATIVAS

EMENDA 250227-5

Art. 20 - Ds Estados poderão, mediante lei complementar, criar re
giões administrativas, constituídas por agrupamentos de Municípios
limitrofes para integrar a organização, o planejamento, a program~
ção e a execução de funções públicas de interesse metropolitano,
atendendo aos principios de integração especial e setorial.

UO~IISSAO DE ORGANIZACÃO DO ESTADO

t?

Parágrafo Primeiro - A criação de Regiões Administrativas será

liJ

tropolitano, do qual participarão, como membros natos, os
tos e os Presidentes das Câmaras Municipais dos Municípios

PLtJriAJlIO/tOl.ll"i,O/SUnColiI3'iO-----------,/

pr;;PAFlTlOO-

-,

FI,

__1

~9-1'n6··-I··-,r.~1

. CJL

_

,..",.---------------TEXTO/tlUSTIP'ICAÇÃO----

Anexo lI,
Eliminar todo o anexo

U
.. ,

11

,

r~

JUSTIFICAÇÃO

tificada pelas Câmaras de Vereadores dos Municípios que as compõem.
Parágrafo Segundo - Cada Região Administrativa terá um Conselho

DEPUTADO JOSE TEIXEIRA

A matéria não é pertinente à comissão de Organização do
Estado, tendo sido devidamente tratada pela Comissão do Sistema Tr~
butário, Orçamento e Finanças.

M~

prefe!
comp,2.

nentes.
Parágrafo Terceiro - A União, os Estados e os Municípios

EMENDA 250228-3
m
r- DEPUTADO JOSE TEIXEIRA

estabel~

cerão mecanismos de cooperação de recursos e de atividades para as
segurar a realização das funções públicas de interesse metropoliL~

AutOI!

no.
=---------------nxTO/tlU3TIP'ICAÇio--------

Anexo I Art. 30

Parágrafo Quarto - O disposto neste artigo aplicar-se ao Distrito

A União assume todos os encargos vincendos concernentes a empréstimos já contraídos, juntos a entidades estran-'
geiras, pelos Estados.

Federal, no que couber.
JUSTIFICAÇIlO
A criação de Regiões Administrativas tem por finalidade_o melhor ar
denamento orçamentário e programático estadual.

EMENDA 250226-7

t=

r::-r

DEPUTADO JOSE TEIXEIRA

UlCTO/.luSTIFICAÇÃO

-,

Capítulo 111 - Art. 8º Itens IX e X
Substituir por:
IX - estabelecer políticas gerais e setorias bem
como elaborar e executar planos nacionais e regionais de desenvolv!
menta econômico e social."

JUSTIFICATIVA

o forte desequilíbrio de capacidade tributária
entre as três esferas do poder, mas sobretudo o defeituoso modelo
de distribuição da receita pública brasileira forçou ~s Estados a
buscar/junto a entidades de crédito estrangeiros, recursos
para
financiar o seu desen~olvimento.
A legislação e normas pertinentes à matéria a
par de regular o proces~o de endividamento, serviu também sob cer
tos aspectos, como elemento estimulador da busca da poupança externa.
A União tem participado destas operações como
avalista dando assim a'garantia de toda a sociedade brasileira à
tomada de recursos que visavam a atender interesses eminentemente
locais.
o risco 'assumido pela União revela ~ de ,'orma c tar a ..
predisposição em assumir os ônus relativos a tais operaçoes o que,
ná prática, já ocorreu por vezes, tendo a União que saldar junto a
credores externos parcelas vencidas de dívidas ~s Estados.

..,
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Devemos reconhecer por outro lado, por ser a ex
pressão da verdade, que praticamente a totalidade dos Estados não
tem e não terão, mesmo a médio prazo, a mínima condição de 'pagarem

IV - as áreas da Faixa de Fronteira e as terras,devolutas
não compreendidaJ dentre as da União."
TEXTO PROPOSTO:

as parcelas das dívidas vencíveis no futuro. O processo de "rolagem"
da dívida requer, de um lado a conivência do credor e de outro a ca
pacidade de assunção de nossos empréstimos. Hojé isto e aquilo não
parecem possível. Nada mais justo, pois, que no processo de mudan-'
ças a que está o país submetido, assuma a União a dívida
externa'
dos Estados e que seja vetada a estes a contração de novos emprést!
mos externos como foi também proposto pelo autor.

"Art. 10 - Incluem-se entre os bens dos Estados:
IV - as terras devolutas não compreendidas entre as

da

União."

JUSTIFICAÇÃO:
Pelo art. 79, item I. as terras devolutas da Faixa
de
Fronteira já estâo incluídas entre os bens da União •.pnde devem
permanecer.

EMEIiDA 2S0229l-1

f:J

DEPUTADO GERALDO

W

~ELO

e,.·tltrlCtI)~

• PMDB

EMENDA 250231-3

t:

PLU'AR10/cOWlssio/sUBCOlol.ssio

[- COMISSÃO DA ORGANI ZACÃO DO ESTADO
=----------------TEXTO/.JUSTlf'ICAÇio--

-,

f!J

A extensão territorial da norma jurídica é fato peao Estado Federal onde coexistem três atividades
leg~feran
tes: a federal, a estadual e a municipal e, em consequência, três t~
pos de atos normativos: as normas federais, as estaduais e as munic~
pais. são elas rigidamente hierarquizadas, de modo que a norma municipal não deve col~dir com a estadual, nem esta com a federal, reso!
vendo-se a colisão pela prevalência da norma federal se colidir com
a estadual ou municipal, ou pela prevalência da estadual se houver~
li~ão entre esta e a municipal.

~uliar

TEXTO/olUSTlfICAÇÃO

ts9J'~67VJ
-,

tar."

TEXTO PROPOSTO:
"Art. 79 - •• , § 39 - A faixa interna de cento e
cinquenta
quilômetros de lar~ura, paralela à linha divisôria terrestre do ter
ritório nacional, e cons~derada indispensável à defesa das fronte!
ras e será designada como Faixa de Fronteira. A lei especificará as
atividades qire , nessa faixa, ficam sujeitas a limitações."
JUSTIFICAÇÃO:
A redação proposta mantém a lagura atual da Faixa de Fronte!
ra, permitindo que maior número de Municípios tenha auxílio
fina~
ceiro da União, e a esta faculta continuar exercendo, sobre a mesma
faixa, controle quanto à alienação e concessão de terras públicas,
aos serviços de radiodifusão e às atividades de mineração, conforme
se dispuser em lei.

No Brasil, coincidentemente com a forma de governo
adotada e o regime de descentralização territorial e político -administrativo, a distribuição de competências para legislar em matéria
de saúde deve, pois, ser operada constitucionalmente entre a União,
as unidades federadas e os municípios.
Como normas gerais de saúde da competência da União,
devem ser entendidas aquelas que requerem tratamento un~forme, cabe~
do ao poder federal chamar a si a defesa contra o perigo externo, a
penetração de doenças em nossas fronteiras; o combate às grandes endemias e às doencas transmissíveis, ao tráfico e uso indevido àa s1Jb~
tàncias que produzem dependênc~a física ou psíquica; o controle de m~
dicamentos, drogas, ~nsumos farmacêuticos, cosméticos, saneantes domissanitários, alimentos industrial~zados; a vigilância ep~demiológi
ca de doenças trans~ssíve~s; o controle sanitário de fronte~ras, po~
tos, aeroportos e das cond~ções de saúde de estrangeiros para fins de
ingresso e fixação no país; o controle de sangue e seus derivados; a
disciplinação de transplantes de órgãos e tecidos; a notificação compulsór~a de doenças, e outros assuntos, que requerem legislação unifo~
me em todo o ter~itório nacional, posto que transcendem a fronteira
dos Estados-membros e dos municíp~os e se destinam à defesa de ~nte
resses coletivos.
AOS Estados, tal como ocorreu nas últ~mas Constitu~
ções ficaria reservado o poder de legislar em caráter supletivo ou CO!!!
,plementarmente, sobre saúde, o mesmo acontecendo aos Municípios naqu~
les assuntos de interesse local.

DEPUT~DO EDESIO FRIAS
r:-I---------- PL~H

f4r""":"AJtTIDO~

PJ

ePDL-J

.. Rl0/COr.lISSÃo/SUBCOMI'sio---....,..:_-----_,
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COMISSAO DA ORGANIZAÇAO DO ESTADO

=

TElI:TO/olUSTlFICAÇ;,O----------------,

"PRE)\MBULO'
Nós, representantes do Povo Brasileiro, reunidos sob a proteção de Deus em Assembléia Nacional Constltuinte, decretamos e promulgamos esta Constituição para assegurar ã Nação a busca de seus objetlvos permanentes de integração e progresso, ma~
tidas a democracia, a paz ,social, a soberania e a integridade po. patrimônio nacional" ,
"DISPOSICOES PRELIl~INARES (ou PR1f'ICrPIOS GERAIS)
art.
São objetivos nacionais permanentes, a democracia, a soberania. a integração nacional, a paz social, o progresso e a integridade do patrimônio nacional.
desses
S único O Poder Público assegurará a conquista e a manutenção
objetivos.
JUSTIFICAÇ1\O

EMENDA 250230-5
DEPUTADO EDESIO FRIAS

D Estado é a nação politicamente organizada. A forma como essa organização pol.!
tica se faz, assim como os pr incfptos básicos de convivência social e econômica,
integram um conjunto d~ regras essenciais: a Constituição.

PLEHÂAIO/cOMlssio/811IlCOM'SllÃO----------_,

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO
....

ORGAN~L~;~~~.,~.~ol;~c;:~~-----------)

n.]IbT-~

TEXTO ATUAL:
"Art. 79 - .,. § 39 - A faixa interna de até cem quilômetros
de largura, paralela à linha divisória terrestre do território nacional, é considerada indispensável à defesa das fronteiras e será
designada como Faixa de Fronteira, conforme dispuser lei compleme~

JUSTIFICATIVA

r:-.----------

COMISSÃO DA

r::-r

Inclua-se no artigo 89, Inc~so XIX - legislar sobre:
a) ••• normas gerais de saúde •••

f:

AUTOIt-------------__

DEPUTADO EDgSIO FRIAS

TUTO/.lU'TlFICAÇÃO

TEXTO ATUAL:
"Art. 10 - Incluem-se entre os bens dos Estados:

,

Paralelamente. é fato que tod~ nação apresenta, assim como cada indivíduo ou gr.!!,
po determinado de indivíduos, um elenco de aspirações que penneiam as manifestações de valor dos elementos que a compõem e, por isso, podem ser aceitas
como
expressão da vontade nacional.
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Ao longo da história constitucional braslleira nem sempre essas aspirações estio
veram contempladas no texto maior, muito embora não se possa afirmar que os governos as tivessem desconsiderado em suas ~ul ações politicas.
Ressente-se o planejamento politico no Brasil de uma estrutura metodológica que
venha a permitir a visão do longo p~azo, uma coerêncla ao longo do tempo na montagem política no caminho indlcado pela vontade naclona1.
E próprio do sistema democrãtico a 1egitlmldade dos governantes estar calcada na
sua capacldade de interpretar e representar ~ vontade da maioria. Aí estã implí
cita a aprovação ã sua proposta de governo, seja ela fruto de algum metodo
de
planejamento polIt ico ou simplesmente de observação pessoal e empírica.
Deve-se ressaltar, entretanto, que qualquer que possa ser a metodologia para o
planejamento da poHtica governamental, ela não poderá deixar de ter como ponto
de partida as aspirações maiores da vontade nacional.
Nesse ponto duas questões se colocam: como identificar essas aspirações? Como
expressá-las '{ A Constituição em vigor e a lei ordinária (Decreto-lei 200),
atribuem ao Poder Executivo, via Conselho de Segurança Nacional, a tarefa de estabelecer os Objetivos Nacionals Permanentes (ONP) exp1lcltando-os no Concelto
Estrategico Nacional (CEN), documento de caráter sigiloso.

b)

Não faz nenhum sentiCb os Estados legJ.slarern sobre

ãgu~

•
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e serviços' de energia

elétrJ.Ca, cuja padronização deve abranger todo o território brasileiro.
c) O canando da polItica energética está a ca:r;go da Eletrcf>râs, empresa
estatal
controlada pela uruão, que tem por objeto a realização de estnzícs , projetos,
COIl:'!.
trução e operação de usarias produtoras e linhas de transmissão e distribuição
de
energia elétrica.
d)
o.saatema tributãn.o nacional, no qual se J.nSere o inpcsto único sobre energia
elétrica canterrpla vexbas especificas para a expansão e nellioraIrento desses 6e:E
viços básicos.
Por essas palderãveis razres a ?nião deverá =tinuar can a call">téncia sobre a ma
téria de energJ.a elétrica, agindo de fOl:l!la unifanm sobre todo território naciooal.

EMENDA 280234-8

o
C

A"':'OHIO S'<J"'TO
- - - - - - - - - - PLENAlIIIO/cONISSÃo/sUIlCOIlISSÃO----------_

Entretanto, a oportunidade que se coloca com a convocação da Assembleia Nacional
Constituinte e íintca para oferecer resposta a essas questões, em face de sua inpovo
discutível representatividade e especlftc rdade do mandato que recebeu do
brasileiro. Assim, ninguém melhor'do que os constituintes para identiflcar essas esprrecões ou cbje t ivos permanentes da nação e incluí-los no texto da Cons t i
tuicâo.

O;"';:,,\-IZACÃO

~STl·DO

Dê-se aO artigo 12 a se~;inte redação:
ART. 12
O Bras~l é uma República Fecerativa in,tituí~a
pela vontade do Povo na forma do Estaào Democrático ce Di:cito.

Na ,verdade, o que se pretende e agrupar e expressar claramente em uma parte
d
texto maior, o que tem constado de forma dispersa nas Constituições anterlores.

JUSTIPICATIVA

A identificação e a definição dos Objetivos Nacionais Permanentes e essencial pa
ra a racionalização da ação politica de longo prazo, na medida em que permitem,
induzem e mesmo condiclonam os planos dos governos a manter absoluta coerência
com a vontade nacional. Se a decisão dos Senhores Constituintes lnc1inar-se pela sua inclusão no texto constitucional sob essa ou outra denominação, essa coerência estarã garantida lnstituciona1mente, atraves dos Planos Naclonais (de Desenvolvimento e de Segurança, com certeza).
Por ultimo, alem desse efeito de orientação política, mas não menos importante,
a crlsta1ização dos Objetivos Nacionais Permanentes na Constituição constitulrla
fator de aglutinação do povo em torno de suas próprlas aspirações e certamente
daria passo ao adensamento da empatia povo-governo, congregando o esforço naC10nal na direção indicada pelos ObJetlvos Nacionals Permanentes.

r.o

r."l----------------TEXTO/~uSTlfICAÇÃO----------------..,

A

Emenda

v~sa

sugerir um

de redação, de modo

apcrfeiçoa~ento

a evitar a expressão "como um", imprecisa do ponto de vista
jurídico e Lncomum em textos cons ti ruc onaí.s ,
í

EMENDA 280235-6
~
r-rr

CESAR MAIA

PLENAAto/COMISSÃo/suoCOMISSÃO------------,

COMISSIIO DA ORGANIZA AD DO ESTADO
rer

TEXTOIJUSTlFICA!fÃO----------------,

INCLUIR IIf<TIGO NO CN'iTU'_o v

EMENDÁ !2S023$0
f9 ~DSt CARLDS GREC~D

{"J

-üos !1'_OlCíplOC

ART. ••• Os I~niciplosla seu. crdtérao e medranl.e

C'.lfl:TI00:J
•
PMDB

lel.,p~::f.~ldo

eleições municipais.
'L!•• "o/eo.IS.Áo/SulCo...do

II - OJMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO

§ único: 05 Hmí.Les ter r.ltor.íaí.a.ostrutura a~'llinh;·lraUva,

DO ESl'ADO

r:"Ir----------------

recursos finünceiros oescentrarrasccs pelo mcnícapín respectfvc
TI!XTO/.IUSTII'ICAÇio

~e a seguinte redação a alínea "b" do inciso XII Cb art. 89, do anteprojeto

"b)

grau de eutono-

mesmas;

Una série de experiências tem sido remraaoasno 81as11 c

de descentralização da própria esfera
ordem'o~ natureza

dJS

JUSllFlCA~'

da

ss ão de OJ:ganização 'do Es1:é/à):
os serviços e instalação de Energia Elétrica de qualquer
todo o território nacional."

E"

---,

mia destas UNIOAdES,serdo definidos no ato constitutivo

t

const.ltutr l::-JlLVtV'::S

te POOEll LOCl\l,cujos titulares serão ejea tcs pelo voto dueto areul.Lnnoamentc às

rrl'..lnlcjp~lJcom vistas

110

exterior.

a tornar a gestão m,Jis

partieipativB,além de melhor pr.íorazar a alocação de recursos do ponto da v.íuta ZO·

em

ela1. Em nosso próprio País isto tem ocorrido via armíní st.rat.Iva em rejcçac

ti

día-

tritas,regiões administratlvas,conselhos comunitários, ••• No entanto por falla de
dlsposâtfvo constitucional tais decisões não tem podido ser referendadas pelo

\'0-

to popular direto c secreto.

JUS'l'IFICAÇ1D

O dispositivo que apresentamos além de possibilitar Isto ôlinda abre

Os serviços de energia elétrica devem pennaneoor sob ~tência da

8 possibilidade alternativa de cxpcrienclüs as maí.s diversas serem inlroduzld3t..

União, desde o

adventq Cb código de águas em 1934, a União passou a ser detentora das concessões,
em substituição aos municípios, e J.sto, por exigência da própria natureza: os rios
e as bacias, na grande maioria, são inter.....s taduais ou têm suas influências em mais
de un EstaCb da República.

EMENDA 280236-4

~
(l

...-

A proposta agora apresentada deve ser aoolhida, não só pelo relevante I1'Otivo de

OE.

AUTDfI---------------

A~!To!rro B~I'l'TO
PLEHÁRIO/cONISSÃo/sUICOMISSÃO-----------

DA O'G~{IZAÇr.O ~O ErTADO

dem natural acima, cano também pelas seguintes razres:

TEXTO/olUSTlflCAÇÃO

Dê-~e

a)
qIE

Trata-se de ITatéria jurIdica objeto de legisl""ão oodificada (código de águas),
pelE' isto deve d:ledecer a cananclo legislativo único.

ao ParágrBfo único co art~go 12 a segv~nte redação.
Parégrafo únic0
Toôo o poder emana do povo e ~ eX0rcico

nos

ter~os

desta

Con~tiutição.
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JUSTIFICATIVA.
Suprime-se,' pela

reda;ão êo
etap~s

emen~ia,

substi~~tivo.

do processo

expressão nem seu

Con~t

~ometl

n~

a expressão Ue com e1eu.I prevista

As v5rias emencas

ep~ese~tacêS

em

~utras

tuinte tem procurado êefinir, pela

o carater represef'ltativo do reg-:''1lE! brc:si-

EMENDA 250239-9

le:ro. Em contrapartida, diversas propostas deFendem a expressão

tJ

"por ele" buscando priorizar a democracia partic·pati.vé' nue

se

pretp.nde implantar. Na verdade, o texto Const:tuci0nal ora em

el~

boração vem operando nos' dois sentidos. Por isso, mais preciso,
corri to

é

Impõe-se, tambem, que ao estabelecer estes pIA
nos a União considere os interesses estaduais. regionais e municioais
paí a inserção de recomendação expressa de audiên~ia a esses entes.

DEPUTADO ANT.ONIO BRITTO

{!J ORGANIZAÇÃO

r'AItTllI0==:J
•

AUT"

'L'O"'O/ooo,,,lo/eu,,oo,,,lo

DO ESTADO

PMDB

~ ••TA~
'8J06J87

deFiJlir. em nossa opinião, que "T?co o poder emana do

Povo e é exerci ('lo nos ternos desta cons t tui -;:ão".

Acrescente-se ao Artigo 92 do Substitutiyo do Relator da Comissão novo parágrafo, de número 4 com a seguinte redação:

í

.§42 - A ~onst~tui~ão E~tadual poderá estabelecer
atendendo a critérios de peculiaridade local e regional, dist~~ção entre municípios no tocante às suas competências.

JUSTIFICATIVA
Tf:JCToIJunmcA,qio------------------,

1:'1-

INCLUIR AONDE

É de todo inconveniente a rigidez que vigora desde
a Constituição de 1891, na d~fi~ição uniforme e simétrica' das compe tências municipais no Brasill Ai grande reàlidade brasileira é o município de pequeno porte, já que dados do último Censo do IBGE comprovam
que 70% dos municípios brasileiro; tem menos ~e 20.000 habitantes
e
50% tem menos de 10.000 habitantes •

cooncn.

Art •••• - Qualquer região melropolilana cuja pcpulaçl10 SUpCT&r .s mllhCies de h2b1t~ntes dcvclá1no pr avo c na forma m eví s tcs em l(.l l s c r

transformada em ESTADO.
•JUSnF'lCAçno:

o poder de polarizaç30 das regiões m"lropolítaoas tem
sido de tal forma Que termina 'por concentrar os r ecursos es t adun s .
A partir de um cert,a dimensão, que es t Imanos de 5 milh5f:s
de .habitantes o gravIade dos problemas sociais advindos da agloMera- .
çAo tctl'nina por sobre ..concentrar recurso' c prcocupnções.A rrgjf~
.etropoli tana em 51 , pelas d~Ycrgências municipais I a partir des t e pon ..

A síndrome de simetria reinante faz com que todos
sejam constitucional e legalmente tratados da me~ma forma, o que não
corresponde, em absoluto, à realidade física e não permite que os Estª.
dos possam atuar.na conformidade das diferenças existentes entre os mQ
nicípios~ distingui~do-os de acordo com as pecuiiaridades regionais e
locais.

í

to não ,; capaz d. enfrentar tais problemas.

Consigne-se, a1iás, que nas origens de nosso mun~ cipalismo, as Ordenações do Reino estabeleciam a elementar distinção
entre municípios imperfeitos, rudimentares e completos. Por outro lado, já no ;un~cipalismo português do século'XIII, havia a distinção
entre munic~pios rurais e urbanos.

.",r-----------;...----Tl.JltCl/"ustlflC.Çi.o,-------

~ - _....

Adite-se ao inciso X do Art. 82 a seguinte expressão: ..... de ordenação do territór;o, meio
àmbiente e desenvolvimento urbano e.regional,
ouvidas as autbridades estaduais, regionais e
municipais" ficando o inciso com a
seguinte
reé!ação:

Finalmente, não custa lembrar a inconveniência de dA
1 finir os parâmetros da distinção, di~etamente no texto constitucional
federal, que regulariza o fenômeno de longe e sem precisão. Muito me lhor padronização e definição far~ a Constituição Estadual, onde a noz:
ma estará contida.

A adoção desta medida muito fac~litará o planejamento regional dos Estados e o próprio desenvolvimento municipal.

Art.8 2 ••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••

x -

E~tab~lecer

os planos nacionais de viação,
\ransportes, Lnformática, gérenciamento cos
teiro, ordeBaçào do território, meio ambien
te e desenvolvimento regional e urbano, oy
vidas as autoridades estaduais , regionais e
municipais.
JUSTIFICATIVA

EMENDA 250240-1

(l
~

..LENA"'o/ca".lssio/.lJ8COY'SSÃO-----------,

PTCOMISSÁO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO
..".--

TIEXTO/olUSTIl"ICA4;Ãl:t------------------,

o item XIII do art. 8 9 passa a ter a seguinte redação:

A emenda pretende explicitar a competência
da
e>
Uniio Federal em matéria de ordenação do t~rritório. ~ei~ ambiente
desenvolvimento urbano e regi<1na1. As constituições brasileiras, 'até h.Q
je: padeceram de aguda oarência de.dispositivos relativos ao espaço tez:

XIII - organizar e manter o Poder Judiciárig. o Tribunal de Con
tas do Distrito Federal e Territórios e o Ministerio Público do Di~
-trito Federal e Territórios.

ritorial e às condições concret~s da vida nacional - a distri~uição da
população e ~uas atividade~ no território, a racional utilização dos r.!!.
cur.os naturais e equipamentos produtivos do pa!s.

Da mesma forma que o Tribunal de Justiça do Distrito
Federal.
o Tribunal de Contas posiciona-se entre os Poderes políticos
naei~
nais.

JUSTIFICATIVA

11 • Comissão da Organização do Estado • 085

No julgamento das contas dos administradores e demais respons~
veis por bens e valores públicos, o Tribunal de Contas ,exerce função
j ur isdicional.

Assim como o Tribunàl de Justiça do Distrito Federal e o Mini~
tério Público do Distrito Federal devem ser organizados e
mantidos
pela União, o Tribunal de Contas, Corpo de magistratura
intermediá
ria entre a administração e o legislativo, merece receber
idêntico
tratamento, por quanto milita a seu favor as mesmas razões que justi
f'ícaram o mesmo apoio e tratamento dispensados ao 'Tribunal de Justiça
do Distrito Federal e o Ministério Público.

ção. Expunge, também, outras expressões com o sentido de

enxugar

o texto, tornando-o escorreito.

EMENDA 250243-7

l:

AUTOII------------

_

DEPUTADO ANTONIO BRITTO

l? COMISSÃO

. . - - - - - - - - - - PI.IJtÁIIIO/c:olllSs1o/.UICO•• u 1 o - - - - - - - - _ _ _

DA ORGANIZAÇÃO DO ESTAD.O

=---------

)

CATA

~ 06""Lã?J

TUTOJolUSTIPlClÇio

-,

'Substitua-se os ~§ 1 2 , 22 do Art. 20 por
novos §§ 12 , 22 e 3 2 com a seguinte r~~
ção:

m----------------TUTO/.luSTlFICAÇlo

--.

a) Suprimir o § 4 9 do art. 22;
b) Incluir um artigo em lugar do parágrafo suprimido, com a
guinte redação:

§ 1; - Lei Complementar Estadual disporá
sobre a autonomia, a organização e a competência da Região Metropolitana e da Aglomeração Urb~na, como entidades públicas e territoriais
podendo atribuir-lhes:
I

-

s~

Art.
- A fiscalização financeira, orçamentária, opera
cional e patrimonial do Distrito Federal e dos Territórios
será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle ex
terno, com auxílio do Tribunal de Contas do Distrito
Fede
ral e Territórios.
Parágrafo Cnico - Os membros do Tribunal de Contas do
Dis
trlto Federal e Territórios terão as mesmas garantias, prer
rogativas, direitos, vencimentos e impedimentos dos
Desem
bar gado r es do 'I'r Lbuna'I de Justiça do D_istri.to Federal e Ter
ritorios e somente poderão aposentar-se com as vantagens dõ
cargo após cinco anos de efetivo exercício.

11-

delegação para promover a arrecadação
de taxas, contribuição de melhoria,ts
rifas e preços, com fundamento na pre~
tação de serviços PÚblicos de interes-.
se comum;
competência para expedir normas
em
matéria de interesse comum da Região
.Metropolitana e da Aglomeração Urbana.

§ 22 - Cada Região Metropolitana ou Aglo-

meração Urbana expedirá seu próprio
estatuto, que será aprovado pela A§
sembléia Legislativa do Estado,respeitadas a Constituição e a legislA
ção aplicável,assegurada a representação dos municípios que as int~
gram e a participação comunitária.

JUSTIFICATIVA
O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e o Ministério Públi
co têm jurisdição nos Territórios. A mesma razão que justifica esta
abrangência milita em favor do Tribunal de Contas do Distrito .Fed~
ral, merecendo ser a este conferido o mesmo tratamento
dispensado
àquel.es órgãos.

§ 32- A União, os Estados e os Municípios
integrantes da Região MetropOlitana e~glomeração Urbana, consigna rão, obrigatoriamente, em seus respectivos orçamentos, r~cursos fi~
nanceiros compatíveis com o planejamento, a execução'e a continuidade das funções públicas de interesse comum.

JUSTIFICATIVA
Constituinte PAES DE AND~DE

•

..,

I't.CIlUIO/cOlllssio/ruacOlfluÃO-

-,

COMISSÃO II - ORGANIZAÇÃO DO ESTADO
r:-r--

Tl:JlTO/.. U5Ttrll:AIfÃO

Dê-se ao § 19 do art.

~l

"§' 19

--,

do Substitutivo a seguinte redação:

1. A ratificação pelas ~âmaras de Vereadores poderá in
viabilizar o estabelecimento pretendido de regiões metropolitanas
e
a410merações urbanas. Com efeito a não ratificação pela câmara de Ver~
adores do município núcl.eo da região metropolitana ou .!!9.!!?ineração to-r
naria inócuo o estabelecimento do ente encarregado da pretendida organização, planejamento a programação e a execução de funções públicas
de interesse comum da região metropoli tàna ou da aglólnera';ào urbana.

Lei Complementar definirá as obras e os

serviços de que tratam as alíneas "a" e "b" do
item 11 deste artigo, e estabelecerá os

crité

rios de afericão dos custos e da cobrança

das

contribuições de custeio".

2. A experiência obtida com o atual dispositivo constitucional (Art.164) e das leis ccmplementares n 2 14, de 8/6/73,
•
n 2 20, de 1/7/74, mostra, sobejamente, o inconveniente de se insistir

JUSTIFICACÃO

A emenda tem por objetivo expungir do texto da norma
expressão "nacional" por absoluta desnecessidade de tal

o estabelecimento do ente u.etropolitano ou da agloms
ração urbana mediante lei complementar estadual redu~ os possíveis inconvenientes que se pretende superar com a consulta, às câmaras de Vereadores, já que as municipalidades envolvidas, de alguma forma, estão
representadas nas Assembléias Legislativas.

a

declara-

em criar um modelo único para as regiões metropolitanas e aglomera- ções urbanas, tal como O faz a atual redação dos §§ 12 e 2 2, ao d~'

__terminar a criação de um Conselho Metropolitano para gerI-las.
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3 - A emenda procura evitar este inconviniente outorgando à lei
complementar estadual as disposições sobre a autonomia, a orgaryização e a competência da região metropolitana e da aglomeração urbana,
obedecidos os critérios básicos firmados em lei complementar fe~eral
Com isto, procura-se assegurar ~ cada região metro~olitana ou aglom~
ração urbana, a necessária individualidade e coerência coms as pec~
liaridades regionais.
4 - Em relação ao § 3 2, observe-se que, pela redação original do
anteprojeto aprovado pela subcomissão dos Municípios, as responsabilidades financeiras da União, dos Estados e dos Municípios com as R~
giões metropolitanas e aglomerações urbanas ficam limitadas à genéri
ca definição de que " estabelecerão mecanismos de cooperação de
re
cursos e de atividades ••• " Esta disposição, assim como as hoje vige~
tes parecem-nos insuficientes por não assegurarem recursos às
nove
regiões metropolitanas hoje existentes, para enfrentar o grave desafio que as aguarda e que as condenou a terrível expe~iência de
uma
ação residual, pela ausência de comprometimento de recyrsos. Por ou
tro lado, obviamente, não cabe cair no extremo oposto, definindo
o
que cabe à iei complementar ou ordinária. Preferimos um meio termo /
em que, aceitando a proposta da Comissão Afonso Arinos, amplia-se cl~
ramente o compromisso do Poder Público com as Regiões Metropolitanas
sem descer-se ao detalhamento.

cr

Consti tuinte MAURícIO

"Naquele tempo a Convenção reunida em Filadélfia se achava cerc~
da e exposta às influências de um pequeno grupo de amotinados. P~
ra se defender, a Convenção apelou para as autoridades executivas
da Pensilvânia, mas, naquela época, devido à má organização desse
Estado, a autoridade executiva se ,encontrava confiada nas mãos de
um Conselho composto de treze membros, que mostraram tão pouco PE.
der ou tão pouca energia que a Convenção indignada foi se estab~
lecer em nova Jersey, onde foi recebida. A Convenção demorou-se
algum tempo em Princeton, sem receber nenhuma desconsideração até
que se transportou para Anápolis. O geral descontentanento inspi
rado pela conduta do Estado da Pensil vânia, e o espetáculo humi
lhante de uma Assembléia errando de um lado para outro fizeram aE!
mitir a disposição atual, como remédio a tal estado de coisa".
5. E o próprio professor Afonso Arinos, (Estudos de Direito Cons
titucional, 1957, pág. 120), diz:
"Foi, assim, a hostilidade popular levantada contra a Constitui~
te em Pensilvânia, bem como a humilhação da Assembléia,
errando
de Herodes para Pilatos , as causas de terem os legisladores provi
denciado a criação ~e uma sede de governo, submetida exclusi vame~
te ao Congresso Féderal".
6. Infelizmente, por mais desprimoroso que seja, temos que admi
tir que a mania de imitação foi a razão maior, senão a única, para que o Di~
trito Federal chegasse aos nossos dias nessa condição de inferioridade que
tantos males tem lhe causado desde os tempos do Império como bem demonstra o
professor Arinos quando ensina:

EJ't1ENDA 250244-5

f:J

4. AFONSO ARINOS cita o Juiz Story para relatar o seguinte:

CORR~A

_ _ _ _ _ _ _ _ _ PLENARIO/CONISSÃO/SUBCOMISSÃO----------

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

r:-r---------------TEXTO/JU5TIFICAÇ'i,O----------------,

Emenda ao art. 21, e parágrafos 12 e 32, do substitutivo do reIa
toro
Dê-se ao caput do art. 21 e seus parágrafos 12 e 32 a seguinte
dação:

r~

"Art. 21 - O Distrito Federal, dotado de autonomia política,legi~
lativa, judiciária, administrativa e financeira, será administr~
do por um governador e disporá de Assembléia Legislativa própria:
§ 12 - A eleição do governador, do vice-governador e dos

dos Distritais coincidirá com a do Presidente e

Deputa
Vice-Presidente

da República, para mandato de igual duração, na forma da lei.
§ 2º -

.

§ 32 - A Lei Orgânica do Distrito Federal, elaborada

por sua
Assembléia Legislatit-a, di"porá sobre a organização dos Poderes
Legislativo, Executivo e Judiciário, vedada a divisão em Municí
pios.

JUSTIFICAÇ1l0
1. Nas etapas anteriores da elaboração da futura Constituição, de
fendemos a autonomia plena do Distrito Federal a partir da tese pela qual e~
tendemos ser esta unidade da Federação especial e acima dos Estados-Membros.
2. Ora, como afirmou, em 1865, o VISCONDE DO URUGUAI à pág. 29,
do Vol. I, dos seus "Estudos Práticos Sobre a Administração das Províncias",
a criação do Município neutro, depois Distrito Federal,
" ... foi uma imitação da organização dos Estados Unidos, onde o
distrito que é assento do governo não está sujeitO à mesma organi
zação que os Estados •.• "
3. Hoje, dois séculos após, convém uma reflexão sobre a questão,
inclusive as razões determinantes da adoção, por parte dos Constituintes n0E.
te-americanos, de tal discriminação.

não havia discriminação clara entre a administração geral do
Império e a especial da Província, situação que fica patenteada
quando estudamos os orçamentos dos primeiros anos da Monarquia.
( ..• ). Os orçamentos de receita e despesa eram feitos
englobad~
mente para a Corte e a Província do Rio de Janeiro, até 1830, não
havendo parcelas individualizadas para as demais Províncias.
A
partir de 1831, começam a aparecer as despesas separadamente para
cada Ministério e cada Província, mas então se observa que a do
Rio de Janeiro, aliás, a mais rica e importante, tinha uma organ,i
zação "suí generis". Não havia Presidente, como nas outras Provf~
cias, ( ... ) cabendo a administração do Rio de Janeiro ao governo
geral. Em todos os Ministérios era total a confusão de verbas da
Província do Rio de Janeiro com as do Império. Para terminar com
essa balbúrdia foi que o Ato Adicional (lei de 12 de outubro de
1834), ao mesmo tempo em que criava as Assembléias
I.,egislativas
provinciais, em substituição aos antigos Conselheiros
Gerais,
acrescentava que a "autoridade da Assembléia Legislativa da PrE.
víncia em que estiver a Corte não compreenderá a mesma Corte nem
o seu Município". ( .•. ) Depois do Ato Adicional e enquanto .peE.
durou o regime monárquico, coube à Assembléia Gera.! conferir tE.
dos os provimentos legislativos ao Município Neutro, que também
tinha a sua Câmara Municipal ( ••. )".
7. A proclamação da República deixou o territór~o do
Município
Neutro sob a administração do Governo Provisório da República até que a Câm~
ra Municipal, oriunda do Império, foi dissolvida e criado um Conselho
de
Intendência Municipal, composto por sete membros, todos nomeados pelo Gover
no Provisório.
8. É na primeira Constituição Republicana que nasce a denominação
Distrito Federal. Surgia também aí a vocação autonomista para o território
sede da República. O deputado carioca TOMÁS DELFINO, na sessão do dia 30 de
janeiro de 1891, bradava:
"trata-se para nós do Distrito Federal, de termos autonomia, de
termos os mesmos direitos e regalias de qualquer Estado, de não
continuarmos a ser sufocados e centralizados, como fomos na
ME.
narquía",
9. De lá para cá alternaram-se os debates entre os defensores da
autonomia do Distrito Federal e aqueles que lhe são contrários. A Constltu.!,
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ção de 1934, de efêmera vlgencia, conferiu autonomia à cidade do Rio de J~
neiro, enquanto permanecesse como Distrito Federal, dispondo que sua admini~
tração caberia a um prefeito e as funções legislativas a uma Câmara Munic.!.
pal. A Constituição de 1937, todavia, revogou tal dispositivo. D, Estado NEvo, aliás, reduziu a autonomia do Distrito Federal ao mínimo. Tirou-lhe, in
clusive, o direito à uma representação municipal, com funções legislativas,
que tinha atravessado todo o Império e as turbulências da Primeira Repúbl!.
ca.

XIV - Organizar e manter a Pol1cla Federal.
JUSTIFICAÇÃO

A

presente emenda objetiva assegurar a autonomia do Di.s'tr-I to

déral. Ora, que autonomia política e adrrnru.atiratriva será aquela cujos

F~

11mi

tes esbarrem na incapacldade de orgamzar e manter os efetivos .das suas paI!.
cias civil e mi11tar além do corpo de boroea.ros?

10. Com a Constituinte de 1946, ressurgem os debates relativos à
autonomia do Distrito Federal. Por 159 votos contra e 108 a favor foi reje.!.
tada a emenda autonomista. Após a promulgação do texto constitucional,
os
autonomistas não cessaram a sua luta e obtiveram sucesso relativo quando co.!].
seguiram eleição a reincorporação do dispositivo de 1934 que- assegurava a
eleição de prefeito e vereadores por sufrágio direto.
11. Nesse caminhar da História, chegamos à construção e inaugura
ção de Brasília. Na eleição de 1986, a capital precocemente amadurecida deu
seu próprio brado de liberdade. O cerceamento da autonomia do Distrito Fede
ral não é mais possível. Os tempos são outros. Modernamente não dá mais par;
admitir tal discriminação. Aliás, nesse sentido, já deliberou a Subcomissão
da União, Distrito Federal e Territórios:
12. Todavia, cumpre ressaltar que foi uma decisão parcial, incom
pleta. Não se concede ao Distrito Federal a autonomía plena. Na autonomia
concedida não se permite a autonomia do judiciário. E nela estamos insistin

A

respeito da autonomia do Distrito Federal discorremos melhor

na justiflcação da emenda apresentada ao art. 21 e parágrafos.

EMENDA 250246-1

r:

Constituinte MAURÍCIO CORR~A

,.....-

tJ

PLEN"Rl0/coWISSÃo/sUDCOUISSÃO-----------

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

Emenda modificati va ao substitutivo do relator.
Dê-se ao § 29, do art. 21, a seguinte redação:

do.
13. Dirão, com certeza, alguns que conceder autonomia

plena ao
Distrito Federal é igualá-lo aos Estados e que, portanto, teríamos que
lI1!!.
dar-lhe a denominação. Não é isso.
14. Distrito Federal é a parte do território da União na qual se
estabelece a capital da República. É, sob todos aspectos, uma unidade
esp.e:.
cial dentro da Federação. Da mesma forma como as capitais dos
Estados-Me.!!!.
bros o são com relação aos demais municípios. E perguntamos: perdem as cap'!.
tais dos Estados o seu "status" pelo fato de sediarem os seus Governos? Têm,
as capitais estaduais, algum prejuízo de qualquer ordem? Ou são
pri vilegi~
das, de certa forma, exatamente por essa condição?

"Art. 21 -

§ 29 - o número de Deputados à Assembléia Legislativa do Distr.!.

to Federal será fixado obedecendo-se o mesmo procedimento
do para as Assembléias Legislativas dos Estados.
JUSTIFICAÇÃO

Não há porque ser diferente.
O ilustre relator ao adotar a autonomia Legislativa do Distr.!.
to Federal o fez em analogia aos Estados, tanto que designou os
futuros
membros do Poder Legislativo de "deputados distritais". Ora, sendo assim,
não há como justificar o critério estabelecido no § 2 9 , do artigo 21,
do
substitutivo quando fala em dobro da representação na Câmara dos
Deput~
dos.

15. A resposta é por demais evidente. É preciso que esta

Asse!!!
bléia Nacional Constituinte corrija de vez o erro histórico da imitação no.!:
te-americana. A autonomia do Distrito Federal há que ser plena. Nenhum risco
correrá a República e a Federação ao se instalar aqui o Executivo, o Legi~
lativo e o Judiciário. O constituinte brasileiro de 1987 não pode se
mirar
nos fatos ocorridos na Pensilvânía há dois séculos!
16. De mais a mais, o pr.íncfp.ío constitucional de que: "todos são
iguais perante aLei" vai permanecer e não podemos negá-lo no próprio corpo
da Constituição que se vai promulgar ao deixar a população do Distrito Fed.e:.
ral discriminada com relação aos brasileiros dos Estados-Membros.
17. Encerrando, a revisão histórica e a adequação à realidade

do
presente nos remete à' necessidade de uma inovação que, ao mesmo tempo, é a
configuração de um ato de Justiça: o Distrito Federal é uma unidade
esp.e:.
cial, maior que os Estados-Membros na sua importância política perante
a
República exatamente por sedí.á-Ia. Deve, por isso, ter privilégios que àqu.e:.
les não são concedidos a despeito de ser, tanto quanto eles, autônomo
no
âmbito do Legi~lati vo, do Executivo e do Judiciário.
18. É nesse sentido a emenda que esperamos ver aprovada.

EMENDA 250247-0

f?

Constituinte MAURÍCIO

,..,.,

CORR~A

P1.EHARIO/COIolISSÃO/SUIlCOIl.SSÃO

COMISSÃO DA ORGANIZA ÃO DO ESTADO

tJ

'

A.'O'--------

CONSTITUINTE MAURÍCIO

r":'l----------

CO~

.

~ .,.~

'ou061B7

Acrescente-se ao art. 21 o seguinte parágrafo:
"Art. 21 -

.

- Compete ao governador do Distrito Federal propor,
Assembléia Legislativa, lei que organize os efetivos das
cias oi vil e militar e corpo de bombeiros, obedecidos os
cípios desta Cllnsti tuíção,

à
poli
prÍ.!:!·

PI.I:NAI'lIO{CONlssiotsuISCO"'ISSÃO------------,

COMISSÃO DA ORGANIZ'" -O DO ESTADO'
,.".,,.....

-,

Emenda aditiva ao substitutivo do relator.

§

fJ\'lENDA 250245-3

adot~

TUTO/~USTlF1C...Ç Ã O ' - - - - - - - - - - - - - - - - . . . . ,

Emenda modificatlva ao substitutlVO do relator
Dê-se ao inciso XIV, do art. 8", a seguinte redação:
"Art. 8" - ••••••••.••••••••••••••

.................................

JUSTIFICAÇÃO
Esta emenda é complementar à que apresentamos suprimindo da
União a competência de organizar e manter as polIcias civil e militar e
corpo de bombeiros do Distrito Federal.
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p_,_itaine U e em italiano "r e g i o n e me t ropcú í.t ane ", todas querendo desig
nar um caso particular de "conurbação" ou lIaglorncração urbana lt

ANTONIO BRITTO

be~
(i)

r n , - - - - - - - - - - - - - - - - TU70IJU~TI'lt4liio-----------------~

da à

(IIDic -

'ie Urbanismo" de Carlos Alberto PetronJ. e Rosa Kratz de Kenis
3rini Hnos, Editores,
3

B~cnos

Aires, 1966) onde se registram -

densidades demog~áficas; (il) malha urbana continua submeti

l~inistrações municipais ~istintas; (íJ.i)

lares àiários de pessoas, entre o núcleo

€

intensos fluxos pendg

a periferia; concentração

de recursos financ~ios e culturais e de poder político. José Afonso
da Silva, em seu "Direito U:t1banístico Brasileiro", ensina que a conq.!:,

Incluir onde couber:

Art.

Os Estados poderãd estabelec. er, mediante o dis-

posto em 1e1 complementar estadual, microrreg1ões,

abrangendo municí-

pios limítrofe~1 pertencentes ~,mesrna cornun1dade sócio-econêmica,

com

de organização, planeja~ento, programação, admin~stração
e execução de funçõ~s públicas de interesse comum, haTmonizaçâo da legislação, da tributação, do sistema de transportes e do uso do -solo
a

f~nalidade

bação, ou aglomeração urbana contígua,

A iniciativa do estabelecimento de

eoLa.câ t.açâó

mi-

à Assembléia Legislativa do Esta-

do.
JUSTIFICATIVA
Para uma adequada integração das ações dos municípios componentes de uma mesma comunidade sácio-ecnâmica do

tal, ou permanece corno simples aglomeração urbana contígua, enquanto

não constituída em região metropolitana. nos termos do art. 164 da Con§
tituição Feder·a'l".

próprio

"região" para nomear as "regiões de desenvolvimento"

é

louvável. No en

tanto, a palavra "região" ganha significado'; diversos quando devida e
apropriadamente adjetivada. Assim', ela é empregada para qualificar reE
lid~des di~tintas, não só nos casos de " r e g i ã o metropolitana" e lira . gião de desenvolvimento" como "região de planejamento", II r : g i ã o administrativa:1 , " r eg.i ã o abissal lT , "região fisiográfica", "r e gião litorânea", "região militar", "região natural", lI·região uxbane " e tantas 0.1!

tras.

Estadà,

é de

3. Isto posto,

impõe-se a criação de instâncias administrâtivas. rnicrorregionais, co
~o

en

2. O argumento de que é prec~so reservar a palavra

crorreg1oes caberá também aos mun1~ípios interessados, quando da omis-

são do Estado, mediante

que resulta da expansão u~

tre nós, em região metropolitana, quando definida juridicamente como

de interesse microrregional e urbano.

paragrafo'Únicd

ti • • •

bana, constitui uma realidade fáticà, sociológica, e se transforma,

todo co~veniente, para não tu -

multuar ainda mais a terminologia relativa às questões urbanas,que se

entidades públicas e territoriais, para os fins mencionados.

.,

.

mantenha a expressão "região metropolitana", para desIgnar o caso paI

A articulação dos. planos e programas de governo, em âmbitc
regional, • possibilitará ao Estado e aos Municípios interes~ados maio!
racionalidade de ação.

EMENDA 250249-6
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. ticular de "conurbação" cujo núcleo é urna capital es t adue L, .como é

EMENDA 250250-0
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.ANTONIO BRITTO

'Ltwl'"0/C:OIolIS,lo/cu.eOM'ulo

ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

PLuÂ.uo/cONIS'lo/tu.CDIII'do,--------

r.r------~--------TlXTo/.luSfI'tcAçlo----------------_..,

Substitua-se no Substitutivo do Relator da Comissão,

no título do Capítulo ~I e'no texto dos 'artigos 18 e seu parágrafo g
nica, 20 e seus parágrafos, a expressão uárea-metropolitana" por Itr.@.
gião metropolitana":

f!J

_

ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

~ ••T.~

~O6/67

Adite-se ao inciso 11 do Artigo 31 o seguinte: "limitada
22 do
ao custo global dessas obras' ou serviços", eliminando-se o
referido artigo, e ficanoo o inciso 11 e o § 2~ com a seguinte redação:
"11 - Contribuição de custeio de obrass ou serviços, limi
tada ao custo global dessas obras ou serviços" e

JUSTIFIC1).IrIVA

,

1. A emenda pretende, em primeiro lugar, assegurar
a manutenção, no texto constitucional, da expressão "Região MetropQ
litana", consagrada em âmbito co~stitucionai, administrativo, acadêmico e jurídico. É significativa já a cQleção de diplomas legais;fe~
derais e estaduais editada la partir do estabelecimento das atuais nQ
ve regiões metropolitanas, pelas leis complementares de n 2s ~4 e 20,
em 1973. considerável é, também, a literatura jurídica disponível SQ
bre regiões metropolitanas de autoria de insignes juristas brasileiros - "Redistribuição de'Rendas Tributárias em Região Metropolitana"
de Adilson Abreu Dallari. "Instituiçãó de Regiões Metropolitanas no
Brasil", "Instituição e Administração de

o

caso: das atuais nove regiões metropolitanas brasileiras.

Regiões Metropolitanas"

"A Região Metropolitana no Brasil e seu regime jurídico", de Eurico
de Andrade Azevedo; "Regiões Metropolitanas: uma riecessária revisão

§22 - É vedado a cobrança acumulada das contribuições re~
feridas no"item I e na alínea "ali do item 11, deste artigo.

JUSTIFICATIVA
O substitütivo no inciso I do Artigo 31 estabelece que a
contribuição de melhoria terá por l~m~te 'individual
exigível de cada contribuinte, o acréscimç:> de valor que resultar para os imóveis de
sua propriedade.
No entanto, configura-se no .§2 2 do referido Artigo do me~.
mo Sllbstitutivo, que as contribuiçõ~s .previstas (inciscs I e 11)" terão
por limite glob~l o custo das obras ou serviços.

de concepções" e IIRegiões Metropolitanas, Regime Jurídico", de Eros

Roberto Grau; "Direito Constitucional e Regiões Metropolitanas", de
Raul Machado Horta; "Problemas Tributários da Região Metropolitana",
de Sérgio Tostes; "As Regiões Metropolitanas no Direito Brasileiro",
de sérgio Ferraz, para citar só alguns títulos.
Como abono, ainda, à emenda, aéve-se destt-car a co.,;:

respondência existente entre a expressão "região metropolitana",

em

português, e em inglês n'metropolítan region", em francês ftregíon.metr.Q.

Constata-se, então, ser mais coerente que essa limitação
pelo custo global restrinja-se somente às contribuições de custeio de
obras ou serviços, necessárias
única e exclusivamente à recuperação
financeira"dos investimentos.

n- Comissão da Organização do Estado
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Parágrafo'Único - Lei Complementar -Federal
definirá os critérios bás~cos para p estabelecimento de Regiões de De-

AUTOlil:

. ANTONIO BRITTO

senyol~iment9 Econômico,de Regiões

Metropolitanas e de Aglomerações

Urbanas.
~----------------TUTO/olusTI'le
...ç ã o - - - - - - - - -

~

Substitua-se no Artigo 20 a .expressão "Áreas

Metropolita-

nas ll pelo seguinte: "Regiões Metropolitanas e_Aglomerações

'Urbana::;",

e acrescente-se, após a palavra. "me~rop'llitano" a expressão: "e da ag1.9

meração urbana", ficando o Artigo 20 com a seguinte redação:
Artigo 20 - Os Estados poderão, mediante lei complementar,
criar reg1ões metropolitanas e aglomerações urbanas,

constituídas

po

agrupamentos de muniéíp~o~ limítrofes para integrar
a
organização,
planeJamento, a programação e a execução de funções públicas de in~e
resse ~etropolitano e da a~lomeração urbana, atendendo

aos

·princí

pios qe integração espacial e setorial.

JUSTIFICAT1YA
A emenda'introduz o reconhecimento constit~
cional de aglomerações urbanas, formações urba~as que se assemelham às
regiões metropolitanas e têm presença disseminada no território brasi-.
leiro. Esta expressão designa as formações urba~as caraterizadas pelo
entrelaçamento da malha urbana dé dois ou mais municípios, ou pelo eK
tr~vasamen~o da malha urbana de um sobre o território de outro,bem como pela existência de intensos fluxos intermunicipais, representados

por deslocamentos diários de pessoas e por demandarem tratamento.integrado de diversas funções públicas.
2.As aglomeracões urbanas constitu=m preeença
bastante evidente no te;-ritório brasileiro. Este reconhecimento' se
impõe pela necessidade de propiciar tratamento integrado de
funções
.públicas de interesse comum dos munícípi~s que integram estas aglome-

JUSTIFIC]J.TIVA

ra9ões urbanas

~,emenda intr04uz o ~eéonhecimento constitucional das aglomerações urbanas, fórmações que se assemelham às regiões metropolitanas

e têm presenç~' disseminada no território brasileiro. Esta

expressão

designa as formações urbanas caracterizadas pelo êntrelaçamento da m~
lha urbana de dois ou mais municípios, ou pelo. extravasamento da malha urbana de um sobre o território de outro, bem como· pela existência
de intensos fuxos intermunicipais, representados por' deslocamentos diários de pessoas e por demandarem tratamento integrado de diversas fun
çõ!,s públj,cas.
2. As aglomeracões urbanas,

oonstituem~

presença bastante

evidente no-território brasileiro. Este reconhecimento se impõe ~ece2
sida~e de propiciar tratam:nto integrado de funções públiças de intere~

se comum dos municípios que integram esta~ aglomerações urbanas de que

são exemplo, entre outras!. Campinas e Santos,
Coronel Fabricianp, em Minas Gerais;

Yolt9

~~

de que são exemplo, entre outras, Campinas e Santos,em

são Paulo; Ipatinga- Coronel Fabticiano, em Minas Gerais; Volta Redon
da - Barra Mansa, no Rio de Janeiro; Juaze~ro do Norte - Barbalha, no
Ceará e Pelotas- Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Para realçar a importânc~a d~ssas aglomerações urbanas deve-se assinalar que, no decên~o 1970-1980, foram elas que tiveram o maior incremento d~mográfico
(4,8% ao ano) contra 3:9% d~s nove reg~oes metropolitapas e 3,8% dos
municípios com mais de 100 mil habitantes.
3. As regiões metropolitanas
coma

já se disse, um caso

constituem -se,

particula~ das aglomerações urbanas e delas

se diferenci~m por ap~esentarem maior· porte demográfico, maior conce~
tração de recursos financeiros e cUltu~a~s e se constituirem um centro
de poder político, este último carac~erizado pelo fato de terem como
núcleo uma capital estadual.

são Paulo; Ipatinga -

Redonda - Barra Mansa,

no

'Rio de Janeiro; Juazeiro do Norte - Barbalha, no Ceará e PelptasRio
Grande, no Rio'Grande do Sul. Para realçar a importância dessas aglome,
'
rações urbanas deve-se assinalar'que, no decénio 1970-1980, foram elas
que tiveram o maior incremento demogrâfico(4,8% ao ano) contra 3,9% das
nove regiões metropolitanas e 3,8% dos municípios com mais' de 100
mi~
habitantes.

EMENDA 280253-4

tJ

Constituinte GEOVANI BORGES
f õ l r - - - - - - - - - - PLEUAluo/cONISSÃo/sUBCOlollSsÃO
COMISSAO DA ORGANIZAÇAD DO ESTADO
r . 1 - - - - - - - . - - - - - - - - - TElCTO/JUSTIFICAÇÃO-

3.' As reg~oes metropolitanas, constituem-se, cbmo ~á
se
disse, um caso-particul~;- daS aglomeraçõe~ urbanas e delas Is e diferenciam por apresentarem maior por~e de~ográfic~, maior concentra~ão de

r-

-,

recursOs financeiros e culturais e se constituirem um centro de poder

polít~~õ, est~ úitimo c~.acterizado pelo fato de terem como núcleo

uma

Modifique-se o § 1º do art. 22 do Substitutivo,pela seguinte redação,suprimindo-se a redação do §2º e renumerando-se os

capital estadual.

parágr~

fos :
Art. 22 .•...•...••..•.•..•.••.••.••.....•••.••...•
§ 1º- O Governador e o

" TeL
dos
e

&UTOO'--------

Vice Governador do Distrito Federal,para mandatos qe igual duração .

ANTONIO BRI'fTO

....,r---------------_TIEXTOI.. usTIFIl;açio

..,

JUSTIFICAÇAO

Adite-se ao A~t. 18, após a expressão "Distrito Federal" o seguinte:

11

em Regiões Metropolitanas ou Aglomerações

Urbanas"; e no seu parágrafo Único, após a eXJ?ressão "Desenvolvimento
Econômico", o seguinte: " de Re9,iões.Met'i0politanas e de Aglomerações
Urbanas", ficando o Art.18 e seu Parágrafo Único com a seguinte

redE

ção:
Art. 18 -

~ara

efeitos administrativos,

os

estados federados poderão agrupar-se em Regiões de Desenvolvimento
Econômico e os Municípios e o ITistrito Federal em Regiões Metropolitanas ou Aglomerações

Gover~ador

ritórios serão eleitos na mesma data da eleição do. Governador

~NDA 280252-6

~

Vice

Urbanas.

~

inconcebível que se mantenha a figura de Gover-

nador nomeado para os Territórios Federais,enquanto se concede
direito de eleição direta para Governador do Distrito Federal.

o
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...U T O R - - - - - - -_ _......,,

MVRIAM

-,

PORTELLA

p:ry'ARTIP0-piJ
• PDS - PI

, - - - - - - : : - : - _ - - - , _ PLU""10/coUI'SÃo/sUBCOIIlSSÃO'-----------

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

r . : - r - - - - - - - - - - - - - - - TUTO/olUSTIFICAC;io---------------,

COMISSAO DA ORGANIZAÇAO DO ESTADO

r::'T---------------

TUTO/olUSTIFICAÇio---------------,

EMENDA MODIFICATIVA
Inclua-se onde couber:

Dê-se ao inciso 111 do Art. 59 a seguinte redação:
111 - Realizar empreendimentos ou desenvolver
atividades
que representem atual ou iminente risco à vida humana, ao equilíbrio
ecológico ou ao meio ambiente, sem consulta ao Congresso Nacional,

A;t.
- A política agrícola da União não poderá afetar mais de dois
terços do território municipal, cabendo ao Município ",.na área
restan
te, promover seu zoneamento rural.

JUSTIFICATIVA
A emenda proposta visa resguardar a função representativa do
Congresso em assuntos de interesse da nação. Sabe-se que
prevalece
nas decisões plebiscitárias o aspecto emocional do povo, muitas vezes explorado em proveito de interesses econômicos. Não se pretende
com a emenda subtrair ao povo a faculdade de decidir, mas preservá-lo de ingerências exógenas e da responsabilidade de decidir em que~
tões que exijam formação e informação especializada.
Por outro lado, o plebiscito realizado em localidades
"di
retamente interessadas" numa determinada questão ambiental poderá i~
terferir com os interesses de outra região, que pode ser indiretame~
te prejudicada ou beneficiada com a decisão. Assim, urna região prod~
tora de matérias-primas poderá, por exemplo, ver reduzidos os
seus
recursos financeiros se urna indústria não puder funcionar nos
centros industriais, em virtude de decisão plebiscitária da
população
destes centros.

Art.
- Os Municípios utilizarão suas cotas de tributos
partilha
dos, federais e estaduais~ independente de quaisquer
vinculações ou
prioridades.

JUS T I F I C A T I V A

A obediência servil do Mun~cípio aos ditames da União no tocante à p_
lítiCa agrícola, vem ocasionando a negação da sua vocação agrícola, O
desatendimento às necessidades específicas de sua população
e de seu
desenvolvimento agrário. Assim, emborà não se-exclua a competência da
União, que objetiva tratamento global do desenvolvimento econômico, há
que se permitir ao Município poder de decisão relativa à política agr!
cola. Incidente pelo menos, sobre um terço de sua zona rural, a fim de
atender às potencialidade locais.

~NDA 250255-1

A participação dos Municípios em tributos federais e estaduais é manel

'ãSVALDO MACEDO
,-

ra mais eficiente, do ponto de vista de política fiscal, de assegura
aos governos municipais receita compatível com suas responsabilidades
Não se trata de concessão ou benesse dos governos federal e estadual
mas um direito imprescindível para dar conteúdo substantivo
à
mia municipal e à descentralização política do País.Além disso,
presunção ou mesmo arrogância das esferas superiores pretender
conh
cer, melhor do que os próprios governos locais, quais
são os probl
mas e sua prioridades. Estas só devem ser estabelecidas de cima
par
baixo quando se tratar de políticas federais para cuja implantação o
Municípios sejam convocados, utilizando-se, para tanto, recursos esp
ciais e métodos específicos de ação.

PLEHÁRIO/cOMISS'io/sUBcOMlssio----------

tJ Organização do Estado

r . : - r - - - - - - - - - - - - - - - TEXTO/olUSTIFIC.lÇÃO'---------------,
~

o

P 19,

do inciso IV, do artigo 14, CapItulo V, do

Substitutivo
JUSTIFICATIVA.
Não se justifica o estabelecimento de foro privilegiado para Prefeitos e Vereadores, cujo julgamento, tradicionalment~, vem sendo feito pela justiça de primeira instância, sem criar
qualquer embaraçõ.
A proposta viola o princípio do juiz natural e os
Hstados democráticos procuram, paulatinamente, afastar os chamados =
juízos de exceção.

EMENDA 250258-5

~NSTITUINTE
~DA
250256-9
r!'f!:y,.u!:!!C!.......!ii:!.~~~
......~--.UTO"------------_,J
~ SGUAREZZI
L.:.:::.:.=-==:.::.==---------'

V;;"/;"f5:]

,.,..,

~OATA----,

,l.ui,uo/çOloussio/suICOM'sdo----------...,

éov06ft7 J

Organização do Estado
r.:r

T&XTOhUSTlF1CAÇio

=

MYRIAM

PORTELLA

TEXTO/olUST1FICAÇio

Na alínea "a" do inciso XIX do art. ae, substitua-se
ra " Urbanístico" por "Urbano".

-,

a paI.!!,

--,

Suprimir o inciso 111 do Art.17 do Substitutivo.

JUS T I F I C A T I V A

JUSTIFICATIVA.
A supressão proposta se justitifa no fato da matéria envolver a Organização Judiciária Estadual (Criação e Supressão de Distritos) e portanto féi de acordo com Art. 66, 11, do Substitutivo da Comissâo~

da Organização dos Poderes e Sistemas de Governo, ficou afeta

.aos Tribunais Super:ores e aos de Justiça

O direito é urbano e não urbanístico.
Consulte-se o Aurélio: urbano é "relativo ou pertencente à
cidade:
planejamento urbano; transportes urbanos."
PaTa o mesmo dicionarista, urbanístico significa" o estudo sistematiz
do e iterdisciplinar da cidade e da questão urbana ... "
Portanto, direito urbano; ~ relativo, pertencente à cidade.
O direito normatiza os assuntos da questão urbana, não os estuda •

ll- Comissão da Organização do Estado

EMENDA 25.0259-3

f:

CONSTITUINTE

MYRIAM

"Art.

[TIPôPARTIDO;;]
PORTELLA

Aberta a sessão e após a.Verificação do quorum
reg~mental, o Presidente convidará um
dos
membros para fazer a l~itura de um trecho
da Biblia Sagrada, antes de qualquer outra
matéria do expediente."

POS - PI

f'LUÁ"IO/cOWlsSÁo/suacOMlssÃO-----------

COMIssno OA ORGANIZAçnO 00 ESTADO
T~XTO/"USTIFICAÇio----------------__,

....,

• 091

JUSTIFICATIVA
Sendo a grande maioria do povo brasileiro temente a Deus
e constando na Bibl~a Sagrada, no Livro de Mateus 6:33 " Mas buscai
primeiro O re~no de Deus e a Sua justiça e todas as demais coisas
vos serão acrescentadas", valerá a pena invocar a proteção e a orien
tação de Deus. Os agnósticos e os adeptos de relig~ões que pensam diferentemente, sendo minoria, saberão compreender e respeitar.

Inclua-se onde couber:

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

JUS T I F I C A T I V A

EMENDA 250262-3

A iniciativa popular oxigenará o Poder Legislativo, despertaodo~o e le
vando-o a uma atuação mais dinâmica e consentânea com as
necessidades
locais. Seria inócuo permitir a iniciativa popular das leis
se aos
seus propositores não fosse assegurado o direito de defesa
das mesmas
junto ao Legislativo. Fica, assim, garantido a um dos signatários
das
mencionadas proposições, a sua defesa.

"UTO~---------------

tJ CONSTITUINTE JOSÉ GUEDES
tJ-;-r---------COMISSÃO DA ORGANIZACÃO DO ESTADO

rLENÂ"IO/COUISSÃO/SUIlCOMISSÃO-----------

,.,.,----------------TUTO/"USTlFICAÇio----------------__,

"COMISSAo DA ORGANIZAÇAO 00 ESTAOO"

Art. 36:

I
munlc~p~o

§ 3º - O

EMENDA 250260-7

f?

ou agrupamento de municípios
de um mesmo estado com população superior a um
milhão de habitantes poderá instituir Tribuna~ de Contas Municipal ou Tribunal Regional de Contas.

AUTOR-------

CONSTITUINTE FAUSTO ROCHA

1":"1---------- ,.LIENMUO/COlollssio/luacOwlssio------------,
eonrssão Dl, OI\\N;IZl, ÃO DO LST1Ifl0

~OATA~

JUS T I F I C A T I V A

"ov06J87

=----------------TEXTO/,JUSTlf'ICAÇio------------------,

É importante que a população conte com instrumentos de fiscalização da coisa pública e se municípios com certa quantidade de habitantes podem fazêlo através de Tribunal de Contas Municipal, igual n~
cessidade existe para os demais municípios que reúnem a maior parte da população brasileira.

Incluir onde couber:

Art.

"É vedado à União, Estados e Municipios
- estabelecer cultos religiosos ou igreJa oficial subvencionando-os ou tendo relação de dependência ou aliança
sob qualquer forma, embaraçar-lhes o exercício,ressal-

vada a cola6oraçâo'de interesse públ~co no setor educa
cional, assistencial e hospa talar."
JUSTIFICATIVA

~NDA 250263-1

LPARTIOO~

'êARLOS CARDINAL
A trad~ção brasileira tem propugnado pela separação entre
a Igreja e o Estado. Ruy Barbosa no Decreto 119-A, de 7 de janeiro
de lB90 proibia a intervenção de autoridade federal e dos Estados fe
derados em matéria religiosa e consagrava a plena liberdade de cultõ.
A Constituição de lB~l impedia, em seu art. 11, qualquer t~po de vinculação que não fosse no interesse público. A reforma constitucional
de 1996 no §7 2 do art.72 diz~a que a representação d~plomática do Bra
6il junto à Santa sé não implicava em violação do principio da sepa=
ração entre a Igreja e o Estado.
A manutenção desse dispositivo assegurará de Sorma plena,es
te principio, impedindo que haja ingerência, tanto do Poder Público fia Igreja, quanto desta naquele, o que permitirá uma convivênc~a sal~
bar.

rr

P.O.T

_ _ _ _ _ _ _ _ _ PLENARIO/COl,llSSÃO/SUBCOMISSÃO-----------,

COMISSI'IO OA ORGANIZAÇI'lO DO ESTADO

..,-

TEXTO/.lUSTIFICAÇÃO

--,

Dá-se nova redação ao inciso IV do art. 11, do Substitutivo
do Relator da Comissão da organ~zação do Estado, nos seguintes ter
mos:
Art. 11 I

-

IIIII
IV - Manter Força

Polic~al,

Corpo de Bombeiro e Polícia Ju

d~ciár~a.

~J:iDA 250261-5

~STITUINTE

JUSTIFICAÇÃO
AUTOR

FAUSTO ROCHA
PLENARIO/CONlssio/SUIlCOlol.ssio-----------,

OHGl'.l;I~l.Ç'r.O

=

r-o Ff>'.!'}\L10

A redação suger~da consagra a d~spos~ção expressa pelo Rel~
tor em seu AnteproJeto, quanto à competência do Estado para dispor s~
bre suas

TEXTO/olUSTIFICAÇio-----------------,

Incluir onde couber:
"Nos regimentos internos das casas Leg~slativas da ~nião,
Art.
Estados, distrito Federal e Munic~pios constara o s~
guinte.

Políc~as

(Força

Polic~al

e

Políc~a Jud~c~ária)

Bombeiros.
Diz-se que cabe ao Estado manter
sua

cr~acão

e o Corpo de

essas instituições porque

e organização figuram na competência da

Un~ão.

Adote-se as denom~nações Força Polic~al e Polic~a Judici~
ria porque elas são consentâneas com o Direito Administrativo Pátri,
particularmente no que concerne à Polícia Judic~ária. Além disto, as
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novas denominações escorr~am dessas organizações a ~efasta dicotomia
traduzida nas e)C.pressões ncivilt1~e " mi l i t a r " .
Quan~o ao limite de remuneração, deve ser suprimido porque,
no Exército a hierarquia vai de soldado até general de Exército. Nas
Forças policiais,' vai de soldado (este dividido em classes e tipos e~
peciais - Policial ou Bombeiro), até Coronel. Portanto, na Força P~
licial não existe nenhum dos tres postos de oficiais generais (De
Brigada de D~visão - e de Exército). Na Polícia Civ~l, por seu tUE
no, os cargos não são hierarquizados militarmente.
Nestes termos não há porque se equiparar CO~sas
desi
guais. A Força Policial é diferente do Exército. Este é essencial à~
Defesa da pátria uma nobre missão, em que eventualmente pode ser e~
pregado. As Forças Polic~a~s e as Polícias Jud~ciárias não têm in!
migos já que protegem a sociedade, de elementos perniciosos. A mia
são da Força Policial é constante nas ruas, onde dá proteção, aux!
lio, defesa e socorro ao todo soc~al, perdendo seus integrantes,não
raras vezes, suas vidas, quer combatendo a fúria devas~adora do f~
go, quer protegendo a vida e os bens das pessoas. A missão da Poli
cia Judiciária, também de relevante papel social, é investigar o cr!
me, auxiliando o Poder Judiciário na repressão criminal.
Há tambêm que considerar que esta matéria
remunera
Jão de servidores públicos do Estado - não deve ser assunto para ~
ma Constituição Federal, porque fere a melhor das têcn~cas do D~re!
to Constitucional. Além'~o mais, estabelece tratamento igual para ~
siguais, porque tende a nivelar o tratamento remuneratório para Un!
dades Federadas significativamente diferentes quanto as suas possi
bilidades neste campo.
Hã que se ter, em mente, também, que para não se avil
tar categorias tão nobres e essenciais corno as formadas pelos iote
grantes das organizações policiais dos Estados, deveria constar, en
tão, um teto mínimo, e não máximo.
Nunca deveremos esquecer, que essas instituições são for
aadas, em sua grande maioria, por soldados e investigadores, homens
que devotam toda uma vida de trabalho a uma carre~ra espinhosa,
a
qual dedicam, pelo menos 30 anos de serviço, corno profissionais
de
polícia.
Já no Exército, a base do agrupamento que O forma é cons
tituIdo de conscritos, homens que cumprem serviço militar obrigat~
rio, um dever para com a Naç~o, não como profissionais.
Por último, devemos ver reforçados os laços, vínculos e
~rincípios do federalismo, não legislando pelo Estado. Que cada ESÉ~
do se adeque e pague seus'polic~ais. Numa época em que o povo clama
por segurança, esta é uma resposta que nós políticos, temos que dar.
Ninguém desejará tornar-se policial, com tantas restrições,
princ~
palmente a da remuneração. Quem vai querer. expor-se à continuadosri~
cos de vida, trabalhar muito e ganhar pouco, sem perspectivas de m~
lhora?
As missões do Exército e das PolIcias são diferentes
e
tal restrição desfigura as categorias policiais levando-as a perder
sua identidade.

Na República, apenas un Estado, o do Mato Grosso, foi des

menbrado.

se ficarmos no aspecto histórico veremos que nuitos erros
foram canetidos no passado,

por favorecimento. ou por castigos dos poderosos da

época, vindo de lá para cá disparidades regionais evidentes e divisões, que
lisadas nos

dia~ de

a~

hoje, não encontram nenhuna justificação razoável.
Na modernidade a redivisão territorial do Brasil, i\1l106ll1-

se como medida necessária, inclusive, para estabelecer a presença ordenadora do
governo local

em áreas ricas praticamente inesploradas ou ma 1 acini.nistradas.

EMENDA 280265·8

P"'

~PAftTID0:J

P.O.T.

CARLOS CARDINAL

f:J

"••••

,a/•••"

I."
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COMISSlIO DA ORGANIZAÇ1l0 DO ESTADO

JUSTlFICAÇ1l0

O fortalecimento do princípio federativo passa pela competência do Estado Membro legislar sobre matérias pertinentes a sua área de atuação.
As Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros, orçarüzanos e
mantidos pelo Poder Estadual não podem se sujeitar a competência legislativa exclusiva da União.
Mantida a disposição proposta no substitutivo diminuiríamos a
competência estadual numa área típica da sua atuação agredindo, inclusive o princípio da autonomia, desconsiderando a capacidade do Est"do Membro na gestão da suas
atividades peculiares.
Por outro lado, a intenção, não expressa mas
perfeitamente
sentida, de subordinar às Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros a legislação
exclusiva da União nos leva a antever a tentativa das Forças Armadas de imiscuirse em matérias tipicamente da área estadual.
Tal pretensão OJ intenção, em nada contribui para o equilíbrio
da federação e a repartição igualitária e responsável dos Poderes -,

EMENDA 280266-6

[J

p-AUTOft----------------.

...,.,

~PAItTID0:-=J

P.D. T.

CARLOS CARDINAL
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TIEXTO/olUSTlI"'CAÇio

-,

Emenda

Suprime-se o parágrafo 2Q do art. 3Q
JUSTIFICAÇAO

~-----

[!J

.LlIfÂIllo/colilISSio/.UlCO"'llSÃO--

--,

lDIISS1lO DA rnGIlNIZJ!C1!Q 00 ESTIlOO
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Modifica-se o § 3!! do art. 2!!.
§ ,3!! -

OS novos Estados previsto nesta Constituição e a transformação dos Territórios de Roraima e Amapá obedecerão o resultado de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações diretamente interessadas•
.:!.!!.~!!r.!f.~,Ç!!.!!
O atual mapa do Brasil é resultado das antigas divisões

dBs capitaoias Hereditárias.

A descentralização do poder, a presença do governo local,
a efetiva ocupação do território brasileiro, a abertura de novas fronteiras agrícolas, o ordenamento de áreas conforme o interesse das populações localizadas e
o fim do intervencionismo justificam a transformação dos Territórios em EstadoS
com excessão a Fernando de Noronha que deverá ser reencorporado a Pernambuco.
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EMENDA 250269-1

EMENDA 250267·4

f:J
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t:

GABRIEL GUERREIRO

CONSTITUINTE MAX ROSENMANN

PLENARIO/cOIolISSÃO/SUBCOJiISSÃO

II

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

r.:"I----------------TEXTO!JUSTlflCAÇÃO-----------------,

r.:"I----------------TEXTO/.luST1F1CAÇÃ'J-----------------,

EMENDA ~IODIFICATIVA
Modificar O § 19 do Art. 19 do parecer Substitutivo, adotando a seuinte redação:
"Art. 19 - •••••••••••••••••••••••
§ 19
Cada Região terá um Conselho Regional,
de que participarão os Governadores dos
Estados por ela abrangidos e, em igual número, Mi
nistros de Estado indicados pelo pres~dente da Re
pública."
-

No Art. 20 substitua-se a expressão "área"
metropolitana por
"Região metropolitana e aglomeração urbanas'!.Suprima-se a expressão "de interres
se metropolitano", substitua-se o termo "atendendo" por "obedecendo" e adicionese a expressão "no que diz respeito à sua 10callzação e operação",
Fica o artigo com a seguinte redação:
Art. 20 - Os Estados poderão, mediante lei complementar,
criar
regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, constituídas por agrupamentos de
municípios limítrofes para integrar a-organização, o planejamento, a
programação e a execução de funções públicas, obedecendo aos princípios de integração espacial e setorial, no que diz resparto à sua localização e operação.

JUSTIFICACÃO
A norma cuja modif~cação é ora proposta estabelece que dos CONSE HOS REGIONAIS partic~pem, como membros natos, os Governadores e os
presidentes das Assembléias Legislat~vas dõS-respectivos Estados.
_ Ora, no teAto da car~a em elaboraxão é c~ncedido especial e necessario destaque ao conceito de Federaçao. A rapida leitura do texto aqu
comentado poderia parecer que seu obJetivo foi, justamente, de acolher
tal princIpio. Entretanto, isso inocorre, na medida em que é permitido que, via Lei Complementar (Art. 19, § único), possam da compos~ção
do CONSELHO REGIONAL participar representantes da união, em quantidade
superior à dos Estados (através de seus Governadores e presidentes de
ssembléias Legislativas) •
Ter-se-á, novamente, a hegemonia federal que ora prevalece na foração, tão cr~ticada, dos conselhos Del~berat~vos da SUD~I e da SUDENE
Dessa forma, para ev~tar que isso aconte~ça, a Emenda Modificativa
aqui aeresentada propõe tornar par~tár~a a part~cipação dos Estados e
a Uniao nos CONSELHOS REGIONAIS, aqueles por seus Governadores (sem
consideração aos pres~dentes das Assembléias Legislativas), e esta por
nistros de Estado indicados pelo presidente da República.

JUSTIFICATIVA
1.A palavra "região" tem sido utilizada na geografia para expressar
os espaços onde ocorrem relações de interdependência e/ou apresentam característi
cas fisiográficas comuns. Assim, existem as expressões Região Administrativa, Re::
gião Geo-econômica, Região Fitogeográfica, Região de Clima Tropical, Região Urbana, etc.
2.A expressão Região metropolitana está consagrada na comunicação Aca
dêmica e Oficial do país em inúmeros trabalhos e diplomas legais. Ademais,
ã
expressão encontra similares no inglês, "metropoli tan region", no francês,
"region metropoli taínev, no espanhol "regiones metropolitanas", para definir o mesmo caso de conurbação.
3.A inclusão do termo "Aglomeração Urbana" se faz necessária para caracterizar municípios que necess1tam da execução Inteqrada de funções públicas e
que, no entanto, não possuem características de Regiões Metropolitanas.
4.Quanto à supressão da expressão "interesse metropolitano" justifica-se uma vez que os Estados estabelecerão, em le~, a
autonomia e competências
das Regiões Metropolitanas e dos Aglomerados, sendo redundante dizer-se que estas entidades tratarão de atividades de seu próprio interesse.

,..,..,

S.É fundamental que o princípio da integração seja
explicitado e
sua abrangência, isto é, tanto do ponto de vista de sua localização
quanto d
sua operação, as funções públicas e particularmente os serviços públicos , deve
rão ser considerados em relação à grande cidade. Desta forma, por exemplo,o ser::
viço de transporte urbano deverá ter os itinerários bem como o sistema de tarifas integrados em todos os municípios que fazem parte de uma mesma região metro
politana.
-

PLENAR10/cON1SSÃO/SUBCONlssio-------------,

AO DO ESTADO
,;,,

TUTO/JUSTlfICAÇÃO

-,

I:::MENDA ADITIVA
Acrescente-se, onde couber, o seguinte artigo:
Art:
- A~ políticas de desenvolvimento regional
utilizarão os seguintes instrumentos:
I - incentivos financeiros~outros, viabilizadores
~os empreendimenvos' prioritários;
11 - benefícios ~ vantagens especiais, em favor
dos trabalhadores;
111 - mecanismos destinados à equalização, em todo o
cerritório nacional, das tarifas dos serviços
públicos em geral e dos custos dos insumos
básicos desses projetos;
IV - procedimentos\destinados a facilitar o acesso
econômico a bens de produção indispensáveis dOS
investimentos programados;
V - quaisquer meios de compensação ou correção de des
vantagens locacionai~compatíveis com as disposições da Constituição, tendentes a assegurar os
investimentos necessários ao aumento do produto
regional, sua distribuição equitativa, a geração crescente de empregos e a criação ou ampliação de
interdependências regionais.
A prática das políticas regionais de desenvolvimento,
em nosso país, têm se baseado, essencialmente, nos incentivos fiscais, que beneficiam dS empresas, vale dizer: o capital. O objetivo
central da presente Emenda é des+ocar es~eixo de política econômica para o benefício direto das populações das regiões atrasadas,
e especialmente dos trabalhadores. Além disso, inova com relação
aos procedimentos que viabilizam os empreendimentos econômicos, con
s~iderados prioritários para o desenvolvimentro dessas áreas, com
base na facilidade de acesso, em igualdade de condições, a serviços e
tarifas, que tanto oneram a vida dos cidad10S e~ geral e a ex~ul .
bilidade dos investimentos.

~NDA 2S027~~ ROSAS

ti=

I

pr;~T"O~

'L~NAJlIO/C:OM'S'io/.u.eolllssio-----------I~./D~;-:::;l/
'"

COM I SSÃO DA ORGAN IZAÇÃO DO ESTADO

.

(l)tJ,

lA?

TlXTO/.lUSTIf'ICA;io

Inclua-se no substitutivo aprovado pela
são da Organização do Estado>, onde <XlUber, o seguinte dispositivo:

~ ISfi

-,

Comi~

n Art.
São Considerados do interesse metrOj;olitano,
entre outros, os seguintes serviços:

I -

n -

saneamento msio:>;
do solo metropolitano;

USO

UI - proteção ao patr:lm3nio histórico e patr:lm3nio

anbiental w:bano;
habitação;
transportes, sistema viário e eletrificação;
VI - aproveitamento de recursos hidricos;
VII - proteção aos mananciais;
IX - educação e saúde fAÍblica;
X - segurança púbhca;
XI - outros serviços considerados de interesse metro
politano, por lei estadual."
N -

V -

JUSTIFICAÇ!\O

Nossa proposta complementa o art. 18 do subst!
tutivo que prevê a possibilidade de agrupamento de municipios e do
Distrito Federal em Áreas Metropolitanas, para efeitos administrativos.
Entendemos como necessária a definição das fU~
ções pUblicas relacionadas com os interesses da integração municipal, po~s a competência estã intimamente ligada à estruturação orgânica.
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EMENDA 280272-1

tJ

CONSTITUINTE HÉLIO ROSAS

j

CONSTITUINTE HÉLIO ROSAS

SUBSTITUTIVO DO RELATOR DA COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

SUBSTITUTIVO DO RELATOR DA COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

EMENDA N2

EMENDA N2

Incluam-se no SUBSTITUTIVO DO RELATOR DA COMISSÃO
DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO, onde couber, os dispositivos seguin
tes:

Acrescente-se ao art. 82 o seguinte

ite~_XX:

Compete à União:

"Art. 82
"Art ...... Integram a

f-WiâJPJ

~ COMISSÃO DA ORGÁNizAÇÁÕ"Ô~/ÊSTÃDÔio-----------J

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

rr=;::=:J

competência

comum da União, dos Estados e dos Municípios as s~

xx -

guintes atribuições:

organizar e manter

a

Polícia

Rodoviária Federal como Departamento de Polícia Fg
deral Rodoviária, integrante do Ministério da Jus-

I - zelar pela guarda da Constitu~
ção, das leis e das instituições democráticas;
11 - amparar os documentos,

tiça.

1I

as

obras e os locais relacionados com a história,

JUSTIFICAÇÃO

a

arte, a memória urbana e os monumentos e ~s paisagens naturais, bem como os sítios arqueológicos

outros bens culturais e naturais de valor

Iniciou em 1935, nas rodovias do Estado do Rio

e

de

Janeiro, suas atividades, a Polícia Rodoviária Federal, suce-

ambien-

dendo a antiga tlPolícia de Estrada tl

tal, científico, histórico e artíst1co;

,

instituída por

Washing-

ton Luiz, pelo Decreto número 18.323, de 24-de julho de 1928.
111 - promover e planejar o desenvol
vimento regional;

Sua importância e significação cresceu através dos
anos com O desenvolvimento rodoviário br~sileiro que conta

IV - impedir a evasão de obras
arte e de'outros bens culturais e naturais de
lor histórico e artístico;

presentemente, com 124.167 quilômetros de estradas sob a

de
va-

DA 280273-9

v - proporcionar os meios de aces-

Constituinte HILARIO BRAUN

so à cultura e à educação e promover a ciência e a
cultura;

PI.EH.lIUO/COMI"iO/suacOlullsio-----------j

Comissão da Organização dos Estados
VI - organizar e promover a

defesa

fi§

""'

~tlaT.l~

~ 06(81J

TEXTO/.lUsTl ..lcaçio

....,

da saúde pública;

VII - proteger o meio ambiente e com
bater a poluição em qualquer de suas formas;

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR, ALTERAÇAO DE REDAÇAO DO
ARTIGO 8º, INCISO XIX, LETRA r.
Dê-se nova redação a letra r, inciso XIX, do Art. 8º:

VIII - preservar as florestas, a fauna e a flora;

IX - combater a miséria e os
res de marginalização social do homem,

fato-

promovendo

Art. 8º - Organização, efetivo , material bélico, instrução
específica, justiça e garantias das forças policiais e corpos de bombeiros, bem como condições gerais de sua convocação; inclusive mobill
zaçáo.

a integração social dos setores desfavorecidos."
JUSTIFICAÇAO

JUS T I F I C A ç Ã O
Esta emenda reúne as hipóteses em que a atuação do
Poder Público deve ser exercida em todos os seus níveis, fedg
ral, estaduais e municipa~s, por se tratarem de
atribuições

que estão intimamente ligadas ao exercício do poder de

polí-

cia ou ao dever assistencial do Poder Público, apanágio de tQ

da e qualquer entidade

pÚbl~ca.

Organização,como forças auxiliares e reseryas, quando o e _
xército for mobilizado, necessitam as Forças Auxiliares de uniformida.
de em todo território nacional.
~,face às atribuições das Forças Policiais e dos Corpos de 80mbeiros com a Força Terrestre (Exército), quando convocados
ou mobilizados, é interessante que a União legisle sobre o assunto.
Material bélico,idem ao exposto para organização; instrução
!!pecífica deve ser competência da União, apenas a instrução específl
ca, aqew~ diz respeito ao anormal, ou seja, quando as forças estaduais forem convocadas, face as suas situações de auxiliares e reservas
do exército, quando mobilizados por este.
Contudo a instruçao de segurança pública, deve ser d~ competência dos Estados Membros, Territórios e do Distrito Federal, para
se ver respeitada a identidade dessas nobres. instituições estaduais ,

que melhor do que qualquer outra organização, conhecem suas missões ,
pelo continuado trato com o social, no exercício das funções de poll
ciamento, prestação de serviços, socorro e auxilio às comunidades.

li - Comissão da Organização do Estado
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EMENDA 250275-5

Enquanto as Forças Policiais (Policias Militares) e os Cor
pos de Bombeiros não puderem ter instrução adequada as suas missões,respeitando as caracteristicas regionais, índole das populações e as
ídiossincrásias de seus Estados, não terão conseqoentemente, uma ver
dadeira doutrina de ordem pública.
Se a União pretender óar instrução igualitária à corpora ções estaduais (força policiais e córpos ~e bombeiros) cairá em grave erro, já que, os Estados membros têm comportamentos, desemvolvi menta e processo cultural diferenciados.
Justiça - é de competência federal e a justiça militar estadual, que jamais julgou crime de segurança pessoal, é imprescindível para que as forças policiais (policias militares) e corpos
de
bombeiros, mantenham seus quadros com a dignidade compatível à sacie
dade que auxiliam, preservam e defendem. A justiça militar estadual~
agiliza na defesa do patrimônio moral do homem dessas instituições.
Garantias - prerrogativa de seus quadros, (Força Policial e
Corpo de Bombeiros) como pasto, função, tribunal especializado e um re
gime jurídico compatível com aS RESPONSABILIDADES QUE lhe são inere~
teso
-

tJ -Deputado JOs:e LINS

EMENDA
Acrescente-se ao art. 49 o seguinte parágrafo:
Art. 49 -

A delimitação de competências e atribuições executivas entre a União, os Estados e os Municípios rege-se pelas disposições desta Constituição e por lei complementar que fixará,
inclusive as áreas e condições para a cooperação entre os poderes federal, estadual e municipal, levando em conta a busca de adequado desenvolvimento econômico
de mais equànime-bém-estar social entre os

e

diversos Estados e regiões do pais.

Convotação e mobilização - sempre que o ExercIto, face aos
seus compromissos com a defesa da Nação, não tenha meios de sozinho
cumprir suas missões. Para isso, a União deve criar instrumentos legais, sempre rejeitando o princípio federativo e a conseqOente auto-

JUSTIFICATIVA

ridade dos respectivos governadores.
Concluimos que ao invés de constar o que até aqui vinha con
tido no texto desta Comissão da Organização dos Estados, quanto a com
petência da U~ião sobre as Forças Policiais (policias militares
e
corpos de bombeiros),que deu uma amplidão ilimitada à União, de tal
forma que resta aos Estados Membros, Territórios e Distrito Federal,
tão somente o pagamento pecuniário dessas organizações, conste o Texto ora proposto, que define mais explicitamente a competência da Uniã
e consagra o princípio do federalismo, meta que sempre perseguimos e
que definitivamente queremos ver implantada em todos os aspectos, no
nosso País.

A s~stemática federativa não funciona, hOJe,
no
Brasil. Em parte isto se deve à inteira falta de delimitação de atribuições e responsabilidades entre as três esferas do poder executivo,
ficando, muitas vezes, urna delas à espera ou à mercê dos outros.
Esta sugestão dará oportunidade a urna melhor definição da alçada desses poderes, ensejando, igualmente, condições para
urna melhor orientação Qa cooperação entre os que podem mais e os que
podem menos.

EMENDA
250274-7
~~""''''''~'''--===''-'~--'!--'''UTOR---------------'

[J

DEPUTADO JOS:e LINS

r.r----------------

Pl.I:NAIUO/CONISSÃo/sUBCQMISSÃO - - - - - - - - - - -

r.r

TExro/"usTl.. ICAÇÃO

~

EMENDA N9

Acrescente-se ao art. 89, o seguinte item,
rando-se os seguintes:

TUTO/<lUSTlf<.c.tçio-------_"

-,

EMENDA ADITIVA

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

Acrescente~se, como § 6º dQ inciso X do artigo 7º d
Substitutivo da Comissão da Drganização do Estado, o que se segue.

§ 6~ - Fica criada a Zona Franca de Foz de Iguaçú, r~
guIados a sua organização e funcionamento por lei complementar.
renum~

JUSTIFICAÇAO
. _
Est:ategicamente situado na confluência de três pai
- Argent1na, Brasil e Paraguai, - o Município de Foz
de
Iguaçu, no Paraná, oferece condições propícias para o funcionamento
d: um~ Zona F:~n:a a exemplo"da de Manaus. ~ um privilegiado pela'
llgaçao rodovlar~a com o Paraguai através da Ponte da Amizade inau
gur~da pelo.~r:s1dente Juscelino Kubitschek de Oliveira, e p~la II
gaç:o rodov~ar1a com a ~rgentina através da Ponte Tancredo Neves ~
aS~lm denom1nada por a~lstosa sugestão do Presidente Raul Alfonsin,
e lnaugurada pelo Pres1dente José Sarney. O funcionamento da
Zona
Franca e~_Foz de Iguaçú garantirá o desenvolvimento econômico de to
d~ a reg1ao, o seu parque industrial consumirá matérias-primas
de
Sao P~ul~, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul,
ge:ara nu~e:o elevado de empregos, estimulará o surgimento de indús
tr1as-~atel1tes de apoio e dará impulso criativo à Tecnologia naciô
nal. Ha um outro aspecto não menos relevante, qual o de acabar como contrabando. de mercadorias proibidas, que sangram o Brasil, a cada an~, em ~u~ tos bilhões de cruzados, escoados clandest inamente para
os pa1se~ v1z~nhos. F07 de Iguaçú dispõe de modelar infraestrutura~
com a uS1~a h=droelétrlca de Itaipu, rede hoteleira a pleno content?, c~munlcaç70 por telefone, rádio e telégrafo, aeroporto internac1ona_, rodOVla asfaltada de acesso e navegação fluvial. Preenche
portanto, todas as exigências para o funcionamento de concorrida Z~
na Franca.
ses-1~maos

Art. 89 -

.

x - Promover, nas regiões semiáridas sUJeitas
a
secas catastróficas, mediante planos de recuperação sócio-econômica,
o aproveitamento das águas públicas reprezadas ou reprezáveis,
bem
nas
corno o incentivo à formação e utilização de reservas hídricas
propriedades privadas.

JUSTIFICATIVA

Essa velha promessa, nunca cumprida da união, é o
único caminho para mudar a sorte de milhões de sertanejos nas
regiões serniáridas do Nordeste Brasileiro.

I·
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EMENDA
fi
C:DEPUTADO

250277-1

A idéia do monopólio estatal do petróleo nasceu do
maior movimento popular da História brasileira, que terminou na criação da PETROBRAS.

AUTOI!:

MAURICIO NASSER

i!J

EMENDA 250280-1
tbEPUTAOO MAU~lCIO NASSER

EMENDA ADITIVA

&UTOR------

_

Acrescente-se, como § 42 do artigo 22 do
Comissão da Organização dos Estados, o que se segue:
r;;---------------TUTO/.lUSTIf"'CAÇio---------

§ 42 - O cruzado, e suas divisões, é a moeda-padrão pa-

-,

l!J

ra uso exclusivo nas operações financeiras dentro do país.
JUSTIFICAÇAO

Não podemos consentir ~ue individuos e empresas conti 'nuem a adotar o dolar, ou outra moeda estrangeira, como padrão para o
cálculo do aluguel de imóveis, compra e venda de utilidades, etc, etc.
Esse critério depõe contra o Brasil, e desacredita a nossa unidade mo
netária perante a opinião pública nacional e internacional. A adoçãode moeda estrangeira nas transações internas afeta a soberania nacional, e nos reduz à condição de mera colônia de países imperialistas.

EMENDA ADITIVA
Acrescente-se, como inciso V, do artigo 17 do Substit t·
vo da Comissão da Organizaçãõ do Estado, o que se segue:
u~~
V - ~ facultada a criação de Força Pública Municipal mista,
destinada a auxiliar no combate ao crime e no serviço de trânsito, e
dar assistência em geral.

EMENDA 250278-0

l:J
tJ

- O efetivo será fixado em lei municipal;
A F.P.M. se manterá com recursos do Tesouro do Muni
cípio, e adotará organização e disciplina militares;- Se solicitado por autoridade competente, o comandante,
em chefe poderá autorizar a F.P.M. a acudir outros M~
nicípios em suas necessidades de emergência;
- Em caso de subversão da ordem e de luta intestina
no
país, a F.P.M. poderá ser convocada como força auxili
ar do Exército Brasileiro.
-~

&U'OJl--------------

DEPUTADO MAURICIO NASSER

".,...

rLtMAfUo/c:.OLlISSÃo/SUICOJllISSÃO-----------
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~DATA;;)

Y6J87

COMISSAO DA ORGANIZAÇAO DO ESTADO

TCXTONuSf"IC...~O---------------_.
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EMENDA ADITIVA
Acrescentar-se, como §5 2, inciso ~ do ?rtigo 72 do
Substitutivo da Comissão da Organização do Estado, o que se segue:
§ 52=. Fica criada a Superintendência de Desenvolvimento do Vale do Iguaçú, SUDEVAI, destinada a recuperar economicamente
a depauperada região entre o Paraná e Santa Catarina, com direção div!
dida entre ambos os Estados.

JUSTIFICAÇAO
A região, no inicio do século, foi assolada pela
guerra do Contestado, que produziu alguns milhares de mortos, e provocou o despovoamento da região. Rica, outrora, de florestas exuberantes
perdeu para a avidez das serrarias, o tesouro das madeiras de lei.
O
cabloco ajudou a destruir pelo machado e pelo fogo. A devastação fez'
aumentar o êxodo populacional, e esse êxodo ganhou proporções ainda •
maiores quando o rio Igauçú passou a ser represado, para a construção
de usinas hidroelétricas, que abastecem de energia o sul e o centro do
país. A criação da Superintendência de Desenvolvimento-do Vale do Igu~
çú SUDEVAI, a exemplo da SUDAM e da Superintendência de Desenvolvimento do Vale de São Francisco, contribuirá para a recuperação eCQnômica
de vasta região, na divisa entre os Estados do Paraná e Santa Catarina

JUSTIFICAÇAO
Têm aumentado assustadoramente os índices de criminali
dade nos grandes centros urbanos. O crime aperfeiçoa a sua organização
e o seu poder de fogo, ao mesmo tempo que recorre a métodos cada
vez
mais audaciosos e mais brutais. Ninguém.se sente seguro na rua, no lo
cal de trabalho ou no recesso do lar. Todos temem que o bandido apar~
ça a qualquer momento.
-.,o
O sistema policial se mostra carente de elementos humanos e de equipamento moderno. Supera-se no esforço de combater
o
~rime, mas reconhece as suap defici~ncias e o seu malogro.
Ensejar a criação de F.P.M., de ação multivariada é refr~
ar em parte o surto de criminalidade, é contribuir para o desafogo
do'trânsito.~itadino, é dispor de valioso auxílio em ca~o de
acid~~
tes graves ou de calamidade pública, é restaurar a conf1ança da SOC1~
dade nos poderes constituídos.

EMENDA 250281-0
tbEPUTADO MAURlcIO NASSER

EMENDA 250279-8

(!J

=

&1,11011:--------------,

DEPUTADO MAURICIO NASSER

r:-<---------
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EMENDA ADITIVA

'LUÂAIO/coWISdo/:UICOlllIUÃO-----------,

~DATA~

V6J87

COMISSAO DA ORGANIZAÇAO 00 ESTADO
r:-r

Tf:XTO/.lUSTlf'CAÇio

Tl:XTot"'USTlrlc....io

-,

Modifica-se o teôr do parágrafro único do artigo
lQ do substitutivo da Comissão da Organização do Estado, como abaixo:
Parágrafo único
Todo o poder emana do povo
com ele, em seu benefício exclusivo, é exercido.

EMENDA ADITIVA

e

Acrescente-se, como inciso V do artigo 22 do Subst!
Estado, o que se segue:

~utivo da_C~issão·oa Or~anização.do

x - Constituem monopólio da União a pesquisa, a lavra a refinação o processamento, o transporte marítimo e em condu tos: do petróleo'e seus derivados e do gás natural, em território nacional.
.
§ único - O monopólio descrito no "caput" inclu1 os
riscos e resultados decorrentes das atividades alí mencionadas, fica~
do vedado à UNião ceder ou conceder qualquer tipo de participação, em
éspécie ou em valor, em jazidas de petróleo ou de gás natural, seja a
que pretexto for.
JUSTIFICAÇAO
Atendendo o apelo do Governador Alvaro Dias, do Estado do paraná b dg Presidente da Assembléia ~eg~slativa, Deputado A~
tonio Anibelli, subscreve~os o apelo da ASsoclaçao dos Engenheiros da
Petrobrás e dos Sindicatos dos Petroleiros.

JUSTIFICAÇAO
Ao
termoS
adotado o regime democrático optamos pela fórmula de que o governo é do povo, pelo povo e para o povo.
que
O povo exerce indiretamente o poder, através dos representantes
elege para o Executivo e para o legislativo. Os mandatários nem
se~
pre atentam para a origem do seu mandato. Omitem-se nos deveres, e o
mandato lhes serve para o atendimento de interesses estranhos.
Por
isso, a afirmação ele que "todo o poder emana do povo e com ele,
!:.!.'!
seu benefício exclusivo, será exercido".Não há redundância,
porque
do
cumpre lembrar permanentemente ao mandatário que o seu poder vem
povo, e tem de ser usado exclusivamente no benefício do povo. Do co~
'trário, a procuração, que é o mandato eletivo, poderá ser revogada
por plebiscito.

11 - Comissão da Organização do Estado
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fi]i)EPUTADO MAUR1CIO NASSER
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JUSTI FI CAÇÃO

~ realmente estranha a forma da Constituição vige~
te, que diz que "Todo poder emana do povo e em seu nome é exer

cldo tl •

EMENDA AD IT I VA
Acrescente-se ao parágrafo 12 do artigo 22 do Subst1tutivo da Com1ssão da Organ1zação do Estado, depoiscda expressão "ado
tados na data da promulgação desta Constituição", o que se segue:
§ 12 - ... e sua alteração, parcial ou total, se dará
após aprovação em plebiscito no país e de le1 do Congresso Nac10nal.

Nesse caso, os governantes que, exercendo o
poder
em nome do povo, cometerem desvios, tomando dec1sões equivocadas ou mesmo incorretas, poderão sempre alegar respaldo const~
tucional para as suas decisões.
Por se tratar de princípio fundamental, entendo que
o Relator, Constituinte José Richa, avança bastante quando pr~
põe que o poder deve ser exerc~do com o povo, encampando a nE.

JUSTIFICAÇIlO
Os símbolos nacionais nos dão a imagem da Pátria. Não
podem ser dlstorc1dos, muito menos caricaturados, em desfeita ao se~
timento cíV1CO do povo. Por esse motivo, cumpre ao povo dizer, atr~
vés de pleb1scito, se concorda, ou não, com a mudança da letra
do
Hino, e alterações na Bandeira e nas Armas da Repablica. Responderá
penalmente quem o f1zer à revelia do povo.

ées~idJde da part1cipação, ou seJa, o pr1ncípio da responsabi
lidade d1vid1da.

No entanto, o exercício do poder, em última
instãncia, é o exercício de conf1ança, de uma delegação explfci
ta, daí acredito ser fundamental que se fixe um objetivo, uma
f1naJidade para o exercíc10 deste poder. Claro que o
poder
delegado pelo povo e com ele exerc1do deve ter o objetivo úl
t1mo de beneficiar o povo.
Daí a emenda proposta.

EMENDA 250283-6
CONSTITUINTE LUIZ ALBER~~'"RODRI GUES -

ri!

~-PARTIDO~

\. PMDB-MG

- - - - - TEXTO/JUSTlflCAÇÃO-----------------,

Acrescente-se novo parágrafo ao Artigo 3Ç do parecer
do Relator da Comissão da Organização do Estado, com a redação
dada abaixo, e numerado como § lÇ, mantendo-se os parágrafos !ô
xistentes, dev1damente renumerados:
Artigo 3Ç - .......•...................•
§ lÇ -"A União, os Estados, o
D1strito
Federal e os municíp10S têm o dever de cooperar para
a rea11zação dos interesses nacionais e poderão ceIe
brar acordos, convên10s e associações para execução
de suas leis, serviços ou decisões, dentro do pr1nc1
pio de integração".

JUSTIFICAÇÃO:
O parágrafo lÇ, com a redação proposta, constituc10naliza o pr~incíp10 das ações integradas entre os diversos
n1
veis de Governo, garantindo economia de recursos por evitar su
perpos1ções das mesmas atividades, com pulverização de meios e
multip11cação dos gastos.

EMENPA 250285-2
AO'"
~STITUINTE LUIZ ALBERTO RODRIGUES
- - - - PLENAPIOlcOMISSAO/sUDCOIolISSÃO-··----------

ttOMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

~PARTIDO~

: PMDB-MG

~""-]
'gy06/8Z

= r - - - - - - - - - - . - - - - - - - TEXTO/JU5T1F1CAÇio-------------O inc1so IV do Artigo 17 do parecer do Sr
Relator da Comissão de Organ1zação do Estado passa a ter a seguinte
redação, com o detalhamento que se segue:
Art. 17 - ...•......................•.•..
IV - Organizar e prestar os serviços pú~li
cos de predominante interesse local, e em
especial:
a} abastecimento de água potável e esgotos
sanitários;
b} transportes coletivos urbanos e intramu
nicipals;
c} mercados, feiras e matadouros;
d} atendimento primário de saúde;
e) atendimento ã educação pré-escolar públi
cai

f}
g)
h)
i}

EMENDA 250284·4

aur..

------,

limpeza urbana;
cemitérios e serviços funerários;
iluminação púb11ca;
construçáo e conservação de estradas vi
cinais.

CONSTITUINTE LUIZ ALBERTO RODRIGUES
JUSTIFICATIVA:

~_-_------.----_-_TEXTO/JUST'FIc:AÇiio

O parágrafo ún1co do Art1go lÇ, do Sub~
titut1vo do Relator da Com1ssão da Organização do Estado passa
a ter a seguinte redacão:
Art. lÇ ..
Parágrafo único - "Todo poder emana do
povo e com ele, por delegação sua e em seu benefí~
cio deve ser llxercido, nos termos desta Const1tuição".

A redação c os acréscimos visam eliminar as chamadas
"c ompe t ênc i a s concor-r-e 1tCS lf ., que geram grande confusão na de f an í.câo

e responsabilidade de que nível de governo deve prestar determinado
tipo de serV1ço. Parece oportuno fixar para o nível municipal
as
competências enumeradas.

I I
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EMENDA 250286·1
DEPUTADO ANTONIO CARLOS

S - Meios de comunicação, publicidade, propaganoa e comunicação visual ao ar livre.

rr:ARTIOO~

~ENDES TIIk~E

1>r.

- - - - - - - - Pt.ENARlo/eolol.ssÃO/SUBCONISSÃO

rr====CO~ISSÃO

JUSTIFICATIVA

DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

Seguindo a tendência mundial, a propaganda ea publiciC!5de
através da comunicação ao ar livre (out-coor , painéis etc ), é hoje una re.§t.
lidade em nosso País, alcançando a totalidade do nosso território.
De outro lado, pela sua própria natureza, constitui propaganda e publicidade não seletiva, uma vez que, geralmente, expostas em vias
'públicas, exerce influência sobre a população, indiscriminadamente.
Em que pese estes importantes aspectos, a .~téria não está
hoje regulamentada a nenhum nível, gerando conflitos de competência, não ordenando a existência e desenvolvimento das empresas Elo ramo, bem como desampara.!!
do a sociedade de principios mínimos para o exercício desta atividade econômica,
de intensa repercussão social.

SUPRI'~-SE A ALíNEA (a) do artigo 31, em decorrência da
inclusão de inciso III e do parágrafo terceiro, no artigo 30, na fo~a
abaixo:
"Art. 30 - •••••
I

-

II

!II - para. eliMinação ou controle de

ativid~de

poluente.

§ 19

9 2P 9 39 - Excepciona-se o disposto no

§ 29, deste artigo,

na cobrança da taxa prevista no item III".
Justificativa
A emenda visa instituir a taxa destinada à reposição
pu conservação ambiental, UMa Vez que a atividade estatal específica
~e administração e fiscalização do uso de recursos amb1entais teve
~ua importância destacada, na concep,ão e nos principios que orientam
p governo no modelo constitucional que ora é construído.
A preocupação iluminada do Relator da Subcomissão dos
unicípios e Regiões, Constituinte Deputado Aloysio Chaves, e que oriinou o articulado que esta emenda quer anerfeiçoar , demonstra quanto
ua ExceLência está finado com a vanguarda do pensamento Jurídico ,
olítico e ecológico nacional e além fronteiras. Captou sua'Excelên
ia o pensamento avançado de econOMistas estudiosos da questão dos reursos naturais e do meio ambiente, que desenvolveram o conceito de
~e~s~, expressando o custo social de determinados empreendimenos que são usuários de recursos naturais' ex.auríveis e n50 PY~nrr"o{e
Estudo patrocinado pela ocnE, em lQ60, avaliza a moderna tendência pa
ra sinalizar os custos ambientais implicados pela apropriação privada
de recursos que integram o patrimônio natural comum da coletividade.
O referido estudo afirma que a administração dos custos ambientais
tradicionalmente tem seguido a orientação reguladora de atividades
restrigindo-as, proibindo-as, de forma coercitiva. De maneira menos
conflitual, a utilização do recurso econômico da quantificação do cu~
to decorrente de uma contribuição monetária criada e dosada em função
do impacto ambiental da ut1lização ou exploração econôm1ca do recu;so,
óu da sua modifica,ão ou ~lteração desvantajosa, representa um instr~
mental novo paaa a administração e o planejamento ambiental.
Ao contrário de contribuição de melhoria, a imposição
de taxa permitiria , por exenplo, sinalizar no município o custo social e ambiental de atividades poluentes como a da emissão de contam!
nantes por veIculos automotores e motores à combustão, ou ainda do aumento do nIvel de ruIdo decorrente de quaisquer atividades, inclusive
pela proximidade de UM aeroporto que permitisse pouso e decolagem
de aeronaves de propulsão a jato, que sobrevoassem o município naqueles procedimentos, eMbora o aeroporto situasse em outro mnnicípio.
Neste sentido o aperfeiçoame~to do dispositivo constitucional é modesta contrihuição à meritória ohra do Constituinte
Aloysio Chaves.

==-=:"'::'-"--- AUTOR---------------,
De utado Antonio Carlos Mendes Thame
.....,

PLEftAIIfO/cOll'SSÃO/srJBCOMISSÃO-----------.,
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PLf:r.cÁR10/CO"lISSÃo/s/J8CO"IUÃO'-----------

COMISSÃO DA ORGANIzaçÃO DO ESTADO

~-- _ _-

ART.

"Todos os brasileiros são obrigados ao serviço
militar ou ao serviço agrícola,' ou a
outros
encargos neaessários à segurança e ?esenvolv!
mento nacionais, nos termos e sob as penas da
lei.

§ 19

Lei Complementar disporá sobre o,Serviço Agrícola
que será prlstado altprnativame~te com o serviço'
militar, gerando os mesmos efeitos legais.
As mulheres e os eclesiásticos ficam isentos
do
Serviço Militar em:t~po de paz, sujeitos, porém,
ao Serviço Agrícola e outros encargos que a lei '
lhes atribuir."
JUSTIFICAÇÃO

§ 29

A população economicamente ativa emrelação a
agricultura vem diminuindo vertiginosamente, emigrando
para a periferia das concentrações urbanas e sendo f~
cilmente aliciáda para toda sorte de situações deJUarginalidade social. Além disso, a produçã9 nacional de'
alimentos não está, absolutamente, acompanhando o cresci
mento demogrãfico.
Por essas rezões, estamos instituindo o Serviço
Agrícola obrigatorio, que será prestado alternativamente
com o Serviço Militar obrigatorio.

EMENDA 250289·5

[:J

AUTOII---------------,

AGASSIZ ALMEIDA
I'UNÂ1l'o/eo uJs'io/$UIlCOIlJ"io
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COMISS1\O DA ORGANIZA 1\0 DO ESTADO
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ TItXTO/oJU5TlP'IC..

Inclua-se na Seção da Organização do Estado
Capítulo III
Art. 8º _ Compete à ~Inião:
XIX - lcgisalar sobre .•.

~""-J
/ 06/ S

- - _ nXTo/,tLl.sT."CAÇÃD---------,~-------__,

INCLUA-SE NO SUBSTITUTIVO DO RELATOR ONDE COUBER:

,-,
, . " . , _ - - - - - - - - - - - - - - - TEXTO/ ..I l J S T 1 F 1 C A Ç A O - - - - - - - - - - - - - - - - . . . . ,

AGASSTZ AT.METDA

~

ÇÃo-----------------,

Inclua-se no substitutivo do Relator onde couber:
Art.

Os empréstimos externos e convênios internacionais serão submetidos à decisão do Congresso Nacional.

n• Comissão da Organização do Estado

3JSTlFlCATlVA

EMENDA 280291-7

Nas últimas décadas. durante o regime autocrata que
os direitos do povo brasileiro de participar das decisões racionais. sobretudo
das dívidas externas. através dos seus legítimos representantes no Congresso
Nacional. propiciou por injunçÕe; de grupos. encastelado no Poder Executivo.
um endividamento. cujo pesado preço o povo brasileiro vem pagando a altos cu~

ÇJAGASSIZ

O\UTOR----

-,

ALMEIDA

f:PM)
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PARTIDO--.,

PMDB

r . ; - r - - - - - - - - - PLENAflIO/CO".ISSÃol$U8CO.. JSSÃO
COMISSAO DA DRGANIZAÇAD DO ESTADO

_J

~---_,

=---------------TEXTOIJUSTIFICAljiO--

tos.

,

INCLUA-SE NO SUBSTITUTIVO DO RELATOR ONDE COUBER:

o dispositivo.

oue ora apresentamos. e a ser i nserldona futura Constituição. visa coibir a anti-patriotica forma de. em nome do
País. se contrair transações. dos quais desconhecemos a origem. forma. condições e aplicações,
Ao Congresso Nacional. como instância última do povo
brasileiro. deve caber. a decisão final sobre matéria de relevante importância para o País.

Art.

fu~

A administração da justiça se organizará e

cionará com a participação popular, que será determina
da por lei.

JUSTIFICATIVA

A democracia se fortalece com a participação popular em to
~-PARTIDO~

PMDB

dos os setores da atividade humana, mormente, na escolha dos que in-

_~

tegram órgãos de poder, executivo, legislativo e judiciário.

r - - - - - - - - - - PLENl."10/COMISSÃO/!lUIICONISSÃO
~CDMISSAD DA ORGANIZAÇAO DO ESTADO
1':"I

~,

TEXTO/,JUSTlfICAÇio

na concepção doutrinária de Maritain, o vínculo de

coe

,

xistencia e integração do homem-governo, sociedade-poder, na interação que possibilitará " a co-responsabilidade
. das decisões, e

INCLUA-SE NO SUBSTITUTIVO DO RELATOR ONDE COUBER:

ademais

eleva a cidadania do cqmunitário.
Co-responsabilidade, poder comunidade, é a dignificação da

Art.

A criação de Estados e Territórios dependerá

de

cidadania à participação.

lei complementar.

A organização judiciária brasileira, como toda a nossa máquina administrativa, padece de atualização com os fatos da vida.

parágrafo Onico.

~

obrigatória a realização de plebisc!

to para consulta prévia à população
cada vez que for operar uma redivisão

interessada,

democratiz~

Os quadros de acesso à magistratura devem ser
dos, elegendo-se uma parte

de seus integrantes pela comunidade.

territoria~

a nível de Estado.

JUSTIFICA TIVA

EMENDA 280292-5

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

t:AGASSIZ ALMEIDA
A ninovação de nossa proposta consiste em acrescentar
grafo único ao artigo 3º da atual

Constituição Federal, o qual

belece que a criação de Estados e Territórios dependerá de Lei

par~

est~

plementar, dispondo 9a obrigatoriedade de realização de plebiscito,

.

TEXTO/JUSTIFICAÇÃO

---,

INCLUA-SE NO SUBSTITUTIVO DO RELATOR ONDE COUBER:

for

operar uma redivisão territorial a nível de Estado.

Art.
preoc~

pação de textos constitucionais anteriores e, de certa forma, se reflete no artigo 14 da Carta em vigor que prescreve no caput do

ref~

rido artigo: "lei complementar estabelecerá os requisitos mínimos de
população e renda pública, bem como a forma de consulta prévia às

p~

pulações locais, para criação de municípios".
Entendemos que a redivisão territorial só se justifica
do tem como respaldo a expressão da vontade popular. O caminho

=

PU.NÀAIO!CONISSÃo/sUBCOMISSÃO'----------....,

CDMISSAO DA DRGANIZAÇAO DO ESTADO

Com-

para consulta prévia, à população interessada, cada vez que se

a medisa consiste, pelo menos em parte, objeto de

r':"lc----------

Cabe ao çongresso Nacional resolver

definitivame~

in ter n,!!,

te sobre os tratados, convenções e atos

cionais celebrados pelo Presidente da República

bem

como sobre todos e quaisquer acordos, convenções,

pr~

tocolos ou contratos efetivados por entidades
cas nacionais, com países ou instituições

públ!

estrange!

ras, que possam influir sobre qualquer aspecto, na equa~

conomia nacional.

mais

adequado para que a população interessada manifeste sua aspiração ou
sua anuência 'em relação à iniciativa é o plebiscito.

JUSTIFICATIVA

Com o intuito de que o Congresso Nacional participe de

fo~

ma mais efetiva para a superação da crise econômica e social por que
vem passando o Brasil, estamos apresentando sugestão de norma const!

100
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tucional fundamentada na proposta de Emenda à
1984, que aperfeiçoa o texto

Constitu~ção

n Q 72, de
Con~

do inciso I do artigo 44 da atual

tituição, que lnclui entre a competência do Congresso Nacional
Repúbl~ca,

AGASSIZ ALMEIDA
COMISSAO DA ORGANIZAÇAO DO ESTADO

,-,.

TEXTO/.tuSTlFICAÇio-------------------.

acrescentando todos

e quaisquer acordos, convenções, protocolos ou contratos

efetivados

por entidades públicas nacionais, com países ou instituições estrangeiras, que possam influir sobre qualquer aspecto, na economia

Inclua-se no Substitutivo do Relator onde couber:

naci~

Art.

naí ,

e natural

P-""-]
~ 09/06 /87

a de

resolver, definitivamente, sobre tratados, convenções e atos intern~
cionais celebrados pelo Presidente da

EMENDA 280294-1

tJ

que os técnicos a serviço do Governo, não

dam a todas as aspirações, anseios e interesses dos mais

Fica criado o MinIstério da Defesa e transformados
em Armas Militares os Ministérios do Exército, Ma-

ate!:!.

rinha e Aeronáutica, extinguindo-se o Estado Maior

var~ados

segmentos da sociedade brasileira, o que provoca insatisfações de

das Forças Armadas - EMFA.

t~

dos os setores da nossa sociedade.
Daí decorre a necessidade de se incorporar a Carta

Magna

de 1987 dispositivo que possa fortalecer as prerrogativas do

Congre~

so Nacional, no sentido de possibilitá-lo partic1par das grandes
cussões e decisões

po~íticas,

JUSTIFICATIVA

di~

As Forças Armadas brasileiras, durante a fase

econômicas e sociais do País.

rep~

blicana interviram 34 (trinta e quatro) vezes no processo
mocrático com acentuada e agressiva forma de tutelar os

de
pod':l-

res constituidos, gerando-se consequentemente, graves deformações na formação política do nosso povo.

EMENDA 280293-3

Ademais, a existência de

tJAGASSIZ ALMEIDA

Ministério~

nas três

armas

originou um desequilíbrio na estratégia militar por falta
"LE:NAAICllcaUISSÃoIS(JBCO,llJ~5.io-----

-,

~"'TA---:-I
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t:COMISSAO DA ORGANIZAÇAO DO ESTADO

uma

logíst~ca

comum, que a criação de um Ministério da

de

Defesa

possibilitará.

f':'1~--------------TEXTO/.rU'lTIFICAÇÃO--------------

Atualmente, os países mais adiantados implantaram

o

Ministério da Oefesa. Citemos este fato como ilustração: A Ar-

INCLUAS-SE NO SUBSTITUTIVO DO RELATOR ONDE COUBER:

gentina, durante a guerra das Malvinas, por falta de uma estra
Art.

Os dirigentes da administração direta e

indiret~

tégia militar comum e logistica, foi arrastada a uma vergonhoS8

ficam abrigados a prestar contas de suas gestões
nualmenle ao Poder Legislativo e mensalmente

derrota.

a-

divu!

gar e discriminar as despesas e receitas em órgãos de

Por outro lado, ocorre constantemente conflitos entre Ministérios Militares sobre a dotação e carreamento de

comunicação social.

Portanto, urge como imperativo do desenvolvimento
Parágrafo Único-

re

cursos orçamentários.

Os Tribunais de Contas ficam sujeitos a

supervisão do Poder Legislativo, nas esferas de suas

n~

cional e a dimensão que o Brasil adquiriu no contexto internacionaI, aprovarmos a criação do Ministério da Defesa

como for

talecimento das nossas Forças Armadas, instituições permanentes

respectivas competências.

do país e salvaguarda da soberania e da defesa externa do País.

JUSTIFICATIVA

EMENDA 280295-0

No Brasil, a Administração Pública, por falta de um
do e disciplinado ordenamento de suas atividades, sobretudo na apli-

DEPUTADO JONAS PINHEIRO
PLEHARIO/CONISSÃo/suPCOMISSÃO--

cação do dinheiro público, alcançou nestas últimas decádas situações
ãnomí.nãve'í s', e deram-se as mãos a irresponsabilidade e a
ção. Em muitos casos, desfecha-se o império do absurdo, no

corruE.
malbarat~

mento de recursos públicos, deslavadamente, à face da comunidade,

e

com~ça

a descrer das

instituições democráticas, que se alicercam no respeito a lei e
l~vre

no

poder de critica e de fiscalizar.
Este dispositivo visa assegurar aos dirigentes da Adminis-

tração Pública o respeito ao patrimônio e recursos pertencente à comunidade.

=---------------TExrotJUSTIFlCAÇio

-,

)
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EMENDA AO SUBSTITUTIVO
Acrescenta ao artigo 8 2 , XIX, a letra "S"
Art. 82 - Compete a União:

recebem por prémio a impunidade.
Por estes fatos desabonadores, o povo

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO 00 ESTADO

XIX - legislar sobre:
a) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

....................................................................
s) Florestas, caça, pesca e conservação da natureza, através de Código especí fico.
JUSTIFICATIVA
Deve ser mantida a competência exclusiva da União Federal para dIsciplinar o aproveitamento dos recursos arbóreos, ani

11 • Comissão da Ç)rganização do Estado

mais e písceos, naturais, ou seja, não produzidos pelo homem, constante da atu-al-ConstHuição (art. 8 Q , XVII, "h"). Seria impossível'
à União, através do Congresso Nacional, traçar normas gerais sobre'
a ativ~dade pesqueira, deixand~ aos Esiados a tarefa de Lei suple mentar, devido à própr~a complexidade desta importante atividade i~
tegrante do setor primário da econo~ia nacional.
Cada at~vidade cabe possuir seu CÓDIGO próprio, a ser'
elaborado após a promulgação da Nova Constituição.
É bom lembrar que algumas dessas atividades já possuem'
seu Código em fase de estudo e aprovação, que precisam ser adapta dos a nova ordem juríd~ca preste a se instalar no Brasil.

EMENDA 250296-8
C
DEPUTADO JONAS PINHEIRO
______
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TE'XTO/JUSTlFICAÇÃO

-,

EMENDA MODIFICATIVA AO SUBSTITUTIVO
Acrescenta ao

art~go

29

.....•..•. restabelecimento do Estado da Guanabara, prorrogação da
Lei Complementar n Q 31 que criou o Estado de Mato Grosso do Sul, '
desmembrado de Mato Grosso, e as de transformação dos Territórios'
de Roraima e Amapá em Estados e outros pertinentes que lhe sejam 1
apresentadas até dez dias após sua instalação.
JUSTIFICATIVA
A Lei Compiementar nQ 31 de 11/10/77, que desmembra
o
Estado de Mato Grosso do Sol do EstadJ de Mato Grosso, previa forte
aporte de recursos sobretudo para o Estado remanescente, já que
a
criação de Mato Grosso do Sul inviabilizava-o economicamente.
No art. 38 da referida Lei, determinava "O Poder Executivo Federal instituirá a partir de 1979, programas especiais de d~
senvolvimento para os Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul,
com duração de 10(dez) anos, propiciando apoio financeiro aos gove~
nos dos dois Estados, inclusive quanto as despesas correntes.
§l Q - No exercício financeiro de 1979 os referidos programas deve rão envolver recursos no valor mínimo de CZ$2.000.000.000,OO (dois'
bilhões de cruzeiros) dos quais pelo menos CZ$1.400.000.000,00 ( um
bilhão e quatrocentos milhões de cruzeiros) destinados aos Estados'
de Mato Grosso.
§2 Q - Os recursos para os programas que trata este artigo deverão '
constar dos Projetos de Lei orçamentário anual e plurianual da Uni-

espeCla~s

Decadência dos programas
até então existentes com alocação de recursos substanciais como PDLOCENTRO e POLOAMAZÔNIA.
3 - A constante e incidênc~a cada vez maior de fluxo migratór~o para
Amazônia, que transformou Mato Grosso no portal da expansão de fronteira agrícola, como se nota pelo aumento de Municípios, que no ano'
de 1971 era de 33, passando para 83 em 1986, com natural exigência'
cada vez mGior de investimento e manutenção dos serviços básicos
à
população crescente em progressão jamais vista e mais exigente.
Vaie ressaltar ainda que para criação do Estado de flondônia
a correção do recurso alocado já foi corrigido quando estabeleceu o'
apoio do Governo da Unlão em ORTN. Prponho portanto para tornar Mato
Grosso viável e, sobretudo, prepará-lo para a real finalidade, pela'
qual foi seccionado que a Lei Complementar nQ 31 seja prorrogada por
mais' 5 Ânos a partir de 1989, com aporte de recurso da União conforme artigo n Q 38 da referida Lei, a nível de 1979, fazendo assim justiça histórica àquela Un~dade da Federação, e ajudá-la a ter infra estrutura necessária para sustentar o fluxo migratório, com aproveitamento do seu enorme potencial tão necessário a causa da Nação Brasileira, conforme justificativa à época sobre o ponto de vista da o~
dem política, geográfica e administrativa:
- atender as aspirações políticas da população sul mato-grossensé.
- promover uma gestão adm~nistrativa m3is racional do imenso espaco'
geográfico.
- diminuir as diferenças regionais de renda e infra-estrutura sócioeconômica.
- criar e multiplicar novas e rentáveis oportunidades econômicas,
principalmente para o setor privado.
- consolidar o processo de interiorização do desenvolvimento brasi leiro.
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I - O decréscimo acentuado do aporte de recurso, conforme dados aci-

______
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TEXTOIJUSTIFICAÇ.iO-----------------,

Suprumr , no Art. 79, o rnctsc VII.
JUSTIFICATIVA: O propôs i to da presente emenda e al inhar-se aos doutr-inadores que
concluem ser o melhor para o Pa'ís o sistema estabe'lec ido pelo Cõdlgo de Minas de
1934, ass im justificado jã naquela opcrtumdade :

ão".

Aconteceu que este recurso com o passar dos anos foram '
negociados muito aquém da necessidade e a cada ano diminuiam em base reais, senão veja~os:
~L~
OflTNs (-H1979
1.700.000
4.720.000
1980
3.250.000
5.965.000
1981
3.500.000
3.760.000
1982
5.30d.000
2.944.000
1983
13.500.000
3.436.000
1984
20.000.000
1.740.000
1985
42.620.000
1.116.000
1986
75.988.000
724.000
1987/89
75.000.000
360.000
(1)
DRTNs de maio dos respectivos anos.
(2) - Recurso já alocado no plano plurianual para os próximos 3 anos
Como se nota, Mato Grosso foi extremamente penalizado ao
passar dos anos reduzindo os recursos e obrigando o Governo Estadual
tomar sucessivos e pesados empréstimos na rede bancária privada para
suprir o déficit público cada vez maior, sobretudo relacionado à folha de pagamento dos servidores públicos.
A mutilação de Mato Grosso previa contar com decisivo a poio da União até sua estabilização econômica. Vários fatores justificam que esta Lei seja prorrogada, como por exemplo.
~O

nA questão da propriedade das jazidas minerats e relativamente secundãria
em face dos expressos preceitos const i tuc ionaes que atr ibuen ã ümão po
deres para regulamentar seu aproveltamento industrial.Exclu'ída a propne
dade pr-ivada , enfeixados aqueles poderes nas mãos da umão , e evidente
que no rigor desses pr incfpros , a esta deveriam pertencer aquelas ri que
zas , Pelo Cõdlgo de Minas, as jazidas desconhecidas, quando descobertas";"
serão contudo mcorporadas , não ao patr-ímêmo par-ticular da União,mas ao
patrimônio gera I da Nação, como propr-redade rmprescr t ptfvet e inallenã
ve l ."

-

Pretender, pois, que a propr-iedade do subsolo deva ter como titular a Unlão Fede
ral daf podendo subtender como se fôra seu patrimônio particular e não como pã
trlmônio geral da Nação, estarã caracterizada a ESTATIZAÇI\O do setor nnneral dõ
Pa'ís , jã que as Jazidas passarão, automati camente, a 1 ncorporar-se ao patnmôni o
da União, independentemente de ter ou não contribu'ído para a descoberta do depô
sito mineral.
Va1e 1embrar, por outro lado, que a emenda ora proposta preserva o sistema atual,
não incJulOdo, necessarJamente, entre os bens da União, os recursos minerais que
são do domfnto eminente e não par-ticul ar do Estado, evi tando-se a polêmica sobre
a matéria e o desestlmulo e retraunento do setor mineral.
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EMENDA 280301-8
SIGMARINGA SEIXAS
PLENARIO/CONlssio/SUbCONI~sio-----------

__________

l:

r.1-

TEXTO/.auSTlfICAÇAO

-,

COMISS~O

=

DA ORGANIZAÇ~O DO ESTADO

~'ATA5787]

'o9(06j87

Tt:XTO/JUSTlfICAÇio-----------------,

Inclua-se, no Art. 8 g , o item XX, a saber:

Modifica O inciso IX do art.79 do substitutivo:

"XX - administrar os recursos míneraas , a 1ndústr1a de produção mineraj e a d1str.!o
buição, o comercao e o consumo de produtos mJ.neral.s.11

Art. 79 - Incluem-se entre os bens da União:
I -

JUSTIFICATIVA: A emenda proposta objetava tornarem expressos , como pr-ecaí.tos cons
ti tucãonaas , as atrubuí.çóes da Umão no que diz respeüo à regulamentaçào e flSC~
lização dos atos anerentes à at ívadade mineral.

II III -

IV -

V -

Representa, outrossim, o r-econhemmento do domíru.o eminente da Unl.ão sobre as ja-

zadas minerais, ou seja, o poder de dominação ou de regulamentação que o Estado
exerce sobre as C!"oisas inapropriáveis ind1vidualmente, mas de fruição geral da c.Q.
let1vidade, conforme nos ensmam os mestres do Dlreito Adnu.n1str'ativo ..

VI VII VIII IX - as terras ocupadas pelos índios, que delas t~
rão posse permanente e usufruto exclusivo das riquezas naturais
do solo e do subsolo, e de todas as utilidades nelas existentes;
JUSTIFICAÇÃO
Inclui-se no texto emendado a abrangência do us~
fruto indígena sobre as riquezas naturais do subsolo das suas
terras. A verdadeira igualdade consiste em dar tratamento
d~

Assim pr-ecedendo estar-se-á, corretamente, incluindo as Jazidas nuneraãs como patnmônio geral da Nação, - e não como patr'lmônio particular'. da União -, resguardada, em sua total1.dade, a sober-am.a nacional sobre os recursos rmner-aí s do País:

EMENDA 250299-2

tJ

FtIV/lIJ8/H-

sigual aos desiguais. O usufruto indígena sobre as riquezas do
subsolo não viola, portanto, o princípio da isonomia, pois se

AOTOR--------] mp';:;';"'..---,
. c....c.rt-_J

BIfRC/;/..l-O$

trata de garantir um direito intimamente vinculado à possibil!
dqde de sobrevivência física e cultural dos grupos indígenas.

r . 1 r - - - - - - - - - - - PI.ENAIIIO/co"'l~sÃo/suacO
...l l J s i o - - - - - - - - - - _ _ _ ,

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

=

A experiência histórica tem provado, ao preço da
nXTO/JU5TlfICAÇÃO

""]

extinção de inúmeros grupos tribais, a magnitude e irreversib~
lidade dos prejuízos causados às sociedades indígenas pela in
vasão de garimpeiros e mineradoras.Não se pode, em sã consciê~
cia, consagrar tais invasões em sede constitucional.Ademais, a

Dar ao üem XIV do Art. 8g a .seguanbe redação:
"XIV - Orgaruzar e manter a Policia Feder'al com a f'ana Lãdade de, entr-e outr'as que
lhe forem cometidas por 1e1 complementar, executar OS servaços de
policia
mar-Itama, aérea, de frontelra e de minas",
JUSTIFICATIVA : Objetdva fixar', de

manear-a

exclusão do subsolo implica evidente retrocesso, pois no

ente~

dimento abalizado de Pontes de Miranda é desde 1934 que se
rante aos índios o usufruto sobre tais riquezas, inclusive
do subsolo.

explicita, a autoridade tüular' do poder

de polícia, portanto, a competente para assegurar o exercício regular do dar-ea.to de
explorar e de apr-ovei.tar- 1ndustr1almente as Jazidas e minas.

g~

as

Considerando serem os recursos miner>ais bens da Nação admin1str'ados pela União, d~
. vida não resta de que a autoridade competente, no caso, é a Policia Feder'al.

EMENDA 250302-6

tJ

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
r - - - - - - - - - - 'L.IUIlIO/CO.. ,••i o / l u a c O M l l l i o - - - - - - - - - - -

DA ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS
r=-r

EMENDA 250300-0
AU1O.-------~
Afi/N 1f3ItL :3f1f<.0é/... 0 0 S.
_ _ _ _ _ PI..f!NAflIO/COIJ'$SÃO/SUBCONISS,io--

Suprima-se do Art. 15 do Anteproj e to a expressão final "não p~

dendo exceder

___,

COMISSl'iO DA ORGANIZAC1\O DO ESTADO
re-r

TEltTO'JUSTlflCAÇ;.O-----------------,

,..~

nos demais casos

tl
•

JUSTIFICAÇÃO
TEXTO/JUSTlF'CAÇÃO----------------,

O limite de 33 vereadores se tem mostrado claramente Insufiei
entp para permitir a representação adequada, a nível mun1c1nal. meg~
lópoles como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte.

Modif1Cà a redação do item VIII, do Art. 79
"VII

As cavidades naturais subterrâneas, assim como 05 sltios arqueoJ"ógicos,
prê-hí stór1 cos e 05 espel eo1Óg1CoS do subsolo de importância hi stõr1ca
e c ent'[frca ,"
í

JUSTIFICATIVA: A preservação dos sitios arqúeo1óg1cos, pre-históricos e aspeleo10g1COS e cavidades subterrâneas constttut medt da da maior tmpor-tencta ,
tanto
sob o ponto de vista c tent'[f rco , quanto cultural e histórico.
Ocorre, tambêm, que, regra geral, as cavidades naturais subter-râneas são forma
das nas rochas ca1câreas, substâncias minerais de largo emprego na agricu1tura,c~
mo corretivo de solo e na construção civil, como o cinento e a cal, entre outros.

EMENDA
fiJ
(-

250303-4

FERNA~DO HENRIOUE

AUTOIl

CARDOSO

Diante desta mul t ivarnada gama de uti1ização, recomenda-se a ~doção
da emenda
proposta, que sugere uma pr~-qua1if1cação do s:!tio
arqueol oqrco ou cavidade
subterrânea, antes da decrsao de sua preservaçao.
r.1----------------TEXTO/JU!l:Tlf'lCAÇj,O-

Inclua-se o seguinte parágrafo único no art. 11.
Art. 11 - .•••.••••••••••••••••

~

11 • ComISsão d~~ganlzação do Estado

Parágrafo único - Lei complementar poderá fix~r limites, condições, alcance e normas gerais para a 'legislação suplementar prevista no inciso I deste artigo e no inciso I do art. 17.

AUTO"-------

• 103

_

'''IUIMO/Ctllll'do/luatO.1UÃO

_

11 - COMISslo DA ORGANIZAçJl.O DO ESTADO
JUSTIFICAÇÃO

~~..---------------TIXTO/'"'T""A'10-

O poder de legislar supletivamente terá de ser regulado
permitir sem conflitos frequentes o seu exercício.

para

-,

onde couber no Anteprojeto da comissão da Organização do Estado.
"Art ••••• A ELABORAçJl.O DA PROPOSTA ORÇAMENThIA MUNICIPAL
TER1\.·A PAR'rICIPAçAO DA SOCIEDADE ATRAv1l!S DE REPRESENTANA

TES DE SUAS RESPECTIVAS ENTIDADES.

Parágrafo Unico

A LEI ASSEGURARlt AO CIDADl0 O DIREI":

TO DE AçXO, POR VIA PROCESSUAL PRÕP,RIA, PARA GARANTIA DA

[ôJ

EFETIVA PRESTAçXO DOS SERVIçoS PUBLICOS MUNICIPAIS,

II - DA ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS

""'r----------------

ESPECIAL OS REMUNERADOS POR TAXAS."

~------,

TUTO/olUSTI.ICAÇio----

EK

(JUSTIFICAçXO 0RllL EM PLEN!RIO)

Inclua-se no final do inciso I do art. lI:
Art. 11 I

alíneas !. !, ~.

- .. : ........• excetuadas as matérias

i . !.

~, ~. e

incluídas

E do inciso XIX do art.

nas
AOTOII---

89 •

JAIRO

_

Cl_m~IRO

'L[N...J110/CO.,lJdo/.~CO.lsaio---________

(fI":oomissão da Oreanização do Es-:;ado

JUSTIFICAÇÃO

AS matérias relacionadas devem ser de competência exclusiva

da Uniã,o.

1":'1,----------------- T[XTOIJUSTI'lC"çioI!J"~' •!.rt.2_o , " capllt " ,~r.ssa a ter a seCvinte

I M06~J
DATA~

_~

~

rC2~çaQ:

"J,.rt.2º-A Re:p'~'b1ica Federativa e De:uocrática do Brasil é cO:1stitu{da~ .
sob

re~~~e represe~tativo,pela uniãc

indi3so1úvel dos Estados,~ictr.

to Y'ederc'.l,Te=itórios e r.fuJ'lic{pios,e te,;: cono final:idaile: ll
JUSrIFICAÇ'ÃO

EMENDA 250305-1

PJ

"'

t?

AUTOA

Constituinte SIQUEIRA CAMPOS'---------------11 -

COMISS~O

~'AItTIDO~

P.D.C.

'"uNÂJt(O/COM.'.io/.uaCOM.uio-----------

DA

DRGANIZAÇ~O

~_---_--_---

DO ESTADO

-_TUTO/"U'TIPlCAÇio----------------,

NO SUBSTITUTIVO DO RELATOR
Suprima-se do caput do Artigo 29 a

expressão

"do Tocantins".
JUS T I F I C A ç

~

O

Para compatibilizár o Art. 29 com''a' -!n'oposta
contida na emenda 2S0001.9.

EMENDA 250306_-9'

l!J

Jost MARIA EYMAEL

w
C

Comissão

AUTO.---------------,

~

...Il:TIOO=]
PDC

'LIÕ"lO/cOlilI••Ã o / . U l C O M 1 N i o - - - - - - - - - - -

II

Adite-se a redação' do item IX do artigo 89 a seguinte expressão.
após "Nacional", "Regional".

A proposição ,reside e~ considerar cowo inte~:1tes e forradores da
~nião indissolúv21,da Federação prasileira,a1ér. dos Estados-me~bros.
o Distrito Feàeral e os Terr~tór~os,coDO co~st~~te dos textos da ao~
t~tuição de 1967 e Emenda nºl de 1969,e inclue os r.funic{p~os.A co~
qlusta do recopJlecinento de que tais Unidades ou Entes assumem urra
função espeé{fica no contexto da Fede~ção e da vida institucional
e social e pol{tica do pa{s,faz e~ergir para cO~$ideração no texto
constitucional o atestado de s=s 'existêr.cias. na conf~a.ão da Lei
FilLdamental.Perguntar-se-6:0 que obsta que assirr. seja consagrado?~ue
razões ins~peráveis afastariso a consideração do textc constitucio:J,~,se .este registro co=esponile a UI:l recla:?:o leg{timo ãae camuniiiades assir~lade.s? Exe.tanente,~ ~ste ~. anseios dos r~ic{pios brasil~iros,àos' cerca de cinCO Ei1 ~ue con!õe~ a Federação.O Estado llacio
nal,a'Pederação,no Bi~sil.não existirá ou sobreviverá sem os r~ic{
pios ,a "célula nater"da. n'lcionalidade.:rcr que não realças a sua silO
nificação,a sua im~ortância histórica e at~~l,e conferir êncfase a
sua progr"ssão futura?~lão deve ca;~er a on::'scão,1lara 6 que é releva:1,te,seg~,do o sentimento geral e a ~nsciê~ci~ do povo.~is a razão.
JUSTIFICAÇÃO
Ros teT.GOS da proposição,faz-se intecrar no no~e do pa{s a expressão ::1emocrática.As incertezas e 'as instabilidades do processo hil
tórico e institucional do pa!s revelam quão funãanental se apresenta
€' imperi oao se f'::-.z que a vontade latente ,por 11:'$ ilemoc.racia durad:l.!i
ra,se i~cory,ore no texto na Lei r~gna.pa~ que,ass~,a cada dia,cada
cidadãc~ se escude na letra da Lei Maior.se mire no eXe~~lo,repita,r
cite e pratique o disc1.U'so,como manda.:nento sagrado de eJ.::.e ~ dever de

=

JUSTIFICATIVA
Dá mais abrangência a norma.

ca!!':l
e de todo,s eLlJ:leJ".har-se para que seja perene a Democracia ,inseparável doe cidadãos que soam a liberdade e que a querem,de modo
perene,no caminhar da existAncia e da convivência huna:l.a.
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[!1

JUSTIFICAÇÃO

JJ.IRC

A proposição ~ coerente com. a previsão contida no

CARl\'BmO

r.-.---------------I!.J li o CAFÜt"LO V r.:'Jj·:rCfrIOS-,inclu&Se

TEXTO/olUSTlFIC.lÇÃO------

rem os

sabseq~entes.Com

a redação a

1JL'

OAPtTULO

VI

do Substitutivo,quc admite a intervenção em tais casos.A oonfisur,ação do delito de responsapilidade submete a autoridade 'às coDinaçõps
da lei ,inclusive a perda do ca~o pol{tioo,eletivo.

L!L
f1LUÃIUO/CO".Slio/auaCOlilltlÃo
~I-ComiSsão do Organização do Estado
,

Artigo,~,e se rell"une-

se~tir:

CAFíTULO V

EMENDA
280312-3
fi

nmrorrros
Art.1S- Os r~~ic{rios po~crão estabelecer acardos,consórcios ou outros ~ecanisnos de cooperação co~ a ~ni2o,oe Estados ou entre si,objetiva~do a rer,~ização de atividades ou se~viços de i~teresse co~
e l?'1blico.

é

AUTOR

JAIRO Cl,,]r3mO

~

p?

~

I"Lt:HAIlIO/cONI5SÃo/auscOM'ssio,-----------

II- Comissão da Or~~zação do ~stado

m

TUTO/"USTlfICAÇio

Acrescente-se m.~is um Inciso ao Art. 24,com a ~guinte redação:
Arto 24-••••••• 0 . 0 0 • • • • • • • • • • • • • •-• • • • • • • • • • • • •
V-deixar de entreuar à câmara de Vereadores as quotas que lhe sej~

JTJ:JT"!FlOAÇ:;'O

Pro,õe-se conte~Flar no texto co~stitucional,a exe~Flo da re&ra est~
belecida no CAPiTULO VI(Art.l8.§3 9 do Substitutivo),para os ~~~c{

devidas,nos termos e nos prazos previstos nesta Constituição alna

pios não intecrantes de Ireas ou Regiões Metropolitanas,a faculdade

lei.

e airei~o 6e promover ações co~ou con~1L~~as,ae iLteresse pÚblico,

JUSTIFICAÇÃO
Aplioam-se,por semelhar-ça,os mesmos argumentos expendidos na JU3TIFICAÇÃO à proposição de ~enda apresentada pelo autor,ao propugnar
a inclusão do Inciso VIII,ao .4.rt. 23 do Substitutivo. O ?xeoutii!"o ~

co~ a u~iãol~stados ou entre si.~ esta inc:~s~ve u=a p~tioa obser-

vável nos dias de hoje,que recomenda insti~lcionalizar,ea sua previsüo no texto co~stitucionaloIG~ltrata~e~~Otrois,I~r~ todos OS ~~i
c!r:;ios.

EMENDA 250310-7
f:J

.

L!L

AUTOll====-=----JAIRC ~A.it:::Ino

nicipal não pode ~ubmeter o funcionamento da câmara de Veread~ao
seu jugo,império,caprichos.~neoessária a providencia,oonsiderando
que os Eais são legitimos represe:D:tantes do Po,,:,"o e,para atuar,proci
sa a Câmara dos meios essenciais,dos recursos finanoeiros que lhe
são destinados constitucionalmente ou em virtude de iJilpcrativo leei

_

PLIENA'Uo/COMISlio/auacoMIPio

ê}I- Comissão da Or~nização do Estado
r=1,----------------TUTO/JuSTIFlcAçia------------------,

I!.J A letra "b" do Inciso VII do Art. 23
Art.23 •••••••••••••••••••••••••

paaar, a

ter

a

se{;'Jinte reuaç::o:

EMENDA 280313·1

fl

I"LENÁIlIO/cOMISoio/suacOM•• d o - - - - - - - - - - - - - ,

~~

II-Comissão d~ Organização do ~stado

D

'VII-•••••••••••••••••••••••••••

b)-direitos da pessoa hUMana,direitos coletivos e direitos pol{ticas

.UTO.-------

JAIRO CARJ:!EIRO

TUTO/JU5TIFICt.çio-----------------,

~

JTI Ao Art.23 aorescente-se mais um Inciso,de n 2VIII,com a seguinte redação:

JlmTIPI~AÇÃO

Art o23 o•••••••••••

~propri?danente,o Substi~~tivo

missão da

'Sobera~lia

elaborado pelo ilustre Relator dE Co
e ,dos Direitos e Garantias] do Rome:!! e da I~her~

cons~~ como direi~os essenciais e invioláveis,cerca~os d~s oara~

0.0 ••••••••••

VIII-assegurar a entresa ao Poder Judiciário e ao 1linistério PÚblico
das quotas'que lhes sejau devidas,nos termos e nos prazos· previstos
nesta Constituição ou em lei;

tias ~ue ent~~cra,liio apenas os correspondentes ao inàiv1dvo,cono ~e~
sma,mas,também,ass~ oonsidera

os direitos ooletivos e os dirêitos

JUSTIFICAÇKo

pol{tioos,como mandementos sagrados inerentes ao Estado de ~ireito

A indepênd~noia financeira que está sendo assegurada ao Poder Judi
ciário e à Institut;âo do r~nistério Público,nos termos da Consti~
çao em elaboração,indicam que se faz necessário sancionar a falta êll

Democrático.Coerente oom este ente:n~~e=to e,por sua sicnifioação e
relevânciD in~ontest{vel;é ~ue res:~~~ a ~O~S5 prorvsi;ão,:ropo~~c
inserir,no texto,que a inobaee'~:cia,~ desrespeito aos direitos co-

autoridade que dificulta o funcionamento do Poder ou da Instituição,

letivos e políticos,que pcrte~ce~ à soberania do oidadão e do ?OVo,
t~~bé::l justifica:r..,e:lsejam. a i~~~erven;ão,r_'Js termos iidicaê.os no s-;,b.!!

titutivo.

em r~zão,també~ e notadamente,do retardamen~o e da desobediênc~a ao
precei~o da Constituição ou da lei,qu~to à transferênoia de recursos devidos.Justifica-se,pois,explicit~r,anosso sentir,de modo sel'lelh9.:lte a CO!110 se prooedeu I1Jl redação do inoiso V des"te lCSI::O .\rt.
do Substitutivo.

EMENDÂ 250311·5

~

,.,,

o

AUTa~---------------

JAIRO CAEofEIRO

r:=I"Ufloa:J

•

PFL

PLE"""IO/cONI:nia/suaeaNlssia-------------,

II-Conussão da Or~niza ão do Estado

""'

nXTO/JU5Tlf'lCAÇã,o

~~

-,

Aorescente-se Parágrafo ~nico ao Art. 33,com a seguinte redação:

r=1,-

O Art. 26
Parágrafo

~nico-

A inobservânoia do disposto neste artigo constit\u

crime de responsabilidade.

I"LENÁltIO/col o l 1 5 s : i a / s u s c o M I S S Ã O - - - - - - - - - - - - - ,

• II-CoDissão da Organizaç~o do ~stado
nxTo/JuSTIFICAÇio,

p~ssa

a ter a seguinte redação

Art. 26- As Asse~bléias Legislativas terão prazo de seis meses,a Da
tir da mt vibêno~a dcsta Constituição,'para adaptar as Constituições

,

ll - Comissão da Organização do Estado

dOs Estados a esta Constituição,mediante aprovação por Daioria aõso-

105

AUT•• - - - - - - -

t' DEPUTADO JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS

luta,em dois turnos de discussão e votação.
JUSTIFICAÇ'ÃO
Em s{ntese ,substitui-se uma expressão do texto orig:mal do Substitut:'
vo,por outra,proposta nest& emenda,cono60bjetivo de melhor
o sentido e o propósito do legislador. Em verdade,o prazo

EMENDA 280317·4

•

eXFlici~

há

de co~

a partir da data da vigência da Consitvição Federal,e não da data da
sua assinatu..""8.,da sua promul<;ação que ,via de re,sra,não coincide coa
o momento da vigência.Reaomer.da-se,ao que parece de melhor,proced~e~

.,.

PL.EHAIlIO/cONIS3io/sUICONISSio-----------

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO
r;'I

Tf.:XTO/olUSTIf'ICAÇio

-,

_ Na COMISSÃO DA ORGANIZAÇ~O DO ESTADO, em seu artigo 32, dá conpetêocia aos Municípios para instituir sobre os serviços de qualquer natureza, não compreendidos na competência tributária da União e dos Estados (inciso IV).
_ Proponho o acréscimo de mais um 'parágrafo ao artigo, nos seguintes
temos:

to jur{dico,que o prazo para as Asse~tbléias Legislativas seja conta-

§

do a partir da data da vigência,coDo assinalado.

_ O imposto de que se refere o item IV não se aplica às
concessionárias e permissionárias de serviços públicos e

transporte •
.11STIFlCATIVA

EMENDA 280315·8

Os serviços públicos dados em concessão ou permissão estão sujeitos

AUT•• - - - - - - -

tJconstltuinte OSVALOO LIMA FILHO

P:I I -

a diversos tributos.
Sobre os transportes coletivos urbanos incidem o ISSQN - Imposto'sobre

, - - - - - - - - - - PLlHAl'IlO/cONISdo/SUBCOU1Sdo-----------
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TI:XTO/olU'TUI'ICAÇio

Suprima-se

o

n~

Serviços de Qualquer Natureza, tendo como fato gerador a própria prestação do serv!
ço; ICM - Imposto sobre Circulação de Mercadorias, quando da compra de peças, pneus
e demais componentes para o setor; IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados,
quando da aquisição de veículos. Tais impostos oneram sobremaneira as tarifas CCD

-,

I I do Art. 32

reflexos direto na locomoção dos usuários.
A ausência dos citados impostos resultaria em redução das tarifas dos

JUSTIFICACÃO
Atribuir aos municípios a competêncla de instituir o Impo~
to Territorial Rur~l sem lhes assegurar estrutura para realizar
o
cadastro territorial, o que exipiria levantamento aerofotoaramétrico
e recursos de que os munrcTpios não possuem, siqnifica tornar impossível a Reforma Aqrária e arrecadar quantia inferior aquela que hoje
recebem da Uniãà.

serviços, com sonsequente benefício aos usuários.

2S0318~2
AUTOII:
~ DEPUTADO JOSIÕ SANTANA DE VASCONCELLOS

EMENDA
fJ
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Na COMISS/lO DA ORGANIZAÇ/lO DO ESTADO, em seu artigo Bº, inciso X, determina a
competência da União sobre di versos assuntos.

EMENDA 2803.16-6

e"&
~ PUTADO JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS
AUTO"

(=I"L~NAIUO

Proponho a inclusão de mais um inciso com a seguinte redação:

- Instí.tuí.r- imposto sobre transporte de qualquer natureza.

I cOlollssiol.uaco ..,nÃO

• C().1ISSAO DA ORGANIZAÇAO DO ESTADO

JUSTIFICATIVA

r;'I----------------nxTO/oluSTlf'ICAÇio-----------------,

- Na COMISS~O DA ORGANIZAÇ~O DO ESTADO, em seu artigo 3D, dá competência aos Municípios para instituirem taxas remuneratórias de despesas com atividades específicas e divisivéis, sobre a prestação efetiva de serviços por sujeito passivo.
Proponho excluir do item II os serviços de transportes coletivo, ficando o mesmo assim redigido:
Art. 30

IÕ nuãto importante haver homogeneidade no que tange a legislação dos tran.!
portes, setor de extrema preocupação nacional, frente a elevação dos
custos
dos insumos que o compõem. Deve haver preocupação por parte dos Constituintes
em almejar o oferecimento de situações viáveis ao desenvolvimento e atendime.!l
to da população em suas primeiras necessidades.
A uniformização da legislação trará um equilíbrio e um barateamento
das
passagens de transporte urbano, em nível nacional.

I

II - Pela

prestação efetiva de serviços públicos, exceto os de
transporte coletivo de passageiros, ou pela sua colocação ao
dispor do sujeito passivo.
__ j
.11STIFlCATIVA

O parágrafo segundo do mesmo artigo explica que as taxas não terão
fator gerados oróprio de impostos, ou seja, que estes poderão incidirem sobre um
mesmo tipo de serviço.
Com relação ao transporte coletivo de passageiros, torna-se premente
excluí-lo dos pagamentos de taxas, impostos e outros tributos, frente a premente
necessidade de priorizá-lo, levando-se em conta que transporta, hoje 90% da pop.!:!.
lação circulante das grandes cidades. É preciso dar aos trabalhadores um transpor
te seguro, confortável, rápido, principalmente rápido, e a custos compatíveis CCD
a realidade salarial do nosso País.
Sabefll()s ser hoje difícil ao Poder Público assumir o sistema de traosporte dos grandes centros, frente ao desembolso de caixa que teria que ter, ao eIIpreguismo e má administração patente nesse setor. Por isso, é importante que o ~
vemo dê a sua quota de participação em favor do transporte, permitindo a iniciativa rivada desenvolvê-lo com eficiência e a custos que atendam a toda população.

EMENDA
fi

ê

280319-1
rf-EEtL /):'J Ct I;/' P!9 ;;
AUTOII:

U"AIlTIOOdJ

IV: /;J
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Dá

nova redação ao art. 10
Art.lD - Incluem-se entre os bens dos Estados:
I- as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, em dep~
sito ou emergentes;
II- as ilhas fluviais e lacustres,onde não se faça sentir a
influência das marés;
III- as ilhas oceânicas e mar!tímas já oc~padas pelos Estados
e Munic!pios; e
IV- as areas da Faixa de Fronteira e as terras devolutas não
compreendidas dentre as da União,

-.
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tituição vigente, em sua maior~a, pertencem-lhe desde o descobri mento, cumprindo objetivo primordial de natureza soc~al e econômica, bem como de segurança e hegemonia do território nacional.
t indispensável ~nclu~r expressamente, entre os bens da
União, as pra~as, sanando omissão hoje existente, e que. gera perpl~
xidades e tentativas de ocupação privada, em detrimento do intere~
se públiCO.
As praias são bens de uso comum do povo, insusceptIveis,
por isto mesmo, de alienação ou ocupação.
Não se confundem com os terrenos de marinha, constituin
do, segundo a melhor doutrina, a faixa de mater~al detrItr~o
não
consol~dado, coberta e descoberta pelo fluxo das marés.
Na referência aos terrenos de marinha, é indispensá""l a
inclusão de seus acrescidos, que constituem as áreas
conqu~stwas
em direção ao mar, artificial ou naturalmente.
O Decreto Lei n9 9760146 faz menção expressa aos acrescidos.
Se a Constituição om~tir, agora, a referência, poder-s~
á argumentar que teriam sido eles exclu~dos de entre os bens
da
União, o que incentivaria os ocupantes de terrenos de marinha a au

Pa~ãg~àfo

único ~ são indisponíveis pa~a out~os fins as te~ devolutas ou arrecadadas pelo Estados,. po~ ações disc~
minatõ~ias> necessãrias â p~oteção dos ecoss~stemas naturais.
~as

JUSTIFICATIVA:
A nova ~edação visa compatibilizar os
tados com aqueles que pe~tencem â União, já

b~ns

do domínio dos Esno art.7~.

~elacionados

rrE"AIlTID03J
Pr/,Od
m

'LUA"lO/COlnsdo/'I,l'COM.• sio
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=

TIXTO/olUSTlfICAÇÃO
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Emenda modificativa
Dá nova redação ao art. 79

mentar as áreas ocupadas, procedendo a aterros.

Art. 79 - Incluem-se entre os bens da

Un~ão

I- a porção de terras devolutas indispensável à d~
fesa das fronteiras, às fort~ficações e constr~
ções militares, as vias de comunicação e·as ár~
as de preservação ambiental:
II- o espaço aéreo:
III- a plataforma continental:·
IV- o mar territorial e patrimonial, as praias, os
lagos e quaisquer correntes de água em terrenos
de seu domInio, ou que banhem ma~s de um EstaCb,
constituam limite com outros paIses, de territ~
rio estrangeiro ou a ele se estendam;
V- os terrenos de marinha e seus acrescidos:
VI- as ilhas oceânicas e marIt~mas e as ilhas fluv!
ais e lacustres onde se faça sentir a influénia
das marés e nas zonas limítrofes com outros pai
ses, respeitados os direitos adquir~dos e os tf
tulos aquisitivos registrados nos Registros de
Imóveis.
VII- os recursos minerais do subsolo:
VIII- as cavidades naturais subterràneas, assim como
o~sItios arqueológicos, pré-históri~os e os e~
peleológicos:
IX- as terras or~ginanriamente e trad~cionalmente ocupadas pelos Indios:
.x- os. bens que atualmente lhe pertencem -ou quê v~e
rem a ser transferidos à união:

Por outro lado, a inclusão dos terrenos de mar~nha
e
seus acrescidos entre os bens da União garante a utilização
das
praias, por todo o povo, alem de preservar a segurança nacional,
e evitar a especulação imobiliária, sempre voltada para as aréas
li toráneas.
Quanto as ilhas, a ,nova redação proposta consolida co~
ceitos esparsos, em legislação ordinária, e a jurisprudênc~a
do
próprio Supremo Tribunal Federal, resguardando os direitos adquiridos e os tItulos aqu~sitivos regularmente registrados, o
que
abrangeria aqueles atualmente ocupados pe~os Estados.
Há, também, referência expressa e necessária as ilhas
fluviais e lacustres, qpe, embora não situadas em zona 11rnítra~es

com outros paIses, se encontram onde se faça sentir a
das marés, o que as equipara as ilhas marItimas.

EMENDA 250321·2
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Dê-se nova redação ao inciso IV do artigo 11. como segue:
" Art. 11 - Compete aos Estados:
I

§ 19 - ~ assegurada aos Estados e MunicIpios ~
toráneos a participação no resultado da exploração econômica da plataforma continental e do mar territor~al e
patrimonial, na forma prevista em lei complementar.

lI,

III

IV

_ Organizar forças Policiais Civis e Militares e

Corpos de Bombeiros Militares:'

§ 29 - t assegurada aos Estados, ao DistritoF~
deral e aos MunicIpios, nos termos de lei complementa~
a participação no resultado da exploração econômica • e
do aproveitamento de todos os recursos'natura~s, renov~
veis ou não renováveis, bem assim dos recursos minerais
do subsolo, em seu território.

§ 39 - A faixa interna de até cem

pr--P.lillt'lDO--

DEPUTADA CDNSTITUINTE SADIE HAUACHE

>

influênc~a'

JUSTIFICAÇAO

As remunerações devem ficar a critério de cada Estado.Ne~
te caso, o texto é inexequivel até mesmo comparativamente, a remuneração do
Exército com os postos e graduações dos Policiais Civis.

quilômetros

de largura, paralela à l1nha dlvlsórla terrestre do te~

ritório nacional, é considerada indispensável ã

defesa

das fronteiras e será designada como Faixa de Fronteira,
conforme dispuser lei complementar.
§ 49 - A União promoverá, prioritariamente,

o
econômico dos bens de seu domInio local!
zados em regiões menos desenvolvidas do PaIs.

a~roveitamento

JUSTIFICAÇÃO
Os bens imóveis da União, enumerados no art. 19 do De creto Lei n9 9760, de 5 de setembro de 1946, e no art. 49 da Cons-

DEPUTADA CONSTITUINTE SADIE HAUACHE

=

PLa• .t."lo/COIllISS.o/sUKO..u i o - - - - - - - - - - - - ,

COMISSAO DA ORGANIZAÇAD DO ESTADO
..-

-,.

TCaTOIJUSTlrIeAGio------------------.

Suprima-se

o inicio XIV do art. 8º e inciso "r" do in-

n- C~m1ssão da Organização do Estado

JUS T I t I C A ç A o

§'!1f;NDA 250324-7

e a manutenção das Forças Policiais ( Polícias Militares) são da competência dos Estados Federados conforme foi inserido
-[10 inciso IV do artigo 11, motivo pelo qual proponho a supressão do inciso XIV e
letra "r" do inciso XIX do artigo 8º.
A organização
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~eputado PAULO MINCARONE
r- - - - - - - - - -

tJ
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~crescenta a alínea "f" ao

i tem XII do art. 82:
" f) os serviços de radiodifusão sonora ou de sons e imagem;"

Dá nova redação à alínea "ct" do item XIX do art. 8º:
" d) águas, telecomunicações, radiodifusão sonora ou de sons
gens, informática, serviço postal e energia;"

e

ima

JUSTIFICAÇIlO
r.T

TEXTO/olUSTIFICAÇÃO

_

Acrescente ao anteproJeto àe suncomiseão da União,Distri-

to Federal e Terr1tórios, nas DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS o
artigo:

seguinte

- F~ca extlnto o Quadro Suplementar do Ministér10 Público

da União, criado pela Le2 6788/80, pasõando seus
bros a integrar o Quadro de Carreira, respe1tando

mpm-

dlre1to, pela ordem de antlguiàade, deseus membros.

JUSTIFICATIVA

A lei 6788/RO, de 28,05.80, restruturou as carreiras do'

MinIstério

1'~bllCO

da

Uni~o

Junto i Justiça

~o

TrRbalho e Militar g

fetivando os substitutos, que,através dos artIgos 7 2 e 122~p~s~~rarn
a integrar um quadro suplementar, vedando, todavia,

sell Ingresso

na

carrelra.
Tais substitutos, re$saçta-se,

qUI?

~ da tradição do direito constitucional brasileiro atribuir à
União competência não só para outorgar concessão ou permissão para
a
exploração dos serviços de telecomunicações, mas'também para legislar
sobre a matéria.
O Substitutivo, todavia, limitou-se a reproduzir o
texto da
Constituição vigente ao tratar exclusivamente dos serviços de telec~
municações. Ainda que o termo "telecomunicações" venha
recebendo i.!!
terpretação elástica no sentido de nele compreender os serviços de ra
diodifusão - abrangentes do rádio e da televisão - é de boa
técnica
explicar e d~stinguir os dois conceitos. Até porque verifica-se a te.!!
dência externada em outras Comissões de estabelecer o monopólio est~
tal no que concerne às telecomunicações propriamente ditas e de vedar
a monopolização privada ou estatal dos meios do comunicação, inclus!
ve dos serviços de radiodifusão de sons e imagens.
Acresce que a reserva constitucional que atribui privativame.!!
te à União competência para legislar sobre radiodifusão é também um
imperativo de ordem técnica, vez que as transmissões radiotelevisivas,
por sua própria natureza tísica, ultrapassam fronteiras municipais,e~
taduais e até nacionais.
Por essa razão, em nenhum país do mundo a legislação pertine.!!
te à matéria deixa de ser privativa do poder público nacional.

n~n

não substituem a

guém ficarem estagnados na mesma classe (2a C~tegor~a), sp.m direito

a

promoç~o,

tornando-se, assim, uma medida discrlmlnat6ria, vez que

tem as mesmas obrigações e deveres dos membros da carreira,mas

nRo

os mesmos direitos. Por outro lado, podem ser n.omeados Juízes

dos

Tr2bunais do Trabalho, como já ocorreu no Rio de Janeiro,
e"Campinas.
A

ex

t

a

n ç â o

do Quadro

Snplementer, e por

corre

Salvador

equ

i

passando SPus membros para carreira não trará qualquer ônus
cofres públicos, nem tampouco prejuízos aos J~ efetivos,

n

t

a

,

aos
pois

EMENDA 250325-5

tJ

Oeputado PAULO MINCARON~TO'
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que será respeltaàa a ordem de antiguId3de.
Cumpre salientar que em toda a e~istência
rio

no

Mini5tg

Público, somente em 1982 é que sp realizou concurso públi-

co, o mesmo não ocorrendo com os até então efetivos.
Os substitutos constituem a mAioria, lncluslv!

exer-

cendo chef18s em vár~as regIonais, totalizando cerca de 65%

do

Quadro de Procuradores, tornando-se inJu~ta sua permanência

em

Quadro Suplementar sem possibilidades õe ingresso na ca~reIra,Já
que percebem os mesmos venciwentos, com todos os ônus, S~M

ter

os respectivos bônus.
Assim, extinguir o Quadro Suplementar

cr~ado

dos

contam com mais de Clnco anos de efetivo e

pelo Lei

Já que

to-

in~terrupto

ser-

6788/80, e passando seus membros a integrar justiça,

viço na função. Como simples exemplo o mais antigo foi

M~litar

Art. 11 - •••••••••••••
I - ..•.•...•..•..•.•..

11 -

.

IIr .
IV - Manter a Força Policial, Corpo de Bombeiros e a Polícia Judiciária.
Parágrafo Onico - Os postos, cargos e funções das Forças Policiais,
dos Corpos de Bombeiros e das Polícias Judiciárias terão remuneração equivalente, respeitados os parâmetros de remuneração das Forças Armadas, conforme disposto em Lei.

nomeado

em 24.07.1963 e o mais novo em 27.04.1980, conforme
puhlicação
no DO de 11.07.1986 - Seção 11, totalizando, na Procurartoria da
Justiça do Trabalho 79 Procuradores e, a

Dê-se nova redação ao item IV do artigo 11:

35 Produtores.

Tal medida ~sta:á dando seguimento a uma tradição constitucional,

nos moldes ~as Disposições Gerais das Constituições de 1946,1967
e Emen~a Constitucional n2 1, de 1969.

JUSTIFICATIVA
Evidentemente o Estado 11embro necessita da manutenção da
Força Policial, Corpo de Bombeiros e Polícia Judiciária, para satisfazer as necessidades do sistema de defesa social. Implica med!
da compatível com o anteprojeto da CQ~is;ão da Organização Eleitoral. Partidária e Garantia das Ins~itui~ões.
A equivalência da reMuncra"ão tenta satisfazer as exigê~
cias sócio-econômicas, objetivandn co~ter as distorções de remuneração perniciosamente comuns na adninistração pública brasileira,
para profissionais com miSsões constitucionais afins.

108
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Com respeito às Forças Armadas, estas tem uma missão definida por
lei, cujo esforço principal é a defesa da Pátria. Já as Forças P~
liciais (Polícias Militares), Polícias Judiciárias (Polícia Civil)
e os Corpos de Bombeiros, normalmente tem como obejtivo princiRal,
a proteção, auxílio e socorro da sociedade, através do policiame~
to, do combate ao fogo, etc.
Não raras vezes, verdadeiramente no auxílio à sociedade,
perdem
vidas.
As Polícias e Corpos de Bombeiros, com uma missão social definida,
em uma contínua e desgastante missão, devem pelo menos ter suas re
munerações equiparadas com as do Exército, nunca menos.

presenta um verdadeJ.ro avanço em termos de democracia, eis que estabelece no parágrafo único do art~ 12.:

"Todo o poder emana do povo e

é exercido, nos termos desta Constituição". JustifJ.cando

com ele

o

seu intento, o nobre Relator argumenta, entre outras coisas, que " .•.
o poder, além de emanar do Povo, isto é, além de ter sua origem atra-

vés de eleições periódicas, livres, diretas, em todos os níveis e pe-

lo sufrágio secreto e

un~versal,

deve ser efetivamente exercido

com

o povo através de uma democracia participativa e não apenas representativa".

Em que pese o louvável propósito do ilustre Relator, dele
divergimos, entretanto, a, assim, defendemos a redação ora proposta,

eis que a chamada

democrac~a

participativa é difícil de ser viabili-

zada, afigurando-se-nos mesmo até inexequível, pelo menos a curto e

médio prazo. Além do mais, sendo o Brasil uma república

EMENDA 250326·3

tJ NYDER BARBOSA

pelo Relator, desde que o povo

é representado em todos os níveis da

administração pública.
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EMENDA ADITIVA

EMENDA 250328-0

Inlcua-se o item V, no artigo 11:
V - O Estado-membro poderá criar cribunais
de Justiça Militar, como órgãos de segunda instância, com competência
para processar e julgar, nos crimes definidos em lei, os integrantes
das polícias militares.

[!J Con~,;tLtuJ.nte

A"T'"

_,

SOTERO CUNHA
'U:NA'I.iO/CQN.,do/luacOMls'io-----------

l!l

C

CQM1SS:4:0 VÁ ORGÁNIZAÇ,{Q VO ESTAVO
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Tr.XTO/"uSTlnc...~io,----------------_,

Ac.lLe.6cente-.6e 0.0 n'<'no.l do Ztem 1, do o.Jt.t. 14, o .6egu.<.,!!
te:

JUSTIFICATIVA
A limitação imposta pelo Anteprojeto da
Comissão da Organização dos Estados afeta a autonomia dos Estados.
Todas as Constituições que se seguiram a de
1981 reservaram aos Estados a competência apra legislar sobre sua divi
são e organização judiciária, com a observância dos princípios gerais
nelas contidos. Portanto, não se compreende a norma imposta no Antepr~
jeto impedindo a criação de Tribunais de Justiça Militar nos Estados.
Dados comprovam que são das mais eficientes
e disciplinadas as Polícias Militares dos Estados em' que existem Trib~
nais de Justiça Militar. Nesses Estados, vinte e quatro oficiais foram
demitidos da corporação ou reformados compulsóriamente, no período de
apenas três anos, por mera
conduta irregular.
Já nos demais Estados, em que a segunda ins tância não é constituída pelos Tribunais de Ju~tiça Militar, apenas dois
oficiais foram demitidos da corpora9ão, assim mesmo por se tratar de
crimes que causaram escândalo nacional.
E preciso prestigiar as polícias militares,
pois, essas corporações não pddem aceitar injustas ofensas ao seu brio
nem tratamento que não cor responda ao respeito que lhes é devido. Nest
sentido, apelo aos ilustrs Constituintes para que apoie a presente
Emenda.

" po.Jt.o. mandato de c.<.nco ano.6"
JUS

T 1 F 1 CAç Ã O

No no.6.6o entel1delL c.<.neo ano.6 de mandato palLa ealLgO.6 e!!,
mo o de PJt.e.6'<'dente da Repúbl.<.ea, GovelLnadoJt. e PJt.ene.<.to ê o '<'deal ,
uma vez que peJt.m'<'te 0.0.6 ele..<.to.6 du envolvell. com ma.i.ó tlLanqu'<'l.<.dade
0.6 plLojetO.6 e.6tabelecido.6. Entendemo.6 que um mandato muJ.to cultto acabo. pOlL envolveJt. o chene do Executivo em campal1ha .6uce.6.6ôll..i.a antu
me.6mo que e.6te eon.6'<'ga implantaI(. qualquelL plLojeto POlL '<'nte'<'lLo.

EMENDA 250329-8

tJ

DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SA

r:;----------

t9

pl.~HiRIO/cONIS$io/sUDCO
.. 155io

_

COMISSnO DE ORGANIZAçnO DO ESTADO

rer

TEXTO/.lU5TIFIC...ç i o - - - - - - - - - - - - - - - - . . . . ,

Art. 15
§ 1Q - Nas Capitais o número de Vereadores será acrescido de 1/3 do número fixado a respectiva A~
sembléia Legislativa.

JUSTIFICATIVA

EMENDA
2503Z7-1
:=;:c..==-==.::....-====c...:.--,

{:J scnstituinte

O limite máximo fixado para Cidades com mais
de um milhão de habitantes é muito genérico.

AUTOIl'---------------

INocllNCIO OLIVEIRA

~

PLCN.'uo/Ca&l15sÃO/SU8COalIS.sÃO-------

_

c:comissão da Organização do Estado

r::"I---------------- T I : X T o ! . l I J S T l r l c A ç Ã o - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,
Dê-se a seguinte redação ao parágrafo ún~co do art. 12 do
do Relator:

Substitut~vo

"Art.

l~

-

parágrafo Único - Todo o poder emana do povo e em seu nome será exercJ.do".

EMENDA 250330-1

e=

Deputado ARNALDO FARIA DÊ"SÃ

t9 COMISSnO DA ORGANIZAçnO 00 ESTADO
y-

PI.E"' ...flIO/COIol155Ão/SUlltOMlS5ÃO-----------

JUSTIFICAÇÃO
ART. 8Q
O ilustre Relator, Constituinte José

R~cha, 110

Substituti-

vo apresentado, pretende modif1car dispositivo ora em vigor que

re-

:<>:0""""'' ' 0-------------1

XIX
b - Desapropriação, através de Projeto de Lei.

n- Comissão da Organização do Estado

JUSTIFICATIVA

•

109

garante aos municípios o essencial direito de ex~g~r judicialmente da
Administração Pública os serviços de seu encargo.
A simples leitura do artigo proposta na presente emenda
já revela o seu elevado alcance social e político.

As desapropriações tem deixado seqúelas, em razão de por
atos do Poder Executivo, não ter condicionada as mesmas a neces
sária provisão de recursos e em certos casos até como represália
Política.
Imperioso se faz que as mesmas sejam apreciadas pelo Po
der Legislativo, que com segurança e discernimento saberá fazêlas nos moldes que consultem os interesses comuns.

EMENDA 250333-6

f!J

DEPUTADO LUtS EDUARDO MÂGALHÃES
PLlIfA.AIO/COI,IISSÃO/SU8CONISSÃO

_

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

=----

EMENDA
l!J

c=
=

250331-0
-

T E X T O / , J U S T I F I C A Ç i o - - - - - - - - - - - - - -_ _--.

Emenda ao inciso I do art. 10 do Substitutivo da Comissão da
Organização do Estado, que passa a ter a seguinte redação:

AU'I'OIf

DEPUTADO DIONíSIO HAGE
"Art. la -

PL~H"1Il10/ÇONISSÃo/sUBCOMISS;;o-----------

...

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS
Nas dispo~ioÓêS transitórias do
inclua-se um artigo com a seguinte redação.

sub~tltutivo

I - os lagos em terrenos que lhes pertençam, ass1m
como
quaisquer correntes dágua que neles tenham nascente e foz.

do· relator,

Justif~cação:

"Art.- Da receita tributária da União serão destinados,
durante, pelo menos, quinze anos consecutivos, 7,5% (sete
e meio por cento) para comporem os Fundos Regionais de D~
senvolvimento, com a seguinte distribuição: Sul 1%
(um
por cento); Sudeste, 0,5% (meio por cento) Centro-Oeste,
1,5% (hum e meio por dento); Nordeste, 2,5% (dois e meio
por cento); e Norte, 2% (dois por cento).

A alteração acima sugerida faz-se necessária
para compatibilizar com o teor do art. 99 do
Substitutivo
da Comissão da Ordem Econômica.

EMENDA 250334Senador Constituinte IRAM SARAIVA
-,,-

'1 ..IEN.&III0/COlrllssio/suacOlllssio

e: COMISSÃO DA ORGAN~ZAÇÃo-DO

JUSTIFICATIVA

=

A necessidade de uma norma transitória estabelendo os peE
centuais da receita tributária da União que comporão os Fundos Regionais de Desenvolvimento é essencial para o efetivo desenvolvimento Re
gional.
t certo que inumeras propostas têm sido apresentadas nesse sentido, tendo, inclusive, logrado aprovação na Subcomissão de Muni
cípios e Regiões. Acontece, porém, que os percentuais até então sugeri
dos para composição desses Fundos têm sido muito elevados, o que, pr~
vavelmente, levou o seu não acolhimento do substitutivo do relator.E~
tretanto, essa constatação não justifica, pura e simplesmente, a exclusão do texto Constitucional dessa previsão transitória, motivo pelo qual, devemos insistir na proposição, certos de que representarnais
do que uma aspiração, a melhor forma para o desenvolvimento nacional

TIEXTO/.luST1rlcAl;io------------------.

Suprima-se do Art. 29

.

"Estado do Tocantins e acrescente-se nas
segu~ntes Art~gos

D~sposições trans~tórias

os

e Parágrafos:

Art.
- Fica criado, por desmembramento de parte da
área do Estado de Goiás, o Estado do Tocant1ns.
§ 19 - A parte desmembrada do Estado de Go~ás para con~
truir o Estado do Tocant~ns abrange os Mun1cíp10s de Almas, Alvorada,
Ananás, Araguacema, Araguaçu, Araguaína, Araguatins"

Arapoema, Ar-

ra~as, Augustinópol~s,

Aurora do Norte, Ax~xás de Go~ás, Babaçulándia, BreJinho de Nazaré, Col~nas de Goiás, Colméia, Conce~ção do No~
te, Couto Magalhães, Cr~stalând~a, D~anópol~s, Dois Irmãos de Goiás,
Dueré, Fát1ma, Figueirópolis, F11adélf1a, Formoso do Aragua1a, Goiat~ns,

efetivo.

_

ESTADO

Guaraí, Gurup~, Itaca]á, Itaguat1ns, Itaporâ de Goiás, L1zarda,

M1racerna do Norte, M1ranorte, Monte do Carmo, NatlVldade, Nazaré, No-

va Olinda, Novo Acordo,

Palmeirópol~s,

xe, Pedro Afonso, Pindorarna de GOlás,

Paraíso do Norte, Paranã, Pe1-

P~um,

Ponte Alta do Bom Jesus,

Ponte Alta do Norte, Porto Nac10nal, Presidente Kennedy, Rio do Sono,
são Sebast1ão do Tocantins, Sllvanópolis, Sítl0 Novo de Galás, Tagua-

EMENDA 250332-8

t:

tinga, Tocantín1a, Tocant~nópolis, Wanderlãnd1a e Xamb10á.
§ 29 - Os lim1tes do Estado do Tocant1ns são as d1visas
sul dos Mun1cíp~os de Aurora do Norte, Arraias, Paranã, palmeirópo-

DEPUTADO DION!SIO HAGE
PLEHAl'lro/coNlssÃD/suecD .. lssio----------~

t: CPMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS
=

TExrOIJuSTII'ICAÇiO

Inclua-se no substituivo do relator um art. 16 com a
guinte redação:

-,

s~

"Art. 16
A lei assegurará ao cidadão o direito de
ação, por via processual própria, para garantia da efetiva prestação
dos serviços públicos municipais, em especial os remunerados por taxas. ft

11S, Peixe, Alvorada e Araguaçu e

as dlvisas norte dos Munlcípl0S

de são Domingos, Galheiros, Campos Belos, Monte Alegre de Go~ás, Cavalcante, Formoso, Niquelãndia, Minaçu, Campinaçu, Porangatu e são
M~guel do Araguaia.
§ 39 - A Capital do Estado do Tocant~ns, com nome a ser
escolhido pelo respect1vo governo, será construída, dentro do prazo

de dez anos da promulgação desta Const1tu1ção, no centro geográf~co
do Estado, em local a ser escolhido, demarcado e desapropr~ado pelo
respectivo governo.

JUSTIFICATIVA
JUS T I F I C A ç Ã O

A emenda tem por fim restabelecer o texto de disposição
acolhida, com aplausos, na subcomissão dos Municlpios e Regiões, pois

A divisão
or1a dos seus

terr~torial

linearnentos~

do Brasil apresenta, ainda, na mai

a felção dos tempos colonials. Prlmeiro

foram as capitanias herdeitárias; depois, a capitan~as se tornaram
as quais, em 1891, tranfiguraram-se em Estados. O mapa
geográfico-adm~nistrativQ do Brasil mudou pouco, desde o advento da
Repúbl~ca. Fizeram-se Estados os Terr~tórios do Acre e de Rondôn~a;
dividiu-se o Estado de Mato Grosso, surgindo, em conseqüênc~a, o E~
tado de Mato Grosso do Sul; transfer~u-se o Distr~to Federal do Rio
de Jane~ro para o Planalto Central de Go~ás, transformando-se o Mun~
cípio do R~o de Jane~ro em Estado da Guanabara e, alguns anos depois,
fundindo-se este Estado com o do R~o de Janeiro.
A luta pela criação do Estado do Tocantins é ant~ga e se
confunde com as origens da nossa nacionalidade. Sim. Em 1821 se criou e instalou,.n~ cidade de Cavalcante, capitania de Go~ás, um goveE
no antônomo da Comarca do Norte, criada doze anos antes - em 1809 por Dom João VI. Esse impulso autonomista da população nortense fo~
reprimido pel~ governo da Cidade de Goiás, e, desde então, unificado em um único Estado o território do Estado de Goiás, esse impulso
provínc~as,

EMENDA 250335·2

t:

DEPUTADO Luís EDUARDO MAGALHÃES
COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

r - T - - - - - - - - - - - - - - - - TEXTO/JUSTlflCAÇÃO----

--,

Emenda à letra ~ do inciso XII art. 89, do Substitut~vo
da
Comissão da Organ~zação do Estado, que passa a ter a segu2nte reda~:
Art. 89 - compete a União:
XII - explorar, diretamente ou mediante concessão ou
são:
a b - os serviços públicos de energia elétrica em
território nacional.

perm~~

todo

restou abafado, durante mais de um século, sobrevivendo apenas à'to-

na pelas man~festaçôes esparsas de alguns poucos. Com O Primeiro Manifesto à Nação pela criação do Estado do Tocantins, de 13 de maio de
1956, de autoria do Juiz de Dire~to Felic~ano Machado Braga, então
residente em Porto Naciqnal, nasceu a campanha moderna em prol da cr~~
çãô do Estado do Tocantins.
A 1déia recebeu, ã medida que passava o tempo, adesões .~~
portantes, até se tornar prat~camente uma idéia sem adversár~os. Em
Goiás é quase unânime o apoio a ela, do norte ao sul. Falta concret~
zá-la em realidade. Isso quase foi conségu~do quando o Congresso Nâci~
nal aprovou, em 1985, proJeto de Le~ Complementar, do Deputado Sique!
ra Campos •. Infelizmente o projeto foi vetado pelo Pres~dente da República, José Sarney. Um outro projeto, de ~toria do Senador Bened~to
.Ferreira, também foi aprovado e ~gualmente vetado pelo mesmo Preside~
te.
A luta pela criação do Estado do Tocant~ns não pára, tantc
é verdade, que com muita eficác~a Já está instalado e trabalhando at!
varnente, o "Comitê Pró-Cr.1.ação do Estado do Tocant1.ns",

presl.d~do

Justificação: A alteração sugerida para a
a tradição

•

mente promover o caos, posto impossível

.-:r

serv~u

n:xto/o,lUSTlfICAÇÃO

o i tem XIII do Art.

--,

8Q passa a ter a seguinte redação:

XIII _ organizar e manter o Poder Judiciário, o Tribunal de Contas do Distrito
Federal e. Territórios e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.

Justificativa:
Da mesma forma que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o Tribunal
de Contas posiciona-se entre os Põderes políticos nacionais.
No julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis por
bens e valores públicos, o Tribunal de Contas exerce função jurisdicional.
Assim como O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e o Ministério Públl
co do Distrito Federal devem ser organizados' e mantidos pela União, o Tribunal
de Contas, Corpo de magistratura intermediária entre a administração e o legi.é.
lativo, merece receber idêntico tratamento, por quanto milita a seu favor as
mesmas razões que justificaram o mesmo apoio e tratamento dispensados ao Trib,!!.
nal de Justiça do Distrito Federal e o Ministério Público.

tamente suportável, e resgatável num prazo pequeno. Será um Estado

Assim como Goiânia

SI~

Deputado FELIPE MENDES
r = ; - - - - - - - - - - PLEHAFIlO/CONISsÃO/suaCOIIl:lsÃO-------------,
Comissão da Organização do. Estado

asp~ração e uma necessidade ant~gas:
aspiração dos habitantes de uma região e necessidade de todo o País.
O Estado de Goiás possui um t~rritório muito grande, praticamente ingovernável. Desmembrá-lo é perm~tir melhor governo e administração mais eficiente às duas partes em que se divid2rá o Estado com a cr2ação do Estado do Tocantins.
Contra a cr~ação desse Estado, o único argumento que se
esgrime, às vezes, é o do custo, que se alega proibit~vo, do processo
da criação e instalaão dema2s uma unidade federat~va. Esse argumento
não procede. O Estado do To cantins pode ser instalado a custo perfe!

mente para f2xar no centro do País, longe dos grandes núcleos urba~os, uma sign2ficativa parcela da população brasileira.

um

tJ

ra se tranformar em realidade uma

so de desenvolv.1.mento de uma vasta reg.1.ão, a qual contribuirá forte-

gerenc~ar

EMENDA 280336·1

Esse ê o melhor caml.nho pa-

A autonornl.a do Estado do Tocantins deflagará um proces-

mantém
regionais

com normas díspares.

pe-

que já nasce mais r~co que um grande número de outros Estados, como
alguns ~o Nordeste. Sua população se calcula em mais de um milhão de
habitantes, e suas ativ2dades econôm2cas, agropostoris mas também industriais, desenvolvem-se notavelmente, sobretudo a partir da construçáo de Brasília e da rodovia Brasíl~a-Belém.

letra~,

Num pais com sistemas

inter12gados, cam2nh~ para, nlli~ horizonte de 5 anos,
ter um único s2stema,integrado, fracionar a competência 1~
g2slativa e de outorgas de concessáo (ou execução) é,slrnple~

lo ilustre Juiz Federal Darcy Martins Coelho e com part~c~pação de todos os Municípios que irão compor esse futuro Estado da Federação.
Eis agora, na Assemblé~a Nac~onal Constitu~nte, a assembléia adequada, o foro ~deal para se discutir e afinal aprovar a criação do Estado do Tocantins, mediante norma a ser ~nserida no Título
-Das Disposicões Gerais e Transl.tórias lt

const1tuc~onal.

EMENDA 250337-9

(l

fi

C-

.-:r

AUTO"---------------J

Constituinte INOC~NCIO DE OLIVEIRA
"r.ENA"10/cONISSÃo/SUlICOltlSSÃO

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

.

EJ. 'P"FTLloo~

~

J

J~'~/-~I

" L.V~/v~ ~cl1

TEXTO/JUSTlflCAÇio

--,

e serve e servirá cada ves mais

de pólo importante de desenvolvimento de toda uma região, a futura
capital do Estado do Tocant1ns também atuará como fator de cata12zaQão do progresso do norte do atual Goiás, convertido em Tocant2ns.

Suprima-se o item III, do Artigo 59 do Substitutivo
Comissão da Organização do Estado.

da

JUS T I P I C A T I V A

O disposit~vo constante do item lI!, do Artigo 59 do An
teprojeto, estabelece o plebiscito como requisito prev20 obrigat~
rio para que a União, os Estados e os Municípios, desenvolvam at!

n. Comissão daOrganização do Estado

vidades perigosas "à
meio ambiente."

v~da

humana, ao

equilíbr~o

ou

ecolôgl.co

• 111

Uma Cidade, como são Paulo, com mais de 10 mJ.1hões dEl-habitantes, tem a. mesme representação po11bca municapal 'l.ue ~ uma cidade de porte medio, como Maringá, por exemplo, ambas com 21 vereadoJ;és.
Uma cidade como Sã9- Paulo, aanda, éomo exemplo, tem uma popula-

ao

A abrangência do dispositivo refer~do poderá representar
sério empecilho à real~zação de qualquer projeto pelo Poder públ~
co, dl.ficultando ou impedindo a implantação de programas e obras
indispensáveis ao desenvolvimento do país.

çãQ superior ao Estado do Paraná. Encpanto aquela, aom Jima só eatzutura ad.m:tm.stra.
tiva .municl.pal, conta com mais de 10 :niluões de habl te,ntes, o Estado do Partum, COm m81.S de 300 mumç1P~os e com um Governo Estadual, tem cerca de 8 mJ.1hões de h.!!:.

bltantes.
O munic1pio tem de manter o esp1nto de comwudade, o que
já
não ocorre em Bf;lomerados urbanos com maas de um milhão de habl.tantes. Ainda para
dar um exemplo, o morador de são }liguel Pauheta, na capital pauheta, não se eente nem representado e nemass1stido da mesma forma que o

é

o moaaà.or de Puw.ell'Os -

ou do I~rwnbi. Que esp1rl.to de comumdade eXl.ste entre esses ba~rros?
D~ meSIna. forma, não se pode admi t~r o II1UUJ.cip~o sem cond~ções -

de sobreVJ.vência..

EMENDA 250338-7

f:J

Deve-se ,,"crescentar que nas cadades com ma~s de um mJ.lhão
de
habitantes uma faixa maJor~tárl.a da população não se sente nem represen&ada po11ti

Deputado FELIPE MENDES

r : õ - - - - - - - - - - PLEHÁAIO/coh!ISsio/SUBCOMlssio----------Comissão da Organização do Estado
' - " l c - - - - - - - - - - - - - - - - n:XTo/~USTIFICAÇAO----------------__,
a) Suprimir o § 42 do Art. 22;
h) Incluir um artigo em lugar do parágrafo suprimido, com a

seguinte

r~

camente e nem assistida. :m por isso que prolJ.feram, atualmente, as assocJ.ações

curando .restabBleoer, através da. assoclaçào de bairro, o esplrito de comun.ldade.
É hora de crl.ar o novo. É hora de ousar.
Tenho d.J.to e repJ.to que o grande mérito da Const~tuinte
será
modern:tza.1.' a estI.'Utura. do .Estado no Brasil, escoacmando-o dos v!cJ.os, dos ranças,

do clientehsmo e da afeição ã. corrupião.
Não baaüa alterar e moderm.zar e demooratizar a. Bs:brutura

dação:

de

bairro, para suprir a deficiênc~a da representação polibca. f; o homem do povo p"2,

supe

r~or do Eetado se não promovermos a alteração profunda na base da nossa eSÍ'rururaadminis trativa.

Art.
- A fiscalização financeira, orçamentária, operacional e patri
monial do Distrito Federal e dos Territórios será exercida pelo Congresso NaciE.
nal, mediante controle externo, com auxílio do Tribunal de Contas do Distrito
Federal e Territórios.

Ae

questões comuns que enstirem entre mumc1pl0s resultantes d

subdl.visão serão dirl.ml.das por preV1são conztl.tucl.onal, como o pardgrafo Wu.co

do

art. 4. do Substitut1w, que confere competêncl.a aos .l!l3tados para encargos supramunicipais, ou pelo art. 18 e seguJ.ntes, que tratam das regJ.ões de dasenvolV1.u:ento
econôou.co e áreas metropol~tanas.

§ Único - Os membros do Tribunal de Contas do Distrito Federal e Terr!.
tórios terão as mesmas garantias, prerrogativas, direitos, vencimentos e impedi
mentos dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e TerritÉ.
rios e somente poderão aposentar-se com as vantagens do cargo após cinco anos

de efetivo exercício.
Justificativa:

EMENDA 250340-9

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e o Ministério Público têm
jurisdição nos Territórios. A mesma razão que justifica esta abrangência mili
ta em favor do Tribunal de conta~ do Distrito Federal, merecendo ser a este co~
ferido o mesmo tratamento dispensado àqueles órgãos.

[l Constituinte

INOC.eNCIO DE OLIVEIRA

' - " l C - - - - - - - - - - - - - - - - TtXTO/.lUSTlfICAÇio-

--,

Dê-se a seguinte redação à alínea "b", do item XII,
do
Artigo 89, do Substitutl.vO da Comissão da Organização do Estado:
~~,

EMENDA 250339-5
l. ua.n e

t?

Art. 89 ••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

J

a •.••••.••••••.••••....•••..•.•.•.•••.•••..••.•.•.•.•••
~PA"T100;l'"]

VALDO MACEDO

P~lDB-Pd

b. 'bs serviços e instalação de energia elétrica de
quer origem e natureza."

PLEHAR10/Cor.llSsÃo/sueCOlllssÃO

-

COMISSI10 DA ORGANIZAÇl10 DO ESTADO

-

......

qual

-

'-"l-----------~~--- n:xTo/JuSTtrrc...çÃo'----------------~

Acrescente-se ao texto do 9 4" do art. 3" do "ubstl.tutno
Sr. Relator, ao f~nal, a seõ-uinte frase: "Nenhum mumcip~o poderá ter menos

do
de

JUSTIFICATIVA

ca.ncc (5) m:L1 e nem mal.S de um (1) m:L1hão de habl.tantes", de tal forma que o artl.go passa a ter a aeguarrte redação:
nA criação, a J.ncorporaião, a fusão e o deamembramerrto de J,:t4ru.ci.pios, cbedeca.aos os requ~sitos previstos em Lea complementar
federal, dependerão de consulta préVJ.a, mer..U'Ulte pleb~sc:Lto, às
populações à.l.l.'etamente J.nteressadas, da aprovação aas Câmd.I'aB~
de Vereadores dos I,=Um.cipJ.os afeta'.:..os e se darão por 1e1. estadual. ~ mumcioJ.o poderá ~ ~ ~ ~
~.! ~
~ ~ ll2!!.
m~lhão ~ hab~tani:esn.

ill

.l2.2.

Justif~ca.çãol

"O munioipal:LflI!1o é a partic~pa9ão dos o~dadãos na solução
dos
problemas do lugar ond~ moram e t rabaIham", disse com precJ.são o pre5~.:iente
da
AssembléJ.a NacJ.onal Cons"tJ.tuJ.nte,Ulysses GUl.marães.
O murucipio, crlado no ImpérJ.o, teve a sua ~met"..rSão aI tarada pela nova real.adade econômca e socJ.al do BrasJ.l. Já não é maas a cocum.dade
rural, em que todos se conhDem e se confraterruzam" Com o acelerado processo de urba
DJ.zação, consequerica.a do êxodo rural, crJ.aram-se cidades a.nchades ou ve.rdedea.ree mega.lópolis, como são Pau.lo.
As populações dessas cidades, na sua grande ma.10rJ.a, não se sen
tem representadas pelas Câmaras de Vereadores e nem assl.sbdas adequadamenüe pela
estrutura admim.strat~va do r.d.Ul1.cipio.

A restrl.ção quanto ao poder da união, corno
concedente
dos serv~ços de energia elétrica, preconizada no anteprojeto,
r~
presenta um retrocesso que no passado significou prejuízos
inca~
culáve~s ao desenvolvimento do País. A integração dos serviços
de
energia elétrica sob o comando da União é indispensável à uniform!
dade, regular~dade e segurança desse importante serv~ço de
~nfra
estrutura econômJ.ca.

Somente a federal~zação d~s serviços de energia elétrica,
implantada pela constituição de 1946, permitiu fosse unl.form~zada
a freqüência elétrica em todo o país, estabelecido o planejamento
global do setor e a exploração racional dos recursos disponíveis.
permitiu a oferta de energia a custos econômicos em todas as áreas
do território nacional, principalmente em estados das Regiões_ No~
te e Nordeste, cujos custos de energia elêtrica seriam J.nsuportá -

vais, se os sistemas eletricos deixassem de ser um serviço público

federal.
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Como cont~a a Constituição não existe a garantia do direi
adquirido, a Constituinte é oportunidade única e ímpar de se
'nata imoralidade; pretende-se com a presente sugestão,,- pos .
r ao poder público rever estas contratações, efetivações,
gios e proventos, com demissões daqueles que recebem
sem
t.1ar, bem como, cortar os ganhos imorais de muitos marajás
da \._d nacional.
.0

nê-se ao parágrafo 3 Q do Art. 3 Q do anteprojeto a seguinte redação:
§ 3Q

-

Os Estados podem mcorporar-se entre si, subdívadi.r-ee ou

de~

rrembrar-se para se anexarem a outros Estados ou formarem novos Estados e , se limitrofes, consti:t:u1rem-se em reglão Federatava, medaante aprovação das respectivas
Asserrokeaas Legí.al.ata vas, das populações mretamente interessadas, rnedi.arrte plebi~
cito e do Congresso Nacional por lei Complementar.

EMENDA 280343-3

t:

JUSTIFICAÇÃO

CONSTITUINTE FRANCISCO AMARAL

fi

'LEH."IO/CONI5SÃo/sUIlCOMI5SÃO

[-COMISSKO DA ORGANIZÀÇ1\O no ESTADO
A presente emenda mtroduz a posaibf Ltdade de Consto.tuição de um po-

r.r--'--------------nXTO/.lV5TIF'C.lÇ,io---

-,

der regional, que resulta da reunião de alguns Estados limitrofes, com aprovaçao
EMENDA ADITIVA

de suas Assemblélas, de suas populações e do Congresso Nacional.
O mteresse nacional ditará normas complementares para a :::ormação

Acrescente-se ao substitutivo apresentado uma seção ao capItulo
que cuida dos MunicIpios.

dessas regiões Federatlvas visando sobretudo superar os grltantes desequa.I'ibr-íos

art. 19
A fiscalização financeira e orçamentária dos municípios será exercida mediante controle externo da cêmara Municipal
e
controie interno do Executivo Municipal, instituIdos por Lei.
§ 19) O controle externo da Câmara Municipal será exerc1éj.o <-com
o a~lio do Conselho ou Tribunal de Contas dos
Municípios, õrgão estadual que terá essa inCUlllbência com jurisdição sobre
todos os Municipios do Estado.
§ 29) Somente por decisão de dois tercos dos membros da câmara
Municipal deixará de prevalecer"o parecer prévio emitido
pelo Conselho ou Tribunal de Contas dos MunicIpios, sobre as contas
que o Prefeito deve prestar anualmente.
§ 39) No Estadó onde não existir Conselho ou Tribunal de Contas
dos MunicIpios, enquanto referido órgão não foi criado p~
la Assembléia Legislativa do Estado, a incumbência será atribuIda ao
Tribunal de Contas do Estado.
§ 49) Somente poderão instituir Tribunal de Contas os Munic!-'
pios com população superior a cinco milhões de habitantes
e renda tributária acima de cinquenta milhões de cruzados.

veruf'acadoa entre as reglões geográficas.

EMENDA 280342-5

tJ VILSON SOUZA
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- inclulr no anteproJeto da Comissão o seguinte dispositivo:

JUSTIFICATIVA
O controle das Contas Municipais é atividade que reveste-se
de
fundamental importância para a lisura da administração.
Dado o caráter relevante de tal procedimento nada mais adequado'
que a sua inclusão no texto constitucional, para garantir e assegu,=,'
rar a efetiva apuração das Contas Municipais.

Art.

A adffiinistraç~o pablica federal, estadual e mun!c!pa!,
bem como os Ó!g~os da administraç~o pública Gl:e:a
e
indireta, dos três poderes. poderão realizar :efc:r.a ad
ministrativa e de pessoal, demitir servido~es =on:rõt:dos sem concurso pablico e efetivados em razão Ge leis!
ou resoluções posteriores a 31 de março de i96~, e re _
ver proventos e vantagens concedidos aos seus aer~ldo _
res.
Just.ificaç:ão
O Regime Mi'litar implantou, com a Constituição de 1%',
a possibilidade de conlratações de servidores em car':er =:ovJsório, sem concurs~ público e regidos pela CLT.
A exceção previsla naquele texto constitucicnal e~ muitos casos passou a ser a regra, e como tal, degenerou em abusos
de tal magnitude, q~e aí eslá'a administração.pública em todos
os níveis pr'licamente paralizada em função do empreguismo.
E, em que pesem estas aberrações, de abuso em abuse, o.
que erá regime excepecional não só virou a regra, como, muitos!
administradores acabaram por efetivar no s~rviço pabJir~, através de legislação casuística, tais servidores, em verdJc~irn 3fronta aos interesses da naç~c. c ~ moralidade com a coisa pu _
blicn.
Estes escândalos foram por demais denunciados, e o próprio Congresso Nacional foi palco de alguns trens da alegria, com
a contratação de um namero de servidores sem concurso e posterior efetivação nos seus cargos.
Em que pese a imoralidade dest~s contratações e efetivações elas se fizeram sob o pálio dessa dúbia legalidade que marca o sistema jurídico brasileiro, e portanto, a naçãc é assaltada diariamente por este grupo de privilegiados e de aproveitadores do erário público.

V
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EMENDA MODIFICATIVA
Dá a seguinte redação ao item XV do ART 8º do substitutivo.
XV-Organizar e manter os serviços oficiais de estatística,
fia, cartografia e geologia, de âmbito nacional.

geogr~

JUSTIFICAÇllD
Incluir a geologia no item XV do ART 8º vem no
sentido
de garantir a efetiva~ão de uma antiga reivindicação do setor m!
nero-geológico nacional, com a viabilização da criação do Serviço
Geologico Nacional.
Sem dúvida esta medida será um impulso de grande porte no
conhecimento geologicp do nosso território, contribuindo
para
a ampliação da soberania e independência nacional.

11 • Comissão da Organlzação do Estado
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A maioria desses bens pertence ao governo desde

AUTDIl'---------------

FRU1CISCO AlMRAL

o

descobrJ.mento. Cumprem objetivo de preseuvação como os terrenos de ma.rJ.nha; que imp2.
diram a privatJ.Zação das praiss Iio Brasil, permJ.tindo o uso púb1J.co sem dJ.scrmJ.niação
·além das funções de natureza social e econômica, bem como de segurança e hegémonia do território nacional • Ressalte-se, aanda, a importância primor,hal de ss dJ.soipli

»lENDA AO PARECER E SU1lSTlTUTIVO DO RELATOR

nar o uso, a ocupação, das terras públicas, evitando-se a invasão motivada por espe-

De-se ao art. 7Q a seguinte

redaç~oI

culação" imobi1J.árJ.a.
Os conceitos legais contemplados na vasta e espar-

"Art. 7 Q

-

Incluem-se entre os bens da União:

sa legislação ordinária, necessitam urgente consolldação.
O texto aoima busoa sintetizar todos Bases objeti-

I - a porção de terras devolutas indispsnsável a dsfesa das fronteiras, às fortificações e construções milita -

vos,

impossiveis de serem aqui descritos,

res, as vias de oomunioação e as áreas de preservação ambiental,

ria, passIvel de ssr exposta em palsstra.

de

forma ampla, dada a extensão da maté -

11 - O espaço aéreo,

:tIl - ... plataforma

oo~tinental,

IV - o mar territorial e patrimonial, as
praias, os lll.BOs e qauisquer correntes de

água

em terrenos de seu d2,

mInio. 01\ que banhem mais de um Estado, constituam limJ.te cóm outros

EMENDA 280346-8

l!J

Deputado AdyJ 3M Motta

países ou se estendam a terrJ.tório estrangeiro ou dele provenham,

eani ssão da

V - os terrenos de marinha e seus acrescdidos,

Orgrmj zac;ão do

Estado

, - , r - - - - - - - - - - - - - - - - - TEXTO/JUSTlfICAÇio---------

VI - as ilhas ooeâni cas e maritimae e as
ilhas fluviais e lacustres nas zonas liJÚitrofes oom outros países,re.!!.

-,

Inclua-se, onde couber, os seguintes dispositivos:

peitados os direitos e os titulos aquisitivos registrados nos Regis tros de Imóvei ~,

O Brasil

"Art.

é uma Rep.íblica Federativa, constituída sob o regi-

VII - os reo\tt"sos mínera1.B do subsolo;

me representatJ.vo Pela união mdissolúvel dos Estados e do Distrito Fe-

VIII - as cavidades naturais subterrro.eas, a.!!.

deral.

aim como os sItios arqueológicos, pré-históricos e os espeleológicos,
lêi complementar definirá a transfonração dos Te=itórios do

Art.

IX - as terras origJ.na.r3lamente e tradJ.cJ.onel-

Roraima e Anap3: em Estados, por prazo de 120 (cento e

mente ocupa.des pelos indios,

vinte)

dias

da

pranulgação desta. Consti-tuição.

X - os bens que atualmente lhs pertenoem ou que vi.!!.

reli ... ser transferidos

à.

Umão,

lêi complementar tratará os reanexação do

Art.

Te=itório de Fer-

nando de Noronha ao Estado de PemamJ::m:o."

§.Ullo - É assegurada aoa Estados e )lunicíPios 11tori
neos a participação no resultado da exploração econômica da plataforma
oonbnental e do mar terrJ. torial e patrimonial, na l/ormar preVJ.sta

JUSTIFICATIVA

em

lei complementar.

O objetivo da presente nonra constitucional

§ 2Q

deral., nos term/ls da lei complementar, perceber

50% da

é extinguir de

uma vez por todas com a figura dos Te=itórios, passando
os
atuaí.s.,
Roraima e Anap3:, a se cOt15titllÍrem em estados independentes, e Feman-

É assegurado aos Municípios e ao lJistrJ.to F~

-

z-eceata dos fo-

do de Noronha passa a se.. reanexado a Pernambuco pala sua própria loca-

ros ~ ta.JCll,S de ooupação arrecadados pela União, dos terrenos aforados

lização geográfica.

ou inseritoa como ocupados, localizados nos seua terri tórJ.os, obr1.g'a -

Além de altamente dí.spenddosoq para a União,

pois

JuridJ.ca-

auta~as, retêm ainda a figura do

dos como contrapartida a exercerem a fiscalização quanto a utJ.lização

n:ente se apresentam sob a fonra de

destss terrenos.

govemador nomeado, incompatí:vel com o atual foro derrocrático do

§ 3Q

País.

O mar territorial e patrimonial é de duzen-

-

tas milhas.

§4 Q
gura, paralela

à

-

A faixa J.nterna de até cem quilômetros de la..!:

linha divisória terrestre do terr1.tório naoional,

considerada indispensavel

à.

é

defesa das fronterias e será designada c2,

EMENDA 280347-6

mo Faixa ds Fronteira, conforme dispuser a lei complementar.

§ 5G - A Umão promoverá, pr1.0ritar1amente, o aproveitamento econômico doe bens de seu dominio localizados em regJ.ões -

-

Incluem-se entre os bens do dom!nio

dos

Estados, os lagos em terrsnos de seu domImo, os rios que nsles t<;m
nascentes e foz e as ilhas

fl~aiB

AurOIf---------------

~"'UTfao~

MOR

DEPUTADO GIl CéSAR

m COMISSSO

c=

menos desenvolvidas do País.
Art. 4 Q

~
c=
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ORGANIZACSO

no

ESTAOO

CAPITI!! O VI

, - , r - - - - - - - - - - - - - - - - - nKTo/JUIJT"'CAÇio'-------------------,
Substitua-se o § 2º do Artigo 20 pela seguiote redação:

e lacustres situadas nos mesmos ,

bem como as terras devolutas não compreendidas no domImo da União.

§ 29 - As Areas Metropolitanas serão geridas
por um Conselho Metropolitano que será organizado e terá sua
competência definida pelo Estatuto Metropolitano definido por
Lei Estadual, assegurada a participação majoritária dos

Os bens imóveis da União enunciados no art. lQ dn
Decreto-lei n Q 9760, de 05 de setembro d~ 1946 e
Oe Estados constam do art.

5Q

no

art, 40 da ConstJ. tuição vigente.

Pre

feitos e dos Presidentes das Câmaras Municipais dos Municí pios Componentes.
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Substitua-se os §§ 1 2 e 22 do Art. 20 por nQ
vos §§ 1 2, 22 e 32 com a seguinte redação:

Art.
Os Estados poderão' estabe1ec.'er, mediante o disposto em lei complementar estadual, microrregiões, abrangendq municípios limítrofes, pertenc~ntes ~,me5ma comu~idade sócio-~conômica, com
~ finalidade de organização, p1aneja~ento, programação, administração

e execução de funções púb1iQas de interesse comum, ha~monização da legislação, da tributação, do sistema de transportes e do uso do solo
de interesse microrregiona1 e urbano.

§ 1 2 -Lei Complementar Estadual disporá sobre
a autonomia, a organização e a competência da Região Met;opo1itana e da
Aglomeração Urbana, corno entidades públicas e territoriais, podendo atribuir-lhes:
I - delegação para promover a

arrecadaç~o

de

taxas, contribuição de melhoria, tarifas

Paragrafo'~nico - A iniciativa do estabelecimento de ,'microrregiões caberá também aos muni~ípios interessados, quand~ da omissão do Estado, mediante SOlicitaJãõ à Assembléia Legislativa do Estado.

e preços, com fundamento na pres~ação
serviços púb~icos de interesse êpmum;

de

11 - competência para expedir normas em matéria de interesse comum da Região Metropolitana e da Aglomeração Urbana.

JUSTtFICATIv'A
Para uma adequada integraçãQ das ações dos municípios componentes de uma mesma comunidade sócio-ecnômiêa do
p~óprio
Estado~
iapõe-se a criação de instâncias admini~trati~as, microrregio~ais, co
~'entidades'púb1icas e territoriais, para os fins men~ionados.·

§.2 2 - Cada Região Metropolitana ou Ag10mer~
ção Urbana expedirá seu próprio estatuto, que será aprovado pela . Assembléia Legislativa do Estado, respeit~
das a Cçnstituição e a legislação aplicável, assegurada a representação
dos municípios que as integram e
a
participação comunitária.

A articulação dos.p~anos ~ programas de governo, em ~mbitc
re~iona1,·possibilitará.ao Estado e aos Municípios interes~ados maio

~aciona1idade de ação •.

§ ~2 - A União, os Estydos e os M?nicipio~ in
tegrantes da Região Metropolitana e da Ag1omera~ão ~rbana cónsignarão
oDr1gatori8l1iêiiCé, em seus respectivos orçamentos, recursos financeiro:
compatíveis com o planejamento, a execução e a continuidade das
fun
ções públicas de interesse comum.

'EMENDA 250349::2
~ JOSÉ CARLOS CP.FCCO
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JUSTIFICATIVA
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ORGANIZAÇJl.O DO ESTADO

Adite-se ao inciso 11 do Artigo. 31 o seguinte: "limitada
ao, custo global dessas obras' 'ou serviço",", eliminando-se o § 2 2 dó
referido artigo, e fic~não o ~nciso 11 e o § 2~com a seguinte redação
"11 - Contribuição de custeio de obrass ou serviços,
tada ao custo.gJ.obal desails abras ou serviç!!s" e

1i~~

§22 - € vedado a cobrança acumulada das contribuições re~
feridas no' item I e na alínea "a" do item'II, deste artigo.

1. A ratificação pelâs câmaras de Vereadores poderã
inviabilizar 9' estabelecimento pretendido 'de regiões wetropo1itanas e
aglomerações urbanas. Com efeito a não ratificação pela Câmara de Vereadores do munjcí~io núcleo da região metropolitana ou aglomeração to.
riaria inócuo o estabelecimento d? ente encarregado da p4etendída orgª

nização, p1anejámento,a programação e a execução de funções P?blicas
de interesse comum da região metropolitana ou da aglomeração urbana.
-O~stabelecimento-do-ente·metropo1itano
ou

meração urbana mediante lei complementar estadual reduz os

da ag1Q

possíveis

inconvenientes que se pretende superar co~ a consulta, às
câmaras
de Vereadores, já que as municipalidades ~r.vo1vidas, de alguma forma,
estão representacas nas Assembléias Legislativas.

JUlfiTIFICATIVA.
O-substitütivo no inciso I.do Artigo

91 estabe1e;e que a

contribuição de melhoria terá por l~mite iindividua1
exigível de cada contribuinte, o aCl"escimÇ) de valor que resultar para os- imóveis de
sua propriedade.
No entanto, configura-se no.§2 2 do referido Artigo do me~.
_ substi,tut,ivo•. que as contribuiçõEts .pre,vistas <incisC(l I e IX)". t:erão
por limite '';J1ôba.1 o Cq~t.õ dãs obras ou serviços.

'Constata-se, então, ser mais coerente que essa limitação
pelo custo glo~al restrinja-se somen~e às contribuições de custeio de
ob~as ou serviços, necessárias.: única-e exclusivamente à recuperação
finànQeira'dos inv~stimentOs.

2.·A experiência o~tida com o atual dispositivo constitucional (Art. 164) e-cas leis complementares n 2 14, de 8/6/73, . e
n~

20, de 1/7/74, mostra, sobejamente, o inconveniente de se insistir
em criar um modelo único para as regiões metropolitanas e aglomera ções urbanas, tal como o faz a atual redação dos §§ 12 e 2~, ao dete~
minar a criação de um Conselho Metropolit~o para gerí-1as.
3. A emenda procura evitar este inconveniente ou-

torgando à lei co~p1ementar estadual as disposições sobre a autonomia, a crganização e a competência da região metropolitana e ca ag1Q
meraçãe urbana, obedecidcs os critérios básicos firmados em lei com-

fecera1. Com isto, procura-se aSsEg~rar a cada reg~ao metropolitana cu aglomeração urbana, a necessária individualidade
e
coêrencia com ~s peçu1iari~ades regionais.

ple~entar

4. ~ relação ao § 3 2, observe-se que, pela redação original do anteprojeto aprovado pela subcom~ssão dos Municípios,

n. Comissão da Organização do ·Estado •

as responspbilidades fina~ceiras da União, dos Estados e dos Municí-

tanto, a palavra "região" ganha significado'; diversos quando devida e'
apropriadamente adjetivada. Assini, ela é empregáda para quali:1:iêar re,!!
lidades distintas, não só nos casos de""região metropolitana." e "rEI giã~ de de~envolviinento" como "região de planejamento", "r«;gião adminIstrativa", "região abissal", "região fisiografica", "região ,l;i.tprânea i . , \'região mi{itar", "região natural i. , ""região ,uÕJlIna" e tantas oy
tras.

pios co~ ~s regiões ~~tropolitanas e aglomerações urbanas ficam limi
tadas à genéric~ definição de que "estabelecerão mecanismos de cocPlt
ração de: recursos e de atividaces ...... Esta disposição, assim
como
as hoje vigentes, parece_-nos insuficiente. por não assegurare. recursos às nove regiões-metropolitanas hoje existentes para enfrentar
o grave desafio ~ue as aguarda e que as condenou à terrível ~xperiên
cia de uma ação residual, pela ausência de comprometimento de recu~
50S. Por outrc lado, obviaw~nte, não cabe cair no extremo c~~sto, d~
finindc o que cabe à lei complementar ou ordinária. Preferimos
um
meio termo em que, aceitando a proposta da Comissão Afonso Arinos,am
plia-se claramente o compromisso do Poder Público cem as Regiões MJt
tropolitana5 sem des~er-se ao detalhamento.

EMENDA 280351-4
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3. Isto posto, é de todo conveniente, para não tu -

multuar ainda mais a terminologi~ re~ativ.~ às q~estõe~ urbanas~que se,
mantenha a expressão "~egião metropolitana", para des1gnar o c"?SO ,paI;.
ticular de "conurba.ção" cujo núcleo é uma capital estadual, como e o
caso: das atuais nove regiões me~ropolitanas brasileiras.
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[!iNDA 280352-2

..,

SUbstitua-se no Substitutivo do Relator da Comissão,
no título do Capítulo ~I e"no texto dos 'artigos 18 e seu parágrafo ~
n;i.co, 20 e seus\ parágrafos,
. a expressão "área"metr.opolitana" por "r~
gião metropoli~ana":

AvtDlI'---------------)

JOSÉ CARLOS-GRECCO
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Adite-se ao Art. 18, após a expressão "pistrito Feder"al" o seguinte: .. em Regiões ,,!etropolitanas ou Aglomerações
U~banas"; e no seu parágrafo Cnico, após a eXl?ressão "Desenvolvimento
Econômico", o seguint<;: " de Re!1:iõe~.Met1opolitanas e de Aglomerações
Urbanas", ficando o Art.18 e seu parágrafo Cnico com a seguinte
red,!!
ção:

JU5TIFICJ;t.TIVA
1. A emenda pretende, em primeiro lugar, assegurar
a manutençao, no texto constitucional, da expressão "Região MetropQ
litana", consagrada em âmbito constitucionai, administrativo, acadêmico e jurídico. t signifidativ~ já a cgleção de diplomas l~gais fe1a
derais e estaduais édltada
partir-do ~stabelecimento das atuais nQ
ve regiões metropolitanas, pelas l~is complementares de n2s 14 e 20,
em 1973. Considerável é, também,
literatura jurídica disponível sQ
bre regiões metropolitanas de autoria de insignes juristas brasileiros - "Redistribuição de Rendas Tributárias em Região Metropolitana",
de Adilson A1?~eu oaliari. "Instituiçãô de Regiões Metropolitanas no
Brasil", "Instituição e Administraçã? d~ Regiões Metropolitanas"
"A ~eg!ão M!"tropolitana no Brasil" e seu.Eegime jurídico", de Eurico
de Andrade Azevedo; "Regiões Metropolitanas: uma necessária revisão
de concepções" e "Regiões Metropolitanas, Regime Jurídico", de Eros
Rob.erto Grau; "Direito Constitucional 'e Regiões Metropolitanas", de
Raul Machado Horta; "Problemas Tributários da Região Metropolitana",
de Sérgio Tostes; "As Regiões Metropolitanas no Direito Brasileiro",
de Sérgio Ferraz, para citar só alguns títulos.

a

Como abono, ainda, à emenda, deve-se destacar a co~
respondência existente entre a expressão :tregião metroJ,)oli tana n ,
em
português, e em inglês '''metropoli tan region 11 I em francês Itregíon metrQ

politaine" e em italia):\o "tegione met;.ropo,lii:ana", todas que-rendo desig
nar um caso particul.ar de uconurbaçào" ou u~glomeraç~o urbana". (IIDic .:.

cionário de Urbanismo" de Carlos ,Alberto Petroni·e Rosa Kratz de Keni§.
berg, Cesarini Hnos, Editores, 'Buenos Aires; 1966) onde se-registram
(i) altas densidades demográficas;, ('i1) malha urbana continua submeti
da ã administrações munici~ais ~istintqs; (iii) intens~s fluxos pen~~
lares diários de ~essoas, entre o núcleo ~ a periferia; ~oncentr~ção
de recursos financeios e c~l~urais ~ de poder político: José Afónso
da Silva, em seu "Direito UJ.1banístico Bra"sileiro ll , ensina que a con~!:

bação, OU aglomeração urbana contígua, : •••• que resulta da expansão u~
bana, constitui uma realidade fáticà, sociológica, e se transforma, en
tre nós, em região metropolitana, quando definida juridicamente_como
tal ou permanece como simples aglomeração urbana contígua, enquanto
não' constituída em ;egião metropolitana.~os termos do art. 164 da Con§.
tituição Feder'al".
2. O argumento de que é preC1SO reservar a palavra
"região" para nomear as "regiões de desenvolvi';ento" é _louvável. No en

Art., 18 - .Para efeitos administrativos, os
estados federados poderão agrupar-se em Regiões de Desenvo~vimento
Econômico e os Municípios e o Uistrito Feder~l em Regiões Metropolitanas ou ~glpmerações Urbanas.
Parágrafo Cnico - Lei Complementar Federal
definirá os critérios básicos para O e;tabelecimento de Regiões de Des.enY!llvimentq Econômico,de Regiões' Metropolitanas e de Aglomerações
Urbanas.
JUSTIFICATIVA
A emenda"intrÓduz o reconhecimento constit~
cional de aglomerações urbanas, formações urbaqas que se assemelham às
regiões metropolitanas e têm presença disseminada no territóri~ brasileiro. Esta expressão designa as formações urbanas caraterizadaS pelo
entrelaçamento- da malha urbana de dois ou mais ~unicípios, .ou pelo e~
travasamento da malha urbana de um s~b~e O território de outro,bem"com? "pela e;ist~nci~ de intensos fluxos intermunicipais, rePresentados
por deslo~amentos diários de pessoas e por.demandarem tratame~to"inte
grado ~e diversas funções públicas.
2.As aglomerações urbanas constitiEm presença

bastante evidente no te~ritório brasileifo. Este reconhecimento
se
impõe pela necessidade de propiciar tratamentõ integrado de
f~nções
,públicas de interesie"comum qos"mun1c!piAs que integram estas aglomerações urbanas' de que são exemplo,entre outras, Campinas e Sântos,em
são Paulo; Ipatinga- Coronel Fab~iciano, em Minas Gerais; Volta Redon
da - Barra Mansa, no Rio de Janeiro; Juazeiro do Norte - Barbalha, no

Ceará e Pelotas- Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Para realçar a importância dessàs aglomerações ürbanas deve-s~ assinalar que, no decênio 1970-1980, foram elas que tiyeram o maior incremento demográfico
(4,8% ao ano) contra 3,9% dás nove regiões metropolitanas e 3,8% dos
-.
I
municípios com mais de 100 mil habitantes.
3. As regiões metropolitanas" constituem '-se,
como já se disse, um-caso particula~ das aglomerações urbanas e delas
se diferenci~m por ap~esentarem maior porte. demográfico, maior concen
tração de recurso~ financeiros e cultu;ais e se constituirem um-centro
de pode~ político, este ~ltim~ carac~erlzado pelo fato de terem como
núcleo uma capital estadual.
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entre municípios imperfeitos, rudimentares e cómpletos. Por outro lado, já no ~unici~alismo português do século'XIII, ha~ia a 4istinção
entre municípios rurais e urbanos.

Adite-se ao inciso X do Art. 82 a seguinte expressão: " ••• de ordenação do território, meio
ámbiente e desenvolvimento urbano e,re~ional,
ouvidas as autoridades estaduais, regionais e
I
municipais" ficando o inciso com a
seguinte
reqação:

A adoção desta medida muito fac;litará o planejamento regional dos Estados e o próprio desenvolvimento munic~pal.

Art.8~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

.

x - Estabelecer os planos 'nacionais de
~ansportes, ~nformática,

.

viação

_

r ... r~ 2SÔ355~7

'

gérenciamen~o có~

teiro, ordeaação do território, meio ambien
te e desenvol~imento regional e urbano, oy
vidas as autoridades estaduais,regionais e
municipais.

J:JI'~ lU
aUTOR
tJConstituinte BRANDÃO MONTEIRO

rrrDá nova

.

A emenda pretende ~xplicitar ~ competência

da
e
desenvolvimento urbano e regional. As constitufções brasileiras, até ho
je, padeceram de aguda oarência d~.dispositivos relativos ao espaço te~
ritorial e às condições concretas da vida nacional - a distribuição da
população e 'suas atividades no território, a racional utiliza~ão dos r~
cursos naturais e equipa~entos produtivos do país.

Uni~o Federal em matéria de ordenação do t~rritório, meio ambiente

Impõe-se, també~, que ao estabelecer estes

pIA

nos a União considere os interesses estaduais, regiona~ e municipais

~

eleitora~,

mª

rítimo, aeronáutico, espacial, processual e do trabalho e normas 'gerais de direito tributário, urbanístico. das execuções penais e tran~
porte.

JUSTIFICAÇÃO
Torna-se importante a ampliação de competência da
incluindo a de legislar sobre transporte.
Dessa forma será possível a elaboração do CÕdicjo

dai a inserção de recomendação expressa de audiência a essés entes.

~

redação à letra "a" do inciso XIX do artigo 82:
a) direito civil, comercial, penal, agrário,

JUSTIFICATIVA

1 ~p'aD·TTloo~

União,
Nacional

de Transportes, de real 'utilidade para o País.

EMENDA 250354-9

~

JosÉ CARLOS GRECCO
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I!Jlnclua-se o i tem XI, n.o Art. 7º do Capítulo III - "União", com a seguinte redação:

_1

"XI - a fauna silvestre;"
Acrescente-se ao Artigo 92 do Substitutiyo do Relator da Comissão novo parágrafo, de número.4 com a seguinte redação:
.§4p.. - A "Constj,tuiç.ão E~tadual poderá estabelecer
atendendo a critérios de peculiaridade local e regional, dist~nção entre municípios no tocante às suas competências.

JUSTIFICATIVA

t de todo inconveniente a rigidez que vigora desde .
a Constituição de 189i, na d~finição unifoFme e simétrica das compe tências municipais no Brasil\ A grande reàlidade brasileira é o município de peque~o porte, já' que dados do último Censo do IBGE comprovam
que 70% dos municípios brasileiro; tem menos de 20.000 habitantes
e
50% tem menos de 10.000 habitantes.

J

A 'síndrome de simetr~à reinante, faz com que todos
sejam constituólonal e legalmente tratados da mesma forma, o q~e não
corresponde, em absoluto, à realidade ~ísica e não permite que,os EstA.
dos possam a,tuar. na conformidade das diferenças" existentes entre os my
nicípios, distinguindo-os de acordo com as pecuiiaridades regionais e
locais.
Consigne-sei aliás, que nas origens de nosso mun~ cipalismo, as Ordenações do Reino estabeleciam a elementar distinção

Todos os Recursos Ambientais, inclusive a fauna silvestre, são vitais à vl
da num ambiente sadio e equilibrado e precisam ser considerados como Bens
da
União, Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, para Que sua propri!
dade seja de todos e o uso disciplinado no atendimento dos interesses coletivos,
nunca dos individuais.
A matéria relativa ao ambiente não figura na Constituição de 1967 (Emenda
1/69) porque, na década de sessenta, o anbiente não estava de todo reconhecido '
como bem jurídico a ser protegido, a Constituição poderia ter recebido
emenda
nesse sentido, mas ta~ não ocorreu.
05 recursos naturais, renováveis ou não, constituem patrimônio comun da cE,
letividade, devendo sua gestão, pelo poder público, ser feitâ de maneira mais
descentralizada possivel, tendo em vista as peculiaridades regionais e locais !
xistentes no pais. Para Que não seja perdida a unidade no seu tratamento,
à
União deveria caber - edíção das normas gerais e aos Estados e ~nicípios as p!
culiaridades às suas características, interesses e necessidades.
A atual constituição refere-se de forma muito tênue à possibilidade da so
ciedade poder organizar-se para defender seus interesses. Nesse quadro, acabam
prevalecendo os interesses de- grupos poli!ticos e econômicos, com grande
poder
e organização. Essa situação provoca o afastamento cada vez maior entre a sociedade e a classe politica.

U,- Comissão da Organizaçãodo Estado
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EMENDA ADITIVA
AdIte-se nas Disposições Transitórias do anteprojeto os
guintes artigos, dando-lhes a devida numeração:

s~

. ' "Art. - As primeiras eleições para Governador, Vice-Governador e para a Assembléia Legislativa do Distrito Federal serão rea
lizadas no dia 15 (quinze) de novembro de 1988 (mil, novecentos e oi
tenta e oito), .tomando posse, os eleitos, no dia 19 (primeiro) de j~
neiro de 1989 (mil,novecentos eoi~enta e nove).
Art. - A primeira representação da Assembléia Legislativa
do Distrito Federal, composta nos termos previstos na legislação e-'
leitoral, votará a Lei Orgânica do Distrito Federal, de acordo com o
estabelecido nesta Constituição.
JUSTIFICATIVA
Há um consenso na sociedade do Distrito Federal, no que'
se refere à urgência de necessidade da legitimação do Governo
do
DF e da instalaçãQ do seu poder legislativo. As entidades represent~
tivas, os partidos políticos enfim, toda aseciedade da capital
da
República reivindica. a eleição, pelo voto direto, do seu Governador
e'dos seus répresentantes na Assembléia Legislativa:
A nossa emenda ga~ante ao povo do DF o exercício desse dl
reito no dia 15 de novembro do ano vindouro. Acreditamos que o eminente Relator acatará este reclamo da poptllação do Distrito Federal.
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Art. - Lei Orgânica, votada pela Assembléia Legislativa, '
disporá sobre a organização dos Poderes Legislativo e Executivo do
Distrito Federal, observadas as normas e 05 princípios'estabelecidos
nesta Constituição.
Parágrafo Único - A lei a que se refere este artigo deverá:
I - estabelecer descentralização administrativa do Distrito
Federal;
11 - instituir nas administrações regionais conselhos comunl
tários, nos quais admitirá a participação popular, mediante representação.
Art. - O Distrito Federal instituirá e arrecadará os
tos e taxas de competência dos Estados e municípios.

impo~

Art. Incluem-se entre 05 bens do Distrito Federal os que
lhe pertençam na data da promulgação da nova Constituição.

JUSTIFICATIVA
Para a pr~ulação do Distr'to Federal, uma da questões mais
importantes que está sendo tratada nesse processo constituinte é ~
quela relaciona:la com a autonomia do JF.
Com efeito, há um consenso generalizado no que se refere à
necessidade de autonomia política, legislativa e financeira para o '
DF.
No entanto. há visões diferentes quanto ao alcance desta'
autonomia.
D anteprojeto do eminen.e Relator Senador José Richa apresenta algumas' restrições com relação a este tema, no que se refere
à eleição do Governador doDF e de seu poder legislativo.
A presen~e $e~da busca .contemplar.a reivindicação do povo'
do DF, apresentando proposta embasada na sociedade e nos partidos p~
líticos do Distrito Federal.
Acreditamos que o eminente Relator acatará as nossas ponderações. É esse o sentido da nossa emenda.

EMENDA 250359-0

AUTOft-------

tJconstituinte BRANDÃO MONTEIRO
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EMENDA SUBSTITUTIVA

I!T

Inclui o inciso XIII no artigo

Substitua-se o artigo vinte e um do anteprojeto pelos artigos seguintes, dando-lhes a devida numeração:
Art. - O Distrito Federal é dotado. de autonomia política,
legislativa, administrativa e financeira.
Art. - A eleição do Governador e do Vice-Governador do Di~
trito Federal far-se-á por sufrágio universal, voto direto e secreto.
Parágrafo Único - os mandatos do Governador e doVice-Go-'
vernador do DF serão de 4 (quatro) anos.
Art. - O Governador e o Vice-Governador do Distrito Federal serão eleitos por maioria· absoluta de votos, excluídos os em
branco e os nulos.
Parágrafo Único - Caso não seja obtida maioria absoluta no
primeiro turno, será realizado outro, trinta dias após o primeiro, '
no qual concorrerão as duas chapas mais votadas, sendo eleita a que
receber maioria de votos, excluídos os em branco e os nulos.

8~:

XIII - explorar diretamente ou mediante concessão ou
missão:
a) navegação aérea;

v~a~s

b) as vias de transportes entre portos marítimos e

flu-

e fronteiras nacionais ou que transponham os limites do

Estadà

ou Território.

EMENDA 250360-3

AUTO'-~------

PJconstituinte BRANDÃO MONTEIRO
~L-rH.&"JOJcO.,/.S5io/.UJlCOMISSio----------

tJCOMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO
T

Art. - A representação na Asse~bléia Legi~lativa do
Distrito Federal e à representação do DF na Câmara dos Deputados
e
no Senado Federal, aplicar-se-á o diposto nesta Constituição e na l~
gislação eleitoral ordinária concernente aos Estados, inclusive no
que se refere ao número de membros da Assembléia Legislativa.

Dá nova redação ao inciso XII do artigo
XII - explorar
a)

os,s~rviços

de telecomunicações;

8~:

diretamente:
nacionais, interestaduais e

internacionais
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b) os serviços e instalações de energia elétrica no âmbito

interestadual

EMENDA 250362-0

e o aproveitamento energético dos cursos d'água perten

e=

centes à União;
c) a navegação aeroespecial e a infraestrutura

NELTON FRIEDRICH

cL~...,,;;ç~,;';:;;,ç;~ ç,{õ

aeroportuá

ria;

G.s"7A.6o J

Dá-se nova redação ao § 22 do art. 72
d) os serviços e instalações de en~rgia nuclear de

qual-

I:assegurada aos Estados,ao Distrito Federal,Territórios e Municípios,nos
termos da lei complementar, a participação -no mínimo- de 5%(cinco por cento) no resultada da exploração econômica e aproveitemento de todas as
recursos naturais, renováveis ou não renováveis,bem assim dos recursos r
minerais do subsolo,em seu território ou em áreas confrontantes com '
produção marítima.

quer natureza.

JUSTIFICACÃO

JUSTIFICAÇ1W

A União deve explorar diretamente alguns serviços públicos
essenC1a1S como telecomunicações e

instala~~es de energia

nuclear,

não se justificando que e~ serviços possam ser delegados a

conce~

sionarios.

EMENDA 250361-1

pu
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competência ~a União o registra, para fins de fabrica
ção, comercialização e usa, de substâncias e produtos destinados
ao
controle elou combate de doenças, pragas, enfermiqades, plantas inv~
saras e estimulantes de crescimento na produção vegetal e na produção
animal.
o registro fica condicionado a parecer por instituição
pública nacional tie pesquisa que comprove sua eficácia para a fi~ pr~
posto e não cause efeitos perniciosos à saúde humana ou ao meia
am
biente e que seus componentes passam ser desativados por meios eficazes e econômicos.
Será proibida a propaganda destes procutos em qualquer
meio ou veículo de comunicação de massas e tolerada somente a propa~an~a dirigida aos usuários das produtos e que visem dar suporte à as
sistência técnica.
Toda a venda de produtos químicas destinada ao uso agr~
pecuar20 deverá ser feita sob orientação de profissional que possua
habilitação legal para assu~ir responsabilidade de seu usa e efeitos
colaterais à vida humana e à natureza.
O Est?do e Distrito Federal e os Territórios têm comp~
tênc~a para legisla~ sobre o uso, comércio e armazenamento dos produtos e substâncias a que se refere o caput deste artigo.
~

'JUSTIFICAÇAO
A agropecuária brasileira, calcada em um modela agrícola dependente de tecnologia exogena, utiliza-se em média de lOS miIhõe s de qui-los de p rodut os químicos ap re senaado s aos aqr opecunr Ls-,
tas na forma de 4000 marcas comerciais diferentes.
Para efeito de conhecimento da ação. destes produtos na
saúde humana e animal, na solo, nas plantas, nas águas doce e salgada é necessário que instituições científicas bra,ileiras aprofundem
seus con~ecimentos sobre cada um dos produtos aqui utilizados, em no~
sas próprias condições naturais.
Até a presente data, as estruturas estatais encarregadas do registro para ~s~ destes produtos limitam-se a aceitar dados
toxicologicos e ambientais produzidos em cond~ções de ambiente e vida
absolutamente diferentes das nossas, impossibilitando assim o diagnó~
tico das ações dest s produtos no homem e na natureza brasileira.
Por outra lado a propaganda destes produtos em veículo
de comunicação de massas acaba por atingir leigos euq não estão ligadas ao meio rural bem como o u~o de tecnologias que devem se utilizadas com assistencia técnica dirigida a fim de evitar seus efeites nocivos a saúde.

I: comum entre nós O desapr~ço à Federação e aos di~ei
tos dos Estados-membros, territórios e municipios.
Par isso, to:na-se ~ecEssário fixar indenização qua-=J
há extraçào de ~ualquer mineral u~ perda de áreas produtivas
face
construção de hidrelétricas.
Há, também, o direita das comunidades atingidas de recomposição infra-estrutural, além de potencializar novas atividades
econômicas-sociais, para que a riqueza existente não venha se trahsformar em ônus no período exploratório e graves problemas sociais no
correr dos tempos.
A nossa história tem registrado quanto as regiões ati~
gidas pela exploração mineral e grandes obras hidrelétricas não se
beneficiaram das suas riquezas naturais. Só com a definição constit~
cional de percentuaí s indeniza'..órios indexando os valores à serviços
sociais básicos à novas opções econômicas-sociais, com definição
de
PLANOS DE DESENVOLVWENTD REGIONAL INõEGR~JOS, é que reverteremos esse quadro.
A comunidade local, ~eg:~nal e estadual ou territorial
saberá, em conjunta com o Pooer Fú=lic= lecal, oefinir metas desses
planos.

EMENDA 250363-8
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Constitui-se um patrimônio da Nação e portanto, só podendo
ser usada para fins diversos de sua vocação por decisão do Congresso
Nacional : a) Sub-solo e suas riquezas, b) o espaço aéreo, c) as águas maritimas e suas riquezas até 200 milhas da casta , d) os rios,
cursos d' agua, nascente e alhos d'agua e suas faixas laterais de
no mínimo 50 m de largura de solo e respectivas flo~e
fauna; e)nos
,1
rios e cursos d' agua essa faixa terá cinco vezes a largura a partir
do limite da faixa de marinha; f) os lagos , lagoas, reservatórios
naturais e artificiais e uma faixa lateral à sua margem com 100 metros de largura mínima, com a respectiva fauna e flora ,g) a fauna
silvestre e seu h~bitat, h) os parques nacionais de preservação, i)
as terras das nações indigenas, j) o topo das terras acidentadas com
aclive igualou mais de 30 2, k) as terras com aclives igualou superior a 452 1) os ecótonos.
JUSTIFI-CAÇ~O

Conservar a diversidade biológica e de melhorar a qualidade
de vida deve ser compromisso de todos nós, uma obrigação para com as
presentes e futuras gerações.
Esta em joyo a HERANÇA NATURAL. Faltam decisões políticas
e econômicas.
Vamos com uma nova ética ecológica proteger o que nossos fi
lhos, netas, descendentes nos exigem.

n- Comissãoda Organização do Estado,
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de Vereadores do município núcleo da Tegião metropolitana ou da aglQ
meração tornaria inócuo o estabelecimento do ente 'encarregadO
da
pretendida organização, planejamento a programação e a execução
de
funções públicas de intere~se comum da região metropolitana ou
da
aglomeração urbana.

Os Conselhos Comunitários de Contas Municipais funcio
narão no controle externo das Contas do Município, como órgãos
auxi
liares do Poder Legislativo locâl, que os elegerá, entre nomes indica
dos pela comunidade.
A lei ordinária regulará a matéria.
JUSTIFICAÇAO
Um Conselho Comunitário auxiliando u? Câmaras Munici
pais no controle das contas externas dos municípios, per:ni tir,á maior
efieilneia n~ fiscalização, pois seus membros co~'ecem de perto a rea
lidade e a gestão dos dinheiros públicos.
Além do mais, a maioria dos Estados tem mais de
150
municípios, inviabilizando uma· apreciação adequada e rápida das
con
tas municipais por órgãos estaduais. Aliás, que fazem uma apreciação
absurdamente formal, não alcançando o conteúdo o 14€RITO, das
contas
apreciadas.

EMENDA
250365-4
;::;:.-===:.::...=-=====......:'---·~UTOR---------------

e:==

I:

".-

"2. A experiência obtida com o atual dispositivocon§
titucional (Art.164) e das leis complementares n 2 14, de 8/6/73, e
n 2 20, de 1/7/74, mostra, sob~jamente, o inconveniente de se insistir,
em criar um modelo único para as regiões metropolitanas e aglomeraçõft~
urbanas, tal como o faz a atual redação dos §§ 12 e 2 2 , ao determinar
a criação de um Conselho Metropolitano para geri-làs.
3. A emenda procura evitar este inconveniente outo~
gando à lei complementar estadual as disposições sobre a autonomia, a
organização e a compet&ncia da região metropolitana e da aglomeração
urbana, obedecidos os critérios básicos firmados em lei complementar
federal. Com isto, procura-se assegurar a cada região metropolitana
ou aglomeração urbana, a necessária individualidade e coerênc~a com
as peculiaridades regionain.

~PA"Tla0:J

•

NELTON FIUFDRICH

o estabelecimento do ente metropolitano ou da
aglomeração urbana mediante lei complementar estadual reduz os possíveis inconvenientes que se pretende superar com a consulta, as câmaras de Vereadores, já que as municipalidades envolvidas, de alguma
forma, estão representadas nas Assembléias Legislativas.

P~IDI3

rLEN..:"10/cooUISSÃo/sUIU:Ow:I!lSÃo-----------

COIHSSl10 DA DRGANIZAçAO DO ESTADO

r;;----------------TEXTO!oIUSTIf'ICAÇÃO-----------------,

Substitua-se os §§ 1 2 e 22 do Art. 20 por
. novos §§ 12. e 22 com a seguinte redação:
·§12
Lei Comp'lementar Estadual disporá sobre a autonomia, a organização e a com~etência da Região Met~opolita
na e.da.Aglomeração Urbana, como entidades públicas e territoriais, PQ
dendo alribuir-lhes:

, . , - - - - - - - - - - - - - - - - T U T O l o l U 5 T l f I C..ÇÃO--------------~-_r

Adite-se ao inciso X do Art. 82 a seguinte expressão:

11 • • •

de ordenação do territór~o, meio

âmbiente e desenvolvimento urbano e .regional, ~

ouvidas as autoridades estaduais, regionais
municipais ll

ficando o inciso com a

reélação:
Art.8 2

1'- delegação para promove~ a arrecadação
6e taxas, contribuição de mellwria, tarifas e preços, cóm fundamento na prestação de serviços públicos de int~resse
comum;

I

11- competência para expedir nqrmas em mati
ria de interesse comum da Região Metropolitana e da Aglomeração Urbana.

e

seguinte

.

X - Estabelecer os planos nacipnais de

\~ansportes~ inforrnática~

viação,

gerenciamento

~o~

teiro, ordeaação do território, meio ambien

te e desenvolvimento regional e urbano,

vidas as autoridades estaduais, regionais

oy

e

municipais.

JUSTIFICATIVA
.§2 2 - Cada· Região Metropolitana ou Aglom~r~
ção Urb~na expedir~ seu próp~1o csta~
tuto, que será aprovado pela lIssenbléi,
Legislativa do Estado, respeitadas a
'Constituição e a legislação aplicável
assegurada a representação.dos mun~ci
pios que as integram e a participação
comupitária.

JUST1F1CAT1Vl,
1. A ratificação pelas câmaras de Vereadores,poderá inviabilizar o estabcleimento pretendido de regiões metr-'polit,ª
n~s e aglomerações urbanas. Com efeito a não ratificação pela câmara

A emenda pretende explicitar

~

competência

da

União Federal em matéria de ordenação do t~rritório, rnei~ ambiente

e

desenvolvimento urbano e regional. As constituições brasileiras, até hQ
je, padeceram de aguda carência de dispositivos relativos ao espaço ~e~
ri~orial e às condições conc~etas da ~ida nacional - a distribuição da
população e 'suas atividades no território,. a racional utiliza~ão dos roê.
cursos naturais e equipamentos produtivos do país.
~mpõe-se, tambem, que ao estabelecer estes
plg
nos a União considere os interesses estadu~is, regionais e municipais I
daí a inserção de recome~dação expressa de audiência 'a psses entes.
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EMENDA 280367-1
~P.

rr!!PARTJDO~

'

CÁSSIO CUNHA LIMA

PMDB

o estabelecimento do ente metropolitano ou da
aglomeração urbana mediante lei complementar' estadual reduz os possíve1s inconvenientes que se pretende superar com a consulta, as câjá que as municipalidades envolvidas, de algu~a
forma, eSLão representadas nas Assembléias Legislativas.

maras de Vereadores,
TEXTO/JUSTIFICAr;AO-----------------,

Acrescente-se ao texto do Anteprojeto constitucional o seguinte:
tit.uc10na1

2. A experiência obtida com o atual disposi ti vo COJ1l.
(Art.164) e das leis complementares n" 14, de 8/6/73, e '

n" 20, de 1/7/74, mostra, sobejamente, o inconveniente de sc insist.ir I

Art. 14 - Os ~lunicípios organizar-se-ão e reçer-se-ão pelas co~
tituições e leis que adotarem, respeitados os princípios e normas est~
belecidos nesta Constituição.

em criar um modelo único para as rpgiões metropolitanas e aglomeraçõ~E

urbanas, tal como o faz a atual redação dos §§ l~ e 2~, ao determinar
a criação de um Conselho Metropolitano para gerí-las.
3. A emenda procura eviLar este inconveniente

JUSTIFICAÇÃO

oU~OI

gando à lei complementar estadual as disposições sobre a autonomia, a
organização e a compet~l1cia da região metropolitana e da aglomeração
urbana, obedecidos os critérios básicos firmado~ em lei complementar
fedc~al. Com isto, procura-se assegurar a cada região metropolitana

A presente emenda visa acabar com as Leis Orgânicas dos Municípios,
transformando-as em Constituição Municipais. O processo de redemocratização do país precisa ser ampliado ao máximo e principalmente ser levado até à comunidade, para que haja maior participação popular nos destinos de
nosso povo. A Constituição Munidpal permitirá uma amplo debate comunitário, que será de grande valia no processo de organização social.

ou aglomeração urbana, a necessária individualidade e coerência
as pecu1iar1dadeb regionais.

com

EMENDA 280369-7

~J\U'lILIO_F_ER_R_E_IR_A_LI_MA

EMENDA 280368-9
f!j
C
NEL TON FRIEDRICH

w::::::

__'

~OI~ISSI\O DA ORGANI~~ÇÂ~'/~~'~~{;;;"'SSiO
"OTOII-------

_

P~lDB
~"""'=:J

PLEUJ.Jllo/çom,,,io/sVIlCOI.lI!l5ÃO

~]S51\O D/\ ORG/\NIZ/\ç1\O DO ESTAOO

substitua-se os §§ 1" e 2" do Art. 20

por

novos §§ 1" e 2" com a seguinte ,'edação:
§l" - Lei Comp'lcmentar Estadual disporá sobre a autonomia, a organização e a compct.ênc í,a

da RegidO

~2etropolite

na e. da.Aglome~ação Urbana, corno entidades públicas e territoriais, PQ
dendo atribuir-lhes:

1·- delegação para promove~ a arrecadação

(:le l..axas, contribuição de melhoria, tarifas e preço&,. com fundamento na pres':'

taçdo de ae rvd.çob públicos de int.ereBse
comUIn;

11":' competencia para expedir normas em mati
ria de interesse comum da Regino Nútro-

§2" - Cada Região Netropo1i ta na ou Ag10rlerEl
ção Urbana expedirá seu próprio estatuto, que será aprovü~o pela l\ss~"b1éir

Legislativa do

Estado,

respeit.~da?

le~islação

a

upllcavcl

assegurada a represent.ação dos munic.i

pios que as integram c a

Art. 21 - O Distrito Federal, dotado de autonomia política,
legislabva, administrativa, econômica e financeira, será administrado por Governador e disporá de Câmara Legislativa.
§ 12 - A eleição do Governador, do Vice-Governador e dos Deputados Distritais coincidirá com a eleição nos Estados, para Governadores, Vice-Governadores e Deputados Estaduais, para mandato de igual duração, na forma da lei.
§ 22 - As primeiras eleições para Governador, Vice-Governador
e Câmara Legislati va, serão realizadas em 15 de novembro de 1988, para manda tos de 02 (dois) anos.
.
§ 32 - O número de Deputados Distritais corresponderá a me~
ma proporção prevista na legislação eleitoral concernente aos Estados, apli cando-se-Ines, no que couber, os parágrafos 19 e 22 do Art.13.
§ 42 - Lei Orgânica, aprovada por dois terços da Câmara Legislativa disporá sobre a organização dos poderes Legislativo, Executivo e J~
diciário.
§ 52 - A representação do Distrito Federal 'na Câmara Fede ral,no Senado da República, e ao Governador do Distrito Federal e Câmara Leg~
lativa, aplicar-se-á a legislação eleitoral concernente aos Estados.

poJ.it.ana e da Aglomeração ürbaneí ,

'Consti~uíçoo ê'a

- - - TEXTO/JUSTIFICAÇÃO

Dê-se ao Art. 21 e seus parágrafos do Substitutivo do Relator
da Comissão de Organização do Estado, nova redação, e acrescentem-se-lhe ,mais
um parágrafo:

par~)cjp~ÇDo

Justificativa:
A jurisprudência como fonte natural do direito disciplina,
em seus princípios gerais, a coerência e a isonomia dos poderes e da legislação federal permanente para as diferentes unidades federativas , motivo pelo
qual defendemos a manutenção do direito do povo do Distrito Federal em relação aos brasileiros residentes nos Estados

ooruun Lt.árLe •

JU5'l'JFICATIVA
1. A rqtificação pelas

Câmaras de Vereadores po-

derá inviubilizar o 05tabele~mento pretendido de regiões metropolJt.Q

n?s e

(1g)

olllcraçõcs urbanas. Com afeito a não J~ati[~caç5o pela (':'âm':lr~

de Vei eedor-o s do município núc1co da região me't.ropo1itana ou da
mcraç50

tornnr~a inócuo o ebt.abclecimen1..o

prcten(~~õé.l

do ente 'encarregado

ol-gunizuçüo, p'l ane j ament,o a programação e a execução

funçõc~s plíblj ca s de int e rcs se comum da região metropoJ i tana ou

aglomerc..ção urbanD.

EMENDA 250370-1

rr

ag),Q,

da

de
da

~

- - -- - -- - - - - - - - - - - TElI:TO/JtfSTlFlCAÇÃO

missão

Dê-se ao Art.8, inciso XIV, do Substitutivo do Relator da Code Organização do Estado, nova redação, e suprime-se-lhe:

fi - Comissão da Organização do Estado

- polícia civil , militar e Corpo de Bombeiros mil1tar do
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"de conformidade com os critérios e limites que forem
estabelecidos pela Constituição estadual".

Distrito Federal.
Justificativa

JUSTIFICATIVA
A Organização e manutenção das po.lfcaas civil, militar e
Corpo de Bombeiros nos Estados e no Distrito Federal são de competência de
seus respectivos governos, motivo pelo qual defendemos a manutenção desses
poderes.

EMENDA 280371-9

tJ

A presente emenda visa combater os abusos que possam
ser praticados na fixação dos subsídios dos Prefeitos,
Vice-Pr~
feitos e Vereadores. E, para isso, nada melhor que a
Constitui
ção do Estado estabeleça os critérios e lImites destinados
a
orientar
a fixação dos mesmos (subsídios) pelas Câmaras Munici
pais.
Sem isso, não resta nenhuma dúvida de que abusos
in
concebíveis vão ser pratIcados, ~m latentes prejuízos para os co
fre~ municipais.

:r-:PA~TIDO~

c...2t~DB

DEPUTADO HlôLIO ROSAS

J

~76 /g:j.l
" ".....:.

TEXfO/oJuS'ilrlCAÇlo----------

-,

I
t

Dê-se ao § 2º do artigo 13 do Substitutivo do Relator da Comissão da
Organização do Estado., a seguinte redação:
"Art. 13

.

..........................................................,

.

§ 2º - A remuneração dos Deputados Estaduais será fi~ada em 2/3

EMENDA 280374-3

do

que percebem, a qualquer título, os Deputados Federais."
JUSTIFICAÇAO

=

A União Parlamentar Interestadual, Entidade que congrega os Deputados Estaduais de todo o Brasil, através do Presidente da sua Diretoria Executiva,
manifestou sua preocupação com o texto atual, .- que originou-se de emenda de nossa autoria, apresentada na fase da Subcomissão - , em razão d,a possibilidade que
vislumbra de que, por um lado ocorra conflitos de interpretação e por outro não E.
conteça a homogeneidade de remuneração, entre os Parlamentares Estaduais.
Pártanto, com esta emenda, objetivamos unicamente aperfeiçoar a redação da nossa emenda original.

MAGUITD VILELA

JUSTIFICAÇAO
Devido às especifidades Regionais,é necessário que cada Estado, de forma autônoma, possa legislar sobre as pré-condições necessánas
às mudanças em seu quadro político-administrativo, fazendo desaparecer a generalização utópica existente na legislação que estamos prestes a mudar.

EMENDA
28037~-5
':T-~==::=..::-==:--=:"'O'=...:::--t.UTOR--__
!J
[._
Constituinte JOSIô DUTRA

------------J

~ - - - - - - - - -Pl..EI4ÂR'o/C(I/.lISS;'o/sUBCONISSÃO

~~~~SSÃ~ DA O~GANIZAÇÃO DO ESTADO

Adi'.-•••o ".,','" do

"Art. 26 - Fica instituída a-SUPERINTENDENCIA DE DESENVOL
VIMENTO DA AMAZÔNIA OCIDENTAL (SUDAMOC)
por
desmembramento da SUPERINTENDENCIA DE DESENVO~
VIMENTO DA AMAZÔNI~.

--,

Inclua-se, onde couber, no Cap ,V, referente aos Municípios:
Art.
Lei estadual estabelecerá os requisitos mínimos de
população e renda púolica e a forma de consulta prévia às populações direta;.'
mente interessadas, para criação de novos MunicíPi,?s, bem como sua divisão'
em Distritos.

•

Adite-sr ao substitutivo, o seguinte artigo:

JUSTIFICAT;I:VA

r . r - - - - - - - - - - - - - - - - - TCXTOIJUSTlfIC4ÇÃO--

r

EMENDA ADITIVA

PARAGRAFO ONICO - Lei complementar estabelecerá a sua co~
petência, área de atuação,fonte~ de r~
cursos e incentivos que poderá
conc~-_
der, além de sua sede e estrutura
de
funcionamento".

EMENDA 280372-7

f:J

TEXT~/Jt':sTIFIC4ÇÃO----------------___,

:==J

r;~~IDD~

tT~-;7;-;;]

TEXTO/JUSTlrlCAÇf.:O

.~.~

::'::::"".,.0.

o ••

g,"'"

É sabido e consabido a enorme extensãu territorial que e~
volve a jurisdIção da SUDAM, no seu mister de promover o
desenvol
vi~ento da Amazônia. Resulta quase impossível, um processo de fiscE.
lização sobre os todos os empreendimentos incentivados por essa importante
agência de desenvolvimento.
Abrangendo os Estados do Pará, Amazonas, Acre, Rondônia,
Mato Grosso e Goiás, além dos Territórios de Roraima e Amapá,
a
SUDAM tem se revelado incapaz de promover o desenvolv~mento de toda
essa extensa área, menos por culpa da atual açministração e mais p~
1~3érjos probl~mas OUP a reqião encarna.
~ por essa razão que proponho a divisão da SUDAM, com a criE.
ção dá SUDAMOC, para jurlsdieionar o processo de desenv~lvimento' 'dos
Estados do Amazonas, Acr e e Rondônia, além. do Território de Roraima, fl
cando com a SUDÁM os Estados do Pará, parte do Maranhão, Mato Grosso e
e parte de Goíás, além do Território_do Amapá.
Com essa providência haveria uma descentralização de
coman
do, de poder e de fIscalização e, com certez?, os resultados positivos
seriam muito maior, êom profundas repercussões no processo de desenvol
vimento daquela área.

EMENDA
li)

ê

2S037S:i---.

Territ6rios: "Da C0"2etência Comum da União Federal, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios".

AUTOR

Constituinte JOSIÔ DUTRA

tJ'--C-O-M-I-S-S-l\-O-D-A-O-R-G-A-N-I;;~;~"~~ia~~~~.~.~ia
..,..,.

-'-

JUSTIFICATIVA

TEXTO/,JUSTIFICAÇÃO----------------,

EMENDA ADITIVA
Adite-se, onde couber, no substitutivo, o seguinte artigo:
·"Art,

r

- O Município não poderá utilizar mais de
de

30% (trinta por cento) de sua receita com despesas

pessoal".

A equilibrada distribuição das competências entre a União,
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios é o mecanismo capaz de estabelecer
a autêntica forma de Estado Federativo. Não raro, dá-se ênfase, no esforço de fortal~
cer a federação, à discriminação de rendas. A colocação é necessária mas não é sufic~
ente. O que justifica uma justa discriminação de renda é a distribuição de competências entre os diversos níveis de Poder, por via de conseqüência, de tarefas e atribuições.
Causou-me surpresa a supressão, no Substitutivo do Relator,
das normas relativas à competência comum.

JUSTIFICATIVA Ninguém desconhece o irresponsável comprometimento das
receitas municipais com o pagamento de pessoal. Nesse caso, a con
tratqção de pessoal desneéessário serve como mecanismo de sustenta
ção ge um grupo político no poder. Para freiar isso, estou propon
do que o município não pode utilizar mais de 30% de sua receita com
despesa de pessoal.

A emenda visa restabelecer o critério que me parece acertado.

EMENDÃ- ~280378-6
E'1ENDA 280376-0
AUTOR---------------] :rp"M"DnaBa~
PJ Constituinte JOSIÔ DUTRA
. ~
)
/J

Pt.E"~"IO'CONISSÃo/SUBCO\lISSÃO

fl COMISS1\O DA ORGANIZAÇ1\O 00

r:"'I---------------

~OLTA~

J - Cou 06187)

ESTADO
TEXTO/JUSTIFICAÇÃO

EMENDA MODIFICATIVA
Modifique-se a redação do art.15 do substitutivo, pela seguinte:
"Art. 15 - O nómero de Vereadores da Câmara Municipal será
variável, conforme se dispuser na 'Constituição do Estado,
respeitadas as condições locais, ~ eleitorado,
extensão
territorial e renda municipal, não padendo exceder de vi~
te e um Vereadores nos Municjpio= de até um milhão de ha
bitantes e de trinta e trê§ anos nos demais casos".

JUSTIFICATIVA
Na redação do artigo sob exame, o eminente Relator, para
fixação do nómero de Vereadores, coloca como limitações as
"CONO!
ÇOES LOCAIS" e O "ELEITORADO".
A meu sentir, em razão da grand~
za de nosso país e dos Estados federados, essas condições resultam
iQsuficientes para a ~ixação justa de Vereadores que devem integrar
as Câmaras Municipais. Por isso, estou sugerindo que, para
essa
fixação, sejam"consideradas também a "EXTE,NSÃO TERRITORIAL e a REN
DA MUNICIPAL.

t:

tTFlPARTlMw-]
PMOB/RJ

CONSTITUINTE DENISAR ARNEIRO

=---------------

TEXTO/,)USTlFICAÇÃO'------------------,

Substitua-se no Substitutivo do Relator da Comissão, no
título do Capítulo VI e no texto dos artigos 18 e seu parágrafo úni
co, 20 e seus parágrafos, a expressão "área metropolitana" por
"re
gião metropolitana".
JUSTIFICATIVA
1. A emenda pretende, em primeiro lugar, assegurar a ma
nutenção, no texto constitucional, da expressão "Região Metropolit~
na", consagrada em âmbito constitucional, administrativo, acadêmico
e jurídico. t significativa já a coleção de diplomas legais federais
e estaduais editada a partir do estabelecimento das atuais nove
re
giões metropolitãnas, pelas leis complementares de nºs 14 e 20,
em
1973. Considerável é, também, a literatura jurídica disponível sobre
regiões metropolitanas de autoria de ins~qnes juristas brasileiros
"Redistribuição de Rendas Tributárias em Região Metropolitana",
de
Adüson Abreu Dallari. "Instituição de Regiões ~etro~ol~!anas no Br~
silo, "Instituição e Administração de Regiões Metropolitanas", "A Re
gião Metropolitana .no Brasil e seu regime jurídico", de Eurico
de
Andrade Azevedo; "Regiões Metropolitanas: uma necessária revisão de
concepções" e "Regiões Metropolitanas, Regime Jurídico", de Eros Ro
berto Grau; "Oireito Constitucional e Regiões Metroooli~anas",
de
Raul Machado Horta; "Problemas Tributários da Região Metropolitana",
de SérgioJostes; "As Regiões !;1etropolitanas no Oireito Brasileiro",
de Sérgio Ferraz, para citar só alguns títulos.
Como abono, ainda, à emenda, deve-se destacar a correspon
dência existente entr~ a expressão "região metropolitana 1' , ~m
port'J
Quês e em inglês "me t r opo La t an regian", em francês " région ~~t-ropoli

EMENDA 280377-8
Constituinte ANTONIO CARLOS KONDER REIS
PLENARlo/comss"ÃfUsuIlCOIJlSSÃQ------

CQ\lIsS1\o DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

-,

)

~DATA~

M; b fi±)

-~

TEXTO/.luSTIFICLÇÃO----------------,

Ao Substitutivo do Anteprojeto do Relator da Comissão de arganização do Estado.

Restabeleça-se, feitas as Iiíaispensáveis adaptações, o Capítu-lo'III -do Substitutivo do Relator da Subcomissão da União, do Distrito Federal e

taine" e em italian~ "regione metropolitana", todas querendo designar
um caso particular de "conurbação" ou "aglomeração urbana" (" Dicion~
,rio de Urbanismo" de Carlos Alberto Petroni e Rosa Kratz de Kenisber9;
Cesarini Hnos, Editores, Buenos Aires,
1966) onde se registram (i) a,!.
tas densidades demograficas; (ii) malha urbana continua submetida
à
administrações municipais distlntas; (iii) intensos fluxos pendulares
diários de pessoas, entre o núcleo e a periferia; concentração de re
cursos financeiros e culturais e de poder polítlCO. José Afonso
da
Silva, em seu "Direito Urbanístico Brasileiro", ensina que a conurb~
çã~l)~eração urbana contigua, " ... que resulta da expansão
u~
bana, constitui uma realidade fática,. sociológica, e se transforma,e~
tre nós, em região metropolitana; quando definida juridicamente como

H• Comissão da Organização do Estado

tal, ou permanece como simples aglomeração urbana contígua, enquanto
não constituída em região metropolitana nos termos do art. 164 da Cons
tituição Federal".
2. o argumento de que é preciso reservar a palavra
"re
gião" para nomear as "regiões de desenvolvimento" é louvável. No
e.!:'.
tanto, a palavra "região" ganha significados diversos quando devida e
apropriadamente adjetivada. Assim, ela é empregada para
qualificar
realidades distintas, nã~ s6 nos casos de "região metropolitana"
e
t'reg1ão de desenvolvimento ' l como II região de planejamento", fI
região administrativa", "região abissal", "região fisiográfica", "região
- litorânea", "região militar 't , "região natural", "região urbana"
e
tantas outras.
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3. As regiões metropolitanas constituem-se, como já dis
se, um caso particular das aglomerações urbanas e delas se
di~re~
ciam por apresentarem maior porte demográfico, maior r.oncentração d;
recursos financeiros e culturaIS e se constituirem um centro de
p~
der político, este ~ltimo caracterizado pelo fato de terem como n~cleo uma' capital estadual.
I
/

EMENDA 250380-8 '

t:

CONSTITUINTE DENISAR ARNEIRO

e:

r-

-

-

-

-

-

-

-

-

PLENARIO/cONISSÃo/sUDCOMlssio-----------

COMISSAO DA ORGANIZAÇAO DO ESTADO

r;-r

3. Isto posto, é de todo conveniente, para não tumultuar
ainda maIS a terminologia relativa às questões urbanas, que se mant~
nha a expressão "região metropolitana", para designar o caso nar t í.cu
lar de "conurbação" cujo n~cleo é uma capital estadual, como é o ca
$0 das atuais nove regipes metropolitanas brasileiras.

~DATA-;]

' u 6 /87

TEXTO/.JUSTlI'ICAÇio

___,

Substitua-se no Artigo 20 a expressão "Areas Metropolitanas" pelo seguinte: "Regiões Metropolitanas e Aglomerações Urbanas",
e acrescente-se, ap6s a palavra "metropolitano" a Ixpressão : " e da
aglomeração ur~ana", ficando o Artigo 20 com a seguinte redação:
Art. 20 - Os Estados poderão, mediante lei complementar,
criar regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, constituídas
por agrupamentos de municípios limítrofes para integrar a
organiz~
ção, planejamento, a programação e a execução de funções p~blicas d~
interesse metropolitano e da aglomeração urbana, atendendo aos princípios de integração espacial e se t or LaL,:

EMENDA 250379-4

t:

•

CONSTITUINTE OENISAR ARNEIRO
JUSTIFICATIVA
·-------------TEXTO/"I)STIFICAÇio---------------~

das
A emenda introduz o reconhecimento constitucional
aglomerações urbanas, formações que se assemelham às regiões metrop~
litanas e têm presença disseminada no territ6rio brasileiro. Esta E~
pressão designa as formações urbanas caracterizadas pelo
entrelaç~
mento da malha urbana de dois ou mais municípios, ou pelo extravas~
mento da malha urbana de um sobre o territ6rio de outro, bem como p~
la existência de intensos fluxos intermunicipais, representados por
deslocamentos diários de pessoas e por demandarem tratamento integr~
do de diversas funções p~blicâs.

Adite-se ao Art, 18, ap6s a expressão "Oistrito Federal"
o seguinte : " em Regiões Metropolitanas ou Aglomerações Urbanas"
e no seu Parágrafo Único, ap6s a expressão "Oesenvolvimento
Econômi
co", o seguinte: " de Regiões Metropolitanas e de Aglomerações Urba
nas", fIcando o Art. 18 e seu Parágrafo Único com a seguinte redação~
Art. 18 - Para efeitos administrativos, os estados
fede
rados poderão agrupar-se em Regiões de Desenvolvimento Econômico
e
os Municípios e o Distrito Federal em Regiões Metropolitanas ou Agl~
merações Urbanas.

2. As aglomerações urbanas, constituem presença bastante
evidente no territ6rio brasileirp. Este reconhecimento se impõe
ne
cessidade de propiciar tratamento integrado de funções p~blicas de
interesse comum dos municípios que integram estas aglomerações urb~
nas de que são exemplo, entre outras, Campinas e Santos em São Pa.t:J.
10; Ipatinga - Coronel Fabricinao, em Minas Gerais; Volta RedondaBarta Mansa, no Rio de Janeiro; Juazeiro do Norte - Barbalha,
no
Ceará e Pelotas - Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Par~ realçar a
importância dessas aglomerações urbanas deve-se assinalar que,
no
decênio 1970-1980, foram elas que tiveram o maior incremento
demo
gráfico (4,8% ao ano) contra 3,9% das nove regiões metropoli~anas e
3,8% dOs municípios com mais de 100 mil habitantes.

Parágrafo Único - Lei Complementar Federal definirá
os
critérios básicos para o estabelecimento de Regiões de Desenvolvimen
to Econômico, de RegIões Metropolitanas e de Aglomerações Urbanas.

JUSTIFICATIVA
de
A emenda introduz o reconhecimento constitucional
aglomerações urbanas, formações urbanas que se assemelham às regIoes
metropolitanas e têm presença disseminada no terrIt6rio brasilelro.Es
ta expressão designa as formações urbanas caracterizadas pelo entrel~
çamento da malha urbana de dOIS ou mais municípios, ou pelo extravasa
mento da malha urbana de um sobre o terrIt6rio de outro, bem como p~
la existênCIa de intensos fluxos intermuniCIpais, representados
por
deslocamentos dIárIos de pessoas e por demandarem tratamento inlegra
do de diversas funções p~blicas.
2. As aglomerações urbanas constituem presença bastante
evidente no terrIt6rio brasileiro. Este reconhecimento se impõe pela
necessidade de propiciar tratamento integrado de funções p~blicas de
interesse comum dos municípios que integram estas aglomerações urba
nas de que são exemplo, entre outras, Campinas e Santos, em São Pau
lo; Ipatinga - Coronel FabricIano, em Minas Gerais; Volta
Redonda'Barra Mansa, no Rio de Janeiro; Juazeiro do Norte - Barbalha,
no
Ceará e Pelotas - Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Para realçar
a
importância dessas aglomerações urbanas deve-se assinalar que, no de
cênIo 1970-1980, foram elas que tiveram o maior incremento demográf:
co (4,8%) ao ano) contra 3,9% das nove regiões metropolitanas e 3,8%
dos municípios com maIs de IDO mil habItantes.

.

I

3. As regi6és metropolitanas, constituem-se, como
já
se disse, um caso particular das aglomerações urbanas e delas
se
diferenciam por apresentarem maior porte demográfico, maior concen
tração de recursos financeiros e culturais e se constituirem um ce~
tro de poder político, este último caracterizado pelo fato de tere;
como n~cleo uma capital estadual.

EMENDA 250381-6

t:

CONSTITUINTE DENISAR ARNEIRD

r : - r - - - - - - - - - PLEtlAR10/cOMISSÃo/sUBCOMISSÃO-----------,
COMISSAO DA ORGANIZAÇAO DO ESTADO
rer

TEXTO/.. uSTIFICA~ÃO:-------------=------,

Substitua-se os §§ lº_e 2º do Art. 20 por novos §§ 1º
2º com a seguinte redação:

e

I
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§ lº - Lei Complementar Estadual disporá ~obre a autono_
mia, a organização e a competência da Região Metropolitana e da Agl~
me ração Urbana, como entidades públicas e territoriais, podendo atr!
buir-lhes:

Parágrafo ~nico - A iniciativa do estabelecimento de
crorreg10es caberá também aos municípios interessados, quando
omissão do Estado, mediante solicitação à Assembléia Legislativa
Estado.

I - delegação para promover a arrecadação de taxas, contribuição de melhoria, tarifas e preços, com
fund~
mento na prestação de serviços públicos de interesse
comum;

mi
da
do

JUSTIFICATIVA
Para uma adequada integração das ações dos
municípios
componentes de uma mesma comunidade sócio-econômica do próprio Est~
do, impõem-se a criação de instâncias admin~strativas, microrregi~
nais, como entidades públicas e territoriais, para os fins mencionados.

11 - competência para expedir normas em matéria de
int~
resse comum da Região Metropolitana e da Aglomeração
Urbana.

A articulação dos planos e programas de governo, em âmb!
to regional, possibilitará ao Estado e aos Municípios
interessados
maior racionalidade de ação.

22 - Cada Regiãõ Metropolitana ou Aglomeração
Urbana
expedirá seu próprio estatuto, que será aprovado pela Assembléia L~
gislativa do Estado, respeitadas a Constituição e a legislação apl!
cável, assegurada a ~epresentação dos municípios que as integram e a
participação comunitária.
§

JUSTIFICATIVA
1. A ratificação pelas Câmaras de Vereadores poderá
i~
viabilizar o estabelecimento pr~tendido de regiões metropolitanas ~
aglomerações urbanas. Com efeito a não ratificação pela Câmara
de
Vereadores do município núcleo da ~egião metropolitana ou da aglom~
ração tornaria inócuo o estabelecimento do evte enc~rregado da prete~
dida organização, planejamento a programação e a execução de funções
públicas de interesse comum da região met~opolitana ou da
aglomer~
ção urbana.

EMENDA 250383-2
CONSTITUINTE OENISAR ARNEIRO
r::r--------COMISSnO DA ORGANIZAçno DO ESTADO

r:

"v 6J87

.

--,

I!

§ 2º - E vedado a cobrança acumulada das
contribuições
referidas no item I e na aiínea "a" do item 11, desse artigo.

JUSTIFICATIVA
o substitutivo no inciso I do Artigo 31 estabelece
Que
a contribuição de melhoria terá por limite individual exigível de ca.
da contribuinte, o acréscimo de valor que resultar para os
imóveis
de sua propriedade.

3. A emenda procura evitar ~hte inconveniente outorgando
nização e a competência da região metropolitana e da aglomeração UI
bana, obedecidos os critérios básicos ~irmados em lei complementar •
federal. Com isto, procura-se assegurar a cada região metropolitana
ou aglomeração urbana, a necessária individualidade e coerência com
as peculiaridades regionais.

No entanto, configura-se no § 22 do referido Artigo
do
mesmo substitutivo, Que as contribuições previstas (incisos I e, 11)
terão por limite global O custo das obras ou serviços.
Constata-se, então, ser mais coerente Que essa
limita
ção pelo custo global re~trinja-se somente às contribuições de
cus
teia de obras ou serviços, necessárias única e exclusivamente à rec~
per ação financeira dos investime~tos.

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

CONSTITUINTE OENISAR ARNEIRO

r::r---------------

CONSTITUINTE OENISAR ARNEIRO

TEX10/ J u S T l f I C A Ç . \ O - - - - - - - - - - - - - - - - - ,

Incluir onde couber
Art.
- Os Estados poderão estabelecer, mediante o di~
posto em lei complementar estadual,microrregiões, abrangendo mun1c~
pios limítrofes, pertencentes à mesma comunidade sócio-econômica,com
a f1nalidade de organização, planejamento, programação,
administr~
ção e execução de funções públicas de interesse comum, harmonização
da legislação, da tributação, do sistema de transportes e do uso do
solo de interesse microrregional e urbano.

5"ARTID0;;:J
PMOB/RJ

COMIssno OA ORGANIZAçnO DO ESTADO
,-,-

1-

f;,0ATA~

"lI
Contribuição de custeio de obras ou serviços,
mitada ao custo global dessas obras ou serviços" e

à lei complementar estadual as disposições sobre a.autonomia, a org~

I

..,

Adite-se ao inciso 11 do Artigo 31 o seguinte : "limitada ao custo global dessas obras ou serviços ", eliminando-se o § 22
do referido artigo, e ficando o inciso 11 e o § 22 com a seguinte r~
dação:

2. A experiência obtida com o atual dispositivo
const!
tucional (Art. 164) e das leis complementares nº 14, de 8/6/73,
e
nº 20, de 1/7/74, mostra, sobejamente, o inconveniente de se
insi~
tir em criar um modelo único para as regiões metropolitanas. e
agl~
~erações urbanas, tal como õ faz a atual redação dos §§ lº e 2º, ao
determinar a criação de um Conselho Metropolitano para ,gerí-las.

tJ

PLEHAYlIO/Co~lssio/SUDCO"'15SÃO-

= - - - - - - - - - - - - - - _ T E X T O / J U 5 T1fICAÇÃO

o estabelecimento do ente metropolitano ou da aglomer~
ção urbana mediante lei complementar estadual reduz os possíveis i~
convenientes que se pretende superar com a consulta, as Câmaras
de
Vereadores, já que as municipalidades envolvidas, de alguma forma,e~
tão representadas nas Assembléias Legislativas.

EMENDA 250382-4

rr-yP"'''TI00RJ]
PMOB/RJ

t=

TEXTO/JUSTlfICAÇio

--,

Adite-se ao inciso X do Art. 82 a seguinte expressão: "
'" de ordenação do território, meio ambiente e desenvolvimento urb~
no e regional, ouvidas as autoridades estaduais, regionais e municl
pais" ficando o LncLso com a seguinte redação:
Art. 8!! - ......•..•..•...•..•................•..••

'.< • :' ••
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x - Estabelecer os planos nacionais de viação, transpo!
tes, in~ormática, gerenciamento costeiro, ordenação do território, '
meio, ambiente e desenvolvimento regional e urbano, ouvidas as autori'
dades estaduais, regionais e municipais.
~

JUSTIFICATIVA

__-''------------ "m'-.. ...I CIt----------------,
EMEl~DA

A emenda pretende explicitar a competência da União Fed~
ral em matéria de ordenação do território, meio ambiente e desenvo!
vimento urbano e regional. As constituições brasileiras, até hoje,p~
deceram
de aguda carência de dispositivos relativos ao espaço territorial e às condições ~oncretas da vida nacional - a distribuição
da população e suas atividades no território, a racional utilização
dos recursos naturais e equipamentos produtivos do país.

MODIFICATIVA

ALÍNEA "h", DO ITEM XIX, DO ART.8º

À

Dê-se a seguinte redação à alínea "h" mencionada:
"h) Trânsito e transporte de bens e pessoas nas vias
terrestres, admitida a competência supletiva dos Estados
e
Municípios".
JUSTIFICATJ:VA

Impõem-se, também, que ao estabelecer estes planos
a
União considere os interesses estaduais, regionais e municipais, daí
a inserção de recomendação expressa de audiência a esses entes.

A disposição do substitutivo reduz a competência, hoje
existente, reduzindo-a a trânslto e tráfego lnterestadual
e
rodovias federals. A Emenda visa a manter a competêncla ampla
da Un~ãoJ o que abre caminho para edição de normas gerais,

de

caráter naclonal, como o Código Nacional de Transportes Urbanos, em tramitação no Congresso e outras Leis similares.

256j87~5

EMENDA

EMENDA 250385-9

tJ

CS:PARTIOO;;]

CONSTITUINTE DENISAR ARNEIRO
DA

ORGANIZAÇ~O

~

-

.--

DO ESTADD

j

fITL/~TA-;;]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ TEXTOJolUSTlfICAÇÃO

-.

~-_----_-_--_-'..Tt'oIWTl'll:A'~·. ....
EI~ENDA

--,

Acrescente-se ao Artigo 9Q do Substitutivo do Relator da
Comissão novo parágrafo, de número 4 com a segui~te redação:
§ 4Q - A Constituição Estadual

.:..._-;;-

,-

PMDB/RJ

PLENAR10/COMISsiO/SUBCOIolI'SÃO-----------

COMISS~O

l!J

MOOIFICATIVA AO

ITEI~

-

-----+

_ _- - - - - -....

X DO ARTIGO 8'

oê ....se ao-item X do artigo 8 2 a seeu~nt't" redH':;n.o:
"X - Estabelecer os planos nacionais de vi ac ão , transportes, informá.tica e ge r-enc a amen t.c coa t e i rov ,

pode r estabelecer,
ate!1,
dendo a critérios de peculiaridade local e regional, distinção entre
municípios no tocante às suas competências.
á

JUS'rrFICATIVA

JUSTIFICATIVA
c

i

onaa s!",

Ob j e t Lva-sse substituir a palavra "federais" por "napara dar ao
tivo leg~l a
que se preda

spcs

í

aor-angênca a

tende.
~ de todo inconveniente a rigidez que vigora desde
a
Constituição de 1891, ~a definição uniforme e simétrica das competê!1,
cias municipais no Brasil. A grande realidade 'brasileira é o municl
pio de pequeno porte, já que dados do último Censo do IBGE comprovam
que 70% dos municípios brasileiros tem menos de 20.000 habitantés e
50% tem menos de 10.000 habitantes.

A síndrome de simetria reinante faz com que todos sejam
constitucional e legalmente tratados da mesma forma, o que ~ão corresponde, em absoluto, à realidade física e não permite ~ue os Esta
dos possam atuar na conformidade das diferenças existentes entre os
municípios, distinguindo-os de acordo com as peculiaridades
regi~
nals e locais.
Consigne-se, aliás, que nas origens de nosso municipali~
mo, as Ordenações do Reino estabeleciam a elementar distinção entre
municípios imperfeitos, rudimentares e completos. Por outro lado, já
no municipalismo português do século XIII, havia a distinção
entre
municípios rurais e urbanos.

Finalmente, não custa lembrar a inconvell.Lencia 'de defí.
nir os parâmetros da distinção, diretamente no texto constitucional
federal, que regulariza o fehômeno de longe e sem precisão. Muito'
melhor padronização e definição fará a Constituição E~tadual, onde a
norma estará contida.

j

ar-

Com efei to, ao falar em "rede r-aa ev , cl L~~ pode enseinterpretação no sentido de
t
à "UniõolI,quancto ;1 jdéHI.
t.r-enspor-bee em todo o terri tóri o naci onal .
r-e La

a.vo

é abranger os

EMENDA 250388-3

l:

Constituinte ANTONIO CARLOS KONDER REIS
COMISSÃO

DA

""

ORGl\NIZAÇÃ.O

IX)

ESTAlXl

TEXTOIJusTlI'ICAÇÃO

_

-I
Ao Substi tutivo do Anteprojeto do Relator da Comissão da Or ,
ganização do Estado.

Acrescente-se ao artigo 8Q mais o seguinte item:
"planejar e promover a defesa, permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações, com a participação dos Esta
dos, Regiões e Municípios".

JUSTIFICATIVA

A proposição tem por objetivo sanar omissão do anteprojeto,

A adoção desta medida muito facilitar~ o planejamento re
gional dos Estados e o próprio desenvolvimento municipal.
centou-se, na proposta,

A norma consta das Constituições de 1946, 1967 e 1969.
a participação dos Estados e Municípios.

Acr~
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EMENDA 250389-1

I
~"ARTIOO~

~STITUINrE NAPHTALJ

Constituinte ANTONIO CARLOS KONDER REIS

r:-r---------- I"LEHARlo/COMlssio/sUICONI!lSAO'
..".,-------------

250391-3

t: COMISS~O

~r-----------

_

TEXTOIJu!lTlrlCAÇÃO'

--,

Ao Substitutivo do Anteprojeto do Relator da Comissão de Qrganização do Estado.

Inclua-se no Capítulo V, Municípios, mais o seguinte artigo:
"Art. - Aos municípios, anele se localizem instalações portu!
rias ou entrepostos de distribuição de derivados de
petr6leo será, na forma de lei federal, atribuída particip~
ção na arrecadação dos impostos incidentes sobre serviços
portuários e sobre a comercialização de combustíveis e lubrificantes" .

JUSTIFICATIVA
Os municípios que a emenda visa contemplar suportam, em. razão dos encargos de toda ordem decorrentes da localização em seus territ6rios de in.§.
talações portuárias e entrepostos de distribuição de derivados de petróleo, pesado
ônus nos setores da saúde, desenvolvimento urbano, marítimo, sistema viário, segura!!.
ça, prevenção de acidentes ecológicos e correção de seus efeitos.
Esse ônus se reflete na despesa pública.
I:: justo, pois, que lhes seja assegurada uma fonte

adiei anal

de receita.

DA

ALVES~

J

nR GO

PLENÁR'O/COMlSSÃo/SUllCOMIS:oÃO-----------

ORGANIZAÇ~O

~~ _ _- _ - - _ -

~

-

DO ESTADO
TEXTO/"uSTIf'IC/lÇÃO'-------------

EMENDA ADITIVA AO SUBSTITUTIVO
No capítulo de"Disposições Transit6rias" inclua-se o
seguinte artigo 30 e seu parágrafo, renumerando-se os de
mais :
ARTIGO 30 -~ criado, por desmembramento de parte da
área do estado de Goiás, o Estado do Tocantins.
parágrafo Unico. Lei ordinária definirá os limitesdo Estado do Tocantins e sua capital e disporá sobre QuaisQuermatérias relativas a sua organização e instalação.
JUS T I F I C A ç

~

O

São antigas as aspiraçÕes de autonomia político- A~
ministrativa do Norte/Nordeste de Goiás, que agora se concretizarão com a criação do Estado do Tocantins •
Região rica em recursos naturais, o Norte/Nordestede Goiás permanece marcado pela pobreza e o sofrimento de seus
habitantes em decorrência da grande extensão territorial do E~
tado, que o distância das atenções da administração pública.
A autonomia do Norte/Nordeste de Goiás não trará pr~
juízos para o Estado , ,mas beneficiará os habitantes da região,
fortalecerá a Federação e contribuirá para dinamizar a economia
e administrar de modo mais racional a ocupação dos Espaços
permitindo, ainda, o atendim~p direto de suas prioridades
com reflexos sobre a qualidade de vida e o controle
do meio ambiente.
Sala de Sessões, em 09 de junho de 1987.

EME"NDÂ 250390-5

Constituinte NAPHTALI ALVES (PMDB-GO)

e?CONSTITUINTE NAPHTA~I ALVES
W
PLENAmo/cOll15Sio/sUBCOMlSSÃO
C:COMISS~O DA ORGANIZAC~O DO ESTADO

1":'1,.----------------

TEI'õQ/JUSilFIC.ÇÃO-=-------------------

EMENDA SUPRESSIVA
Suprima-se a expressão "do Tocantins", no artigo 29
do Substitutivo •
TEXTO/JUSTIFICAÇÃO

JUS T I F I C A T I V A

EMENDA SUBSTITUTIVA Nº

São,antigas as aspilOações da criação do Estado do
Tocantins
POlO isso, apresentamos emenda J aditiva ao Substitutivo propondo a clOiação do referido Estaya já, de
imediato •
• •• /
Sala das Sessões, em'09

~de

Constituinte NAPHTALI ALVES

1987 •

J

- Deputada MARIA DE LOURDES ABADIA

Substitut1vo do § 2º do Artigo 21,
O número de Deputados Distritais corresponderá ao tr~lo da
representação do Distrito Federal na Câmara Federal, aplicando-seÍhes, -no que couber, os par áqr a fos lQ e 2º do Art1go 13.
JUSTIFICATIVA
Bra~ilia cont~ hoje com aproximadamente 1.800.000 habitantes com 08 cidades satélites e outros núcleos habitacionais
com
caracteristicas pr6prias e diferenciadas.
Atualmente o Oistrito Federal conta com uma representação
de 08 Deputados Federais e de acordo com a redação do artigo em pau
ta lim1taria em 16 Deputados Distritais, prejudicando assim uma
'
maior participação dos referidos núcleos habitacionais além da discriminação em relação as outras unidades da rederação.

j
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EMENDA 280396-~

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

tJ

EDUARDO JORGE

,..,,

Pl..ENARIO/cOMlssio/sUBCONISSÃO-----------,

~OAT.-]

'oJ 06/87

COMISSÃO DA ORGANIZA ÃO DO ESTADO

,I',".

Inclua-se, onde couber, o seguinte Artigo:

* _ Acrescer ao Inciso XIX do art. 8º mais uma alínea que seria a
~,

Art. - Para assegurar, na prática, a efetividade dos
princípios federativos, a lei regulará a distribuição das rendas P~
blicas entre as três esferas de Governo, aí incluída a instituição
direta de tributos e os mecanismos de transferência intergovername~
tal, de modo a assegurar aos Estados e Municípios uma participação
mínima de 40 e 20% respectivamente, no produto global da arrecadação
pública.
JUSTIFICATIVA
f

com a seguinte redação

XIX - legislar sobre :
s) promoçãp, proteção e recuperação da saúde.

JUSTIFICATIVA
Função eminentemente pública que União supletivamente os
Estados e Municípios, devem exercer e se preqiso delegar a entidades privadas sobre contrato de direito público.

autonom~

A Federação só existirá, .na prática, com a
- financeira dos Estados e Municípios; para isso é necessário assegurar-lhes participação justa na arrecadação pública.

EMENDA 280397-2

f:J

EDUARDO JORGE
COMISSOAO DA

ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

~--------------_TEXTO/JUSTIFICAÇÃO---------------_,

=--------

- EMENDA AO ANEXO I DO SUBSTITUTIVO, DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS-

TEATO/JUSTIFICAÇ;.O----

* - Dá nova redação ao artigo 26,

Acrescenta o parágrafo 49 do artigo 14:
Art. 14 ..•••..•••••.••••••••••.•••••••••••••••...•.•.••..••.•..•.
§ 49 - A anstatação, nos mcrucfpíos, de agências de bancos pnvados dependerá.de prêvi.a autorização da câmara de Vereadores.

JUSTIFICAÇÃO
Muitas vezes a instalação de uma agêncla bancâraa não atende aos inte rosses do município, tendo em vista que- os zecursos captados são aplicados, quase
sempre em outra praça.

EMENDA 280395-6

tJ

~ue

passará à seguinte

Art. 26 - Serão convocadas eleições 6 (seis) meses a partir
da promulgação desta Constituição, para escolha de Assembléias Constituintes em cada Estado, que terão 6 (seis) meses para concluir seus
trabalhos.
Parágrafo único - Serão convocadas eleições 12 (doze) meses
a partir da promulgação desta Constituição, para escolha de Assembléias Constituintes Municipais que terão 6 (seis) meses para con/
cluir seus trabalhos.
JUSTIFICATIVA
A necessidade de constituinte exclusiva separada e diferenci~
da do Poder Legislativo ordinário existente ficou provada nos desencontros e dificuldades que o Congresso constituinte tem encontrado
dificultando seus trabalhos e prejudicando o funcionamento da Câmara
e Senado.

EDUARDO JORGE
PLEtIAfll0/COYlstfO/SUDCOMISS40----------l

rrr-0.1iA~

lJJE.o.618LJ
[!J

EMENDA. 280398-1
--EMENDA AO CAPÍTULO 111, DA UNIÃO, DO SUBSTITUTIVO DO RELATOR -

* - Incluir nrr art:

mais:um-inciso que seria um novo XIX,
renumerando O atual XIX para inciso XX, com a seguinte
redação
8S

~tado JOS~
r;r
QOMISS'10 DA

.UTO.---------,,;J-

CARLOS VASCONCELLOS

.

Pl..t:NARIO/cOMIS~io/su.COMlssio

Of1GANIZA~<:A~O:-.-::OO~EST=~AOO=

_

~PM••D.BT"o---,

~

~

~OATA---:-I

L.Q2L.Q.?..LJm

·-----------TfXTO/,lUSTIFICAÇio------

Acrescente-se o referente Artigo ao Substit6Art. 8º - Compete à União :

Uva do Relator:

XIX - normartizar, executar e controlar as ações de prompção,
proteção e recuperação da saúde;
XX - ~egislar sobre :

Art.
- Fica reincorporado ao Estado de Perna~
buco o território correspondente à antiga Comarca do Rio São francisco, desligado provisoriamente da àntiga Província de Pernambuco, pelo Decreto de 07 de julho de 1824, e, pelo Decreto de 15 de
outubro de 1827, incorporado à Província da Bahia,
compreendendo
os Munlcípios de Angical, Baianópolis, Barra, Barreiras, Brejolândia, Buritirama, Campo Alegre de Lourde~, Canápolis,
Carinhanha,
Catolândia, Cocos, Coribe, Correntina, Cotegipe, Cristópolis, Formosa do Rio Preto, Jaborandi, Mansidão, N~va Casa Nova, Nova Pilão
Arcado, Nova Remanso, Riachão das Neves, Santa Maria da Vitória, /
Santana, Santa Rita de Cássia, São Desidério, Serra Dourada, Tabocas do Brejo Velho e Wanderley.

JUSTIFICATIVA
Função eminentemente pública que União supletivamente os
Estados e Municípios, devem exercer e se preciso delegar a entidades
privadas sob contrato de direito público.

-,
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§ lQ - No Território de que trata este artigo,
o
Estado de Pernambuco sucede, no domínio, jurisdição e competência,
ao Estado da Bahia.
§ 2Q - A reincorporação de qu~ trata este
artigo
fica condicionada a um pronunciamento favorável da população
com
domicílio eleitoral na área territorial correspondente à
antiga
Comarca do Rio São Francisco, em plebiscito a ser realizado,
no
prazo mínimo de cento e vinte dias e máximo de cento e
cinquenta
dlas, pelo Superior Tribunal ELeltoral.
§ 3Q - Os -mandatos eletivos dos Deputados da Bahia,
correspondentes ao eleitorado existente no território reincorporado ao Estado de Pernambuco, serão mantidos.

JUSTIFICATIVA
O Relator da Subcomissão dos Estados, Deputado Siqueira
Campos, após análise de sólida documentação histórica, reconheceu
o direito de Pernambuco sobre a Comarca do Rio São Francisco, e aceitou a Emenda de nossa autoria, decidindo por sua Restauração e
Reintegração a Pernambuco, na forma do Art. 32 da redação
final
do Anteprojeto aprovado pela subcomissão.
Ao relator da Comissão da Organização do Estado, Senaqpr José Richa foi apresentada a fundamentação do autor da propo~
ta, Deputado José Carlos Vasconcellos, e os livros "Os direitos de
Pernambuco sobre a Comarca do Rio São Francisco, Pernambuco da Independência a Confederação do Equador, e 160 anos da Confederação/
do Equador" do Dr. Barbosa Lima Sobrinho, além de Carta do
Dr.
Braz do Amaral, representante do Estado da Bahia na Conferencia de
Limites do Rio de Janeiro, realizada em 1920, na qual propõe ao r~
presentante de Pernambuco, Dr. Gonçalves Maia, que a pendência entre a Bahia e Pernambuco seja decidida através de plebiscito.
Transcrevemos a citada carta, que comprova o reconhecimento da Bahia ao direito de Pernambuco:
"Exmo. Sr. Oro Gonçalves Maia, D. Delegado de Pernambuco na Conferencia de Limites.
Estando a encerrar-se a Conferencia de Limites
sem
que tenhamos ainda chegado a uma solução satisfatória, o que deve
para
constituir motivo de' profundo pezar, faço ainda um esforço
encontrar uma fórmula que possa ser aceita com dignidade e patri.Q.
tis~o pelos Estados que representamos.
margem
Proponho, pois, a consulta as populações da
muito
esquerda do São Francisco, em geral plebisc~to, por ser
árbimais liberal e justo que, em vez de outros,: sejam elas os
tros do seu próprio destino.
Tenho a honra de ser de V.Exa. muito dedicado e admi
rador. - Braz do Amaral. Rio, 11 de julho de 1920".
No momento em que se instala a Assembléia Nacional /
Constituinte, com a finalidade de se corrigirem os abusos do aut.Q.
ritarismo e os casuismos existentes na nossa Ordem Jurídica, cabe
à mesma reparar o ato abusivo, autoritário e casuístico do Imper~
dor Pedro 1 que condenou Frei Caneca e outros companheiros a morte e desmembrou provisoriamente a Comarca de São Francisco do E~
tado de Pernambuco, pelo único fato de que aquela Província tinha
se rebelado contra o ato autoritário de dissolução da Assembléiá
Constituinte de 1824 e ter sonhado com a implantação da República.
O sentimento nativista e liberal da Província de PeE
nambuco que se consolida~a em 1654 com a Insurreição Pernambucana
e evoluira com o grito republicano de Bernardo Vieira de
Melo,
em 1710; com a Revolução de 1817 que tentou proclamar a nossa independência; com a expulsão da tropa portuguesa da
Província,
efetivada com o embarque compulsório do Batalhão do Algarves do Recife, em 29 de novembro de 1821, dois anos antes da proclamação da
independência e 41 dias antes do episódio do Fico; culminou com o
movimento republicano da Confederação do Equador, em 1824, revolução popular surgida e~ protesto contra a arbitrária dissolução
da
Assembléia Nacional Constituinte, em 12 de novembro de 1823.
Este ato violento do Imperador Pedro I proCurava reot~
beleceT os poderes do absolutismo monárquico, colocando uma pá
de

terra nas esperanças liberais dos brasileiros, despertadas com
a
Proclamaçãp da Independência. Nesse momento. Um grupo de pernambuc~
nos tendo a frente Manoel Carvalho Paes de Andrade, Frei Joaquim do
Amor Divino Caneca" João Guilherme Ratcliff, o Pe. João Evangelista
Leal Periquito e outros~ sentiram que não havia mais clima para uma
Monarquia Democrata e proclamaram a República, iniciando o movimento que veio a ser conhecido como da Confederação do Equador.
t preciso, portanto, no momento em que se instala
a
Assembléia Nacional Constituinte, restabelecer a verdade anistiando
os heróis Republicanos que agiram contra o arbítrio do
Imperador
déspota e eliminar oS seus atos arbitrários.
Com esta finalidade propomos que a Assembléia Constituinte conceda anistia a Frei Caneca e seus companheiros e reintegre a Comarca ao Estado de Pernambuco. Paralelamente vamos sugerir
que a constituição pernambucana providencie a,transferência da Capl
tal do Estado p~ra a cidade de Barreiras, em plena Comarca do
São
Fr'ancisco.
Os direitos de Pernambuco sobre a margem esquerda
do
rio São Francisco até O rio Carinhanha, em Minas Gerais, remontam
às cartas de doação das capitanias hereditárias.
Esperamos que nova reflexão do nobre relator, Senador José Richa, sobre a reincorporação da Comarca do Rio São Fran
cisco, leve-o a fazer justiça a Pernambuco, anulando a
punlçao
iníqua e inconstitucional imposta a Pernambuco pelo Imperador Pedro I, principalmente pela adoção do plebiscito a ser realizadona
antiga Comarca, que além de democrático, já foi p'roposto pela Bahia, conforme documento transcrito nesta justificação.

EMENDA 280399-9

tI~ Deputado JOSt CARLOS VASCONCELLOS
AUTOR

li

P1.FNt.fllO/c.OI.lISSÃO/SUBCOMIS:;ÃO

l-_COHIssno DA ORGANIZAçnO 00 ESTADO
"FEXTOIJUSTIFICAÇÃO-----------------,

Acrescente-se onde couber o referente Artigo
ao Substitutivo do Relator:
Art.
- Os Estadas de Pernambuco e da
deverão, no prazo de dois anos, a contar da promulgação
constituição, resolver,

medi~nte

acordo ou arbitramento, a

Bahia
desta
pen-

dência sobre o território correspondente à antiga Comarca do Rio
São Francisco, desligado provisoriamente da antiga Província de
Pernambuco pelo Decreto Imperial de 07 de julho de 1824, e, pelo
Decreto Imperial de 15 de outubro de 1827 incorporado provisori~
mente à antiga Província da Bahia, compreendendo os
munlClplOS,
de Angical, Baianópolis, Barr~, Barreiras, Brejolândia, Buritir~
ma, Campo Alegre de Lourdes, Canápolis, Carinhanha, Catolândia,/
Cocos, Coribe, Correntina, Cotegipe, Cristópolis, Formosa do Rio
Preto, Jaborandi, Mansidão, Nova Casa Nova, Nova Pilão
Arcado,
Nova Remanso, Riachão das Neves, Santa Maria da Vitória, Santana, Santa Rita de Cássla, São Desidério, Serra Dourada, Tabocas
do Brejo Velho e Wanderley.
§ único - Esgotado o prazo previsto no caput, o
Supremo Tribunal Federal decidirá, dentro de dois anos, a pendê~
cia entre os dois Estados.

JUSTIFICATIVA
A pendência histórica entre Pernambuco e a Bahia,
criada pelo ato autoritário e despótico de Pedro t sobre
a
antiga Comarca do São Francisco, vem se arrastando há 160 anos,num
constante atrito entre pernambucano~ e baianos, ameaçando
transforma-se num lncidente de sérias consequências e até de atos
de
violências.
~ necessário que a nova Constituição resolva definitivamente essa questão; por meio de uma negociação entre os governos
dos dois estados, por arbitramento, ou por decisão do Supremo Tribunal Federal.

11·Comissão da Organização do Estado

Os direitos de Pernambuco sobre a antiga Comarca
do
Acadêmico
São Francisco estão sobejamente provados nos livros do
Barbosa Lima Sobrinho "Pernambuco e o São Francisco" e "Pernambuco
da Independência à Confederação do Equador", do historiador Gonçal
ves Maia "Direito Territorial de Pernambuco sobre a Comarca do Rio
S. Francisco", e do advogado Ulysses Brandão e das várias publicações do Instituto Arqueológico de Pernambuco e resumidos em projetos apresentado por nós.
Entretanto não desejamos entrar nesta polêmica e deixar que a solução seja obtida pelos instrumentos já citados.
Acresce ainda, que a reglão encontra-se em estado
de
abandono, sem estradas e sem infra estrutura energética, porque o
Governo baiano não se sente seguro da posse da antiga Comarca
evem adiando os investimentos necessários ao desenvolvimento daquela área.
~ preciso que esta pendência seja resolvida_definitiv~
mente para que a região receba os investimentos necessários ao seu
merecido desenvolvimento.

I)
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dos Estados e fortalecer o municipalismo. A experiência está a demonstrar que é rrais
barata a obra pública quando executada pela Prefei tura Municipal. Por outro lado, os
serviços públicos que puderem ser prestados pela municipalidade facilitam a permaneil.
te fiscalização do Povo, além, é claro, de reterem na célula municipal, sob a oferta
de oportunidade de trabalho e emprego, grandes levas de população.
A medida, por cutro lado, permitirá que a União e Estados possam
enxugar seus quadros funcaonaí s , conseguíndo-se assim eficaz mecanismo de controle
do gigantismo da máquina administrativa. Não se retira competência dos Estados nem
da União, mas se cria dí spos; tivo que vai otimizar e racionalizar a execução
de
obras e prestação de serviços, abrindo, em conseqüência, aos municipios, portentoso
leque e espaço politico de atuação; pressupostos fundamentais de valorização do P!?
der local e forte anteparo para a tendência centralizadora de governos autoratários.

EMENDA 250402-2

tJ

DEPUTIIOO NILSO SGUAREZI

r.1------'---- PU:HÁAlO/eOIol15s;.o/StJBCOIUSSÃO-----------,
COMISSAO DE ORGANIZA AO 00 ESTADO
re-r

EMENDA 250400-6

cr=

TCXTO/.,luSTIFICAÇÃO-----------------,

O artigo 18 - terá nova redação, renumerados os artigos seguintes:

CONSTITUINTE HÉLIO ROSAS

r:---------m'1IS~ DA

Renumerando-se os itens, acrescente-se,

ao

art~go

complemeil.
tar estadual, obe der- ~ -:a: a exigênci'a minima
de cinco mil habitantes".

do Substitutivo do Relator da Comissão da Organização do

JUS T I F I C A T I V A
11

Esta-

___ go, o seguinte item:
11

O. Munici~io será criarla por lei

"Art. 18
f>LENARla/coI.lISSÃo/sUBCOM1SSÃO

ORGllNIZAÇ/iO DO ];:STl\DO

Art. 11
111" -

..
estabelecer os requisitqs mínimos de

popula-

ção, eleitores, aspectos sócio-econôm1cos e necess1dades reg10-

nais, e a forma de consul~a prévia ~s populações diretamente in
teressadas, para criação de novos Municíp10S, bem como

visão em Distritos ll

db

sua

•

JUSTIFICAÇÃO
,Cumpre, sobretudo, à

Constituinte restabelecer,

na sua plenitude , o'fed~ralismo brasileiro profundamente desfi
gurado durante o,longo período autoritário imposto à Nação p~
la força das armas.
Impõe-se,

portanto, seJa devolvida aos Estaqos a

~ni

Éstamos correndo o risco de não termos Federação. Em tudo está se
- propondo a,-intervençãõ da On'ião:~- Ií conoetêncía 'dos Estados é mera ficção pelas pro
postas que se Ievantam aqui.na Consti tumte,
Criação de t~unicipio é co.metêncía exclusiva do legislador
esta
dual.A ela é que $"Odeve atribuir a competência da criação das unidades municipais e
aos governadores, que cfup:í3Jr do veto para propostas julgadas antemoest vas ou danosa
ao contexto estadual, mesmo que reivindicadas pela população local.
O gigantismo e a disparidade de condições de nossa reahdade naei!?
nal, por certo, impednão a criação de muitos m'Jni cípãos que propiciariam uma descen
tralização maior e uma correspondência melhor com a realidade de cada Estado federE.
í

do. ~1enos de cinco mil municipios para um país como O Brasii, é um número infimo p~
ra nações desenvolvidas que póssuem 30, 40 a 80 mil unidades municipais, com territ§.
rios menores que o nosso.
Os que imaginam abusos, se preocupam com o passado I não com o futu
ro. Este ~er:á o da participação cada vez mais crescente do povo, nas ações de gove.E.
no e nos destinos do Estado.

ciativa de gerir autonomamente as matérias de_ seu pec~liar.int~
resse, de
tas

à

natureza estritamente

regional~ ~otadameFte

as

sua organização politíro-administrativa, sem qualquer

af~
1Q_

gerência da União.
Há de caber, desse modo, õos~ E&tados, como prevê a prg
sente emenda, legislar sobre cr1açãü de Municípios.

7 --~ - - - - - - - - - - - - - - - - - TE:XT~/JlISTIFlI.o"'tÃO-.---------.----------

EMENDA 250401-4

fC

DEP~TAOO

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

NILSO SGUAREZI

F.MENn.~

MODIFICATIVA

PLCNAAIO/eo\l15sÃo/StJDCCOWI'SÃO-----------

COMISSAO DA ORGANIZACAO 00 ESTADO
~

o

§

§

49 - A
li inç.orporação, a fusão c o
to de municípios obedecerão rcqui si tos mínimos

4 9 do artigo 3 9 do Substitutivo passa a ter a seguinte

redação:

TUTO/..oSTITICAÇio

Inclua-se onde couber no capitulo 11 :
Artigo - A União e os E;;tados repassarão os recursos financeiros
e proverão os meios necessários aos Municipios, que terão a opção
e preferência sempre que possivel para a execução das obras e pre~
tação dos serviços públicos. .
JUS T I F I C A"T I V A
A nova Constituição, para atender .o anseio nacional, terá que des
centralizar a administração públi ca , ampJ iar o controle da população sobre as ações

c r

í

açâo

,

de

smemb r

ameri

pr~

vistos em lei complementar. estadual.
a - dependerão de consulta p i ôv a , at r avô s de p Leb i s c r t o às
populações diretamente interessadas, para refeJendar a
iniciativa da Assemh15ia Lcglslativa do Estado.
í

JUSTIl'ICATIVA
A redação sucinta do § 4° em apreço dã margem ã interpretação ambígua do texto.
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Acresce, ainda, o sistema federativo fica quebrado na sua
autonomia, restabelecendo ã lei federal a fixação dos requisitos mínimos para criação, incorporação, fusão e desmembra~ento de municípios.

JUSTIFI CATIVA
Nõssa v1vencia profissional, como advogado, e exerC1C10 da
política, em vários mandatos, desde a vereança, aprendemos que o desprestígio da justiça ê fundamentalmente motivada pelo retardamento da
causas que lhe são postas sob tutela jurisd1cional.

o Estado deve ter na sua autonomia o critério que lhe ê f
cultado pela Carta Magna em elaboração. As peculiaridades regionais,
os interesses preponderantes não podem ficar sujeitos a ãngulos arg~
tos de disposição constitucional.

Entretanto, a população ao reclamar a acessibilidade dos
julgamentos, sempre encontra caminhos simplór10s, achando quc o esque
cimento das autoridades é que não lhes' permite vê-los como cidadãos
merecedores dos verdadeiros mecanismos jud1cia1s às mãos.
Ocorre que a Justiça comum necessita de pré-requisitos para se transformarem em Comarca, os juízes possuem a garantia de 1namo
vibi11dade, e, assim por diante. Trocando. idéia com membros da Associação Brasileira dos Magistrados, fomos aplaudidos neste particular,
entendendo seja mesmo possível assegurar, como princípio constitucional o JU1zado Municipal de conciliação.

EMENDA 250404-9

tJ CCNSflTUINTE
tJ CCMlSSÃO DA

IVO CERSOSIMO

,..,,-

PLENÃRIO/cOMISSÃo/sUBCOlollS9ÃO

~"TAml

~.v06E

ORGANIZAÇÃO 00 ESfAOO

""

TEXTO/JUSTlFICAÇAO,,-

,

Por outro lado, a Justiça de Paz, além da habilitação e ce
lebração do casamento, também ganha mais uma atribuição consti t.uc cnal que'é auxiliar as autoridades nesta cruzada em defesa do Menor,ig
clusive assistindo-o, como quer o capítulo especial da futura Carta
Magna posta no Substitutivo.

EMENDA SllPRESSIVA

í

Suprime-se o artigo

37

do substitutivo

JUSTIFICATIVA

Com o Juízado MuniC1pal ou Distrital estaremos contemplando os cidadãos dos mais distantes rincões deste país,

De índole municipalista, buscando valorizar cada vez mais a atuação
da conurridade , não vemos cem bons olhos a crição do CQ\lSEllIO DE OUVIDORES.

Trat.a-se de órgão paralelo Câmara de Vereadores, para controlar a
atividade municipal. fiscalizando-a, garantindo-lhe legitimidade processual para
representar sobre abuso de autoridade, desvio de poder ou má aplicação de recurso
públicos, funções específicas da Câmara de Vereadores •
â
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partídôs poiíticos-;- poi-;'-~t;,~v~d.;rêS sesujeitãiil··----,09-;~~;J às normas part.adârâas , devem preencher requisitos para se candidatnrem, se envo.!
="-_TEXTO/JUSTIFICAÇ:eO
-,
vem na pugna eleitoral, os membros deste ôrgao.que pretendemos suprimir, tão-sornente se submetem ã eleição pelo sufrágio universal. pelo direto e secreto, reArt. - A incorporação ou desmembramento de áreas de Estados
ou de Territórios está submetido a plebiscito, ou seja, à aprovação popular
petindo a escolha dos vereadores.
dos cidadãos eleitores nas unidades federativas abrangidas pela mudança.
, Ademais, o Conselho de ClIvidores vai restringir a participação da c~
munidade, que vem desempenhando con especial sabor democrático os anseios da poJUSTlFICAÇAO
puração.vnâo só fasca.íí zando, mas trazendo soluções, inclusive ao Bxecut ivo,

...Jr tJ"

PLEH"ARIO/COUISSiolsUBCONISSÁO------------,

. -- -- - ---rEifeos

A recomposição politico territorial dos Estados membros da
Federação transforma a paisagem politico administrativa do País e influi dí re
tamente na vida dos cidadãos que habi tam as áreas em questão. Mesmo aprovadas
pelo Congresso Hacional, assembléia eleita pelo voto direto e secreto da população, as redivisões internas de um País para se legitimar, acima de conveniencias de conjunturas, interesses eleitorais e econonucos, e pela sua importancia, necessita da manifestação expressa e especifica da vont.ade dos habltantes a serem afetados pela mudança. Trata-se de procedimento que d1gnifica e eleva qualquer democracia moderna.

As associações Livres e soberanas das canunidades vão se frustrar e
'os Vereadores perdem o poder de d'iscà1izar em todos os níveis, cano lhes está a
garantir esta Constituição.

AUro.------~ ~P"lDPAB.T<DD~
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TEXTO/JUSTIFICAÇÃO

EMENDA
250407-3
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DEPUTADO JOSE SANTANA DE VASCONCELLOS
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EMENDA MODIFICATIVA

r:-r---------------- ......,"...........lo--------~-------Os-incisos I, 111 e IV passarão a ser § 1", § 2 9 e § 3 9 • O
inciso II passará 'a ser § 4 9 , f1cando assim redigido:
"

§ 49

-

or gan s ar a sua justiça, observados os p r nc Ip a os
desta Constituição.
í

EMENDA ADITIVA AO ITEM XII DO ARTIGO 8":

í

Acrescente-se ao ítem XII do art1go 8" a alínea f, com a
segu1nte redação:

I - Lei estadual regulãrã a criação de Juízos Municipais ou Distr1tais~ constituídos de :

a - Justiça de Paz e de Menores, com atribuição de h!!:
bil~tação e celebração de casamento e dc orientação de menores;

11 - Juízados Especiais, singulares ou coletivos, providos por bacharé1s em Direito, para julgar, medl
ante procedimento oral e sumaríssimo, pequenas
causas e infrações pena1s a que se nãõ comine pena privativa de Labe rd ade , cabendo das decisões
recurso a juizes de instância superior."

IIf) De preferênc~a através da a n t.c r e t a ve privada, os ser
viços de transportes coletlvoS rodoViárl0s interestadualS e jn~er
nacionais de passage1ros, e as V1as férreas."

JUSTIFICATIVA
A sugestão visa def1nir, em termos de norma constituc10nal, o que Já vem sendo prat1cado no Bras1l. De1xamos para
os
munlcfpios a competênc1a de emitir normas e, se assim entender, e~

pIorar os serv1ços de transporte coletivo de passageiros, p01S que
const1tui matér1a de seu peculiar 1nteresse. Idênt,ca é a posição
dos Estados no tocante a essa modal1dade de transporte, quando intermunic1pal ou estadual.

1
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tias, os transportes interestaduais ou internac10nais
de passageiros, por sua importância para o Pais, a ponto de
ser
visto como f~tor de segurança nac10nal, devem ficar, necessáriamen
ta, na competência da Un1ão,que os pode explorar, de prefcrênc1~

do respectivo pessoal à correspondência de postos e
Forças Armada~, conforme dispuser a lei.

graduaçõ~ das

através de lnlciatlva prlvada, por ser menos onerosa para os cofres

púb11cos e ser mais eficiente,reservando-se-lhe a tarefa de f1scalizar, controlar e emitir normas d1scip11nadoras.

JUS T I F/I C A T I V A
A equivalência dos padrões remuneratórios entre funcionários e servidores que eXercem funções afins é um imperativo de just!
ça.
Vincular-se apenas os vencimentos dos integrantes das Forças Policiais e dos Corpos de Bombeiros à remuneração das Forças Armadas, Sem extender tais parâmetros aos integrantes da Policia Jud!
ciária seria perverso, vez que, facultaria ao Estado membro critérios salariais diferentes para seus servidores. que exercem
funções
complementares e interligadas, dentro, muitas vezes, de uma
mesma
Secretaria estadual.
Seria, pois, injusto que os integrantes da Polícia Judici!
ria tivessem seus vencimentos aviltados em relação aos policiais militares ou bombeiros equiparados aos militar~s federais,
ou
vice-versa.
Os Estado Federados organizarão suas Forças Policiais
e
Policias Judiciárias, mantendo desvinculados das primeiras os Corpos
de Bombeiros que, por razões históricas, já são órgãos independentes
das Policias Militares: Corpo de Bombeiros do Estado do Rio pe Janei
ro e Corpo de Bombeiros do Distrito Federal.

EMENDA 250408-1

lil

DEPUTADO FLlIVID PAU·IIER DA VEIGA
~'ATA~

'rm06~:J

r;-y

TEXTO/JusTlrlCAÇÃO------------------,

Os empresários da industria de construção civil ficam obrigados a construir, em te~nos doados pelas Prefeituras M~
nicipais, casas populares que co,.,spondam a 10% do número de unidades habitacionais dos projetos aprovados pelos orgãos financei ros do Pais, com o objetivo de aLender as construções de médio
e
alto custo.
Paragrafo único - A lei disporá sobre as isenções e
direitos que os empresarios obterão ao participarem deste processo
social.
"JUSrrrIGAçIlO
~ grande a falta de unidades habitacionais no Bra silo Os carentes esLão imssib2litados pelas atuais normas do siste
ma financeiro de habitaçãó de adquirirem sua casa para morar õ
maior sonho de ·um cidadão em sua vida. Deve o governo facilitar a
aquisição da casa própria, em especial para as familias mais neCeS
sitadas. Há necessidade da Constituição incentivar a distribuiçãode riquesas, visa~do o bem estar 50c2a1 dAqueles que oercebam baixos salarios. Nen~um melhor veicúlo'par~ se 'atingir este objetivo,do que, através da participação das empresas privadas brasileiras
com a criação de incentivos no setor da construção c1vil com o ofe
recimento também de apoio àqueles que promovem a maior oferta
de
emprego hávida no Pais, como comprovam as ultimas pesquisas oficiais.

EMENDA 250411-1

t:

CONSrlTUINTE MANOEL MOREIRA
_ _ _ _ _ _ _ _ N.ENARIO/col.lISSÃo/sUDCONISSÃO------------,

~MISSAD DA ORGANIZAÇAO DO ESTADO.
r;-y

TEXTOIJUSTlFICAÇÃO------------------,

Efetuem-se as seguintes alterações no Substitutivo apresentado pelo Relator:

EMENDA 250409-0
~1200R WIISCN MlIR!'.IN=S'--

~rARTrDO--

-'

_______________

LrnoB

J

TEXTOI"u~TIFICAÇÃO--------·----

Dê-se ao art. 89, XIII do ante-projeto a seguinte redação.

11

organizar e manter o Peder Judicú'ir1.o, o !>1J.nl.stérJ.o PúblJ.co e a D8fenso-

ria Pública do Distrito Federal e dos 'I'enitõrios "
JUS'rIFICAÇÃO
Foi crru trída a Jlcfensona Púb12ca, craada no art. 108 do ante-projeto
ccnussão da Organ1zação dos Poderes. A emenda é adatnva,

EMENDA 250410-3

EC

da

I _ Suprima-se a alinea "b" do inciso XII do art. 89.
a9 , o seguinte inciso:

11 - Inclua-se, onde couber, no art.

"Controlar, fiscalizar e normatizar a exploração pelos Esta
dos, diretamente ou mediante permissão ou concessão, dos serviços de
energia elétrica de qualquer origem ou natureza, respeitadas as concessões já deferidas a particulares, bem como a exploração pelos Estados nas regiões metropolitanas ou pelos Municipios, diretamente ou
mediante perm2ssão ou concessão, dos serviços públicos locais de gás
combustível eanalizado, intervindo nos casos em que houver descumpri L
mento das normas estabelecidas ou desrespeito aos planos nacionais ou
regionais de desenvolvimento dessas atividades, traçadas pela União."
111 - Inclua-se, onde couber, no art. 11, o seguinte inciso:
"Explorar diretamente ou mediante concessão ou permissão, os
serviços e instalações de energia elétrica de qualquer natureza, exc~
to os privativos da União, respeitadas as concessões já deferidas a
particulares, bem como a exploração nas regiões metropolitanas, dos
serviços públicos de gás combustivel canalizado."
IV - Inclua-se,onde couber, no art. 17, o seguinte inciso:
"A exploração direta ou mediante concessão ou permissão dos
serviços públicos loca2s de gás combustível canalizado."

AUTOR

JUSTIFICAÇIlD

OSM iR LI J1A

TEXTO/JUSTIFICAÇÃO

Dê-se nova redeção ao artigo 11, item IV:
Art. 11 - .•...•.•.......•....••...•..•.••.........•.•....
••••••••••••••••••••••••••

0

•••••••••••••••••••••••••••••••

..........................................................
...
.
IV - Organizar a Força policial e a Polícia Judiciária,ma~
tendo o Corpo de Bombeiros, observada a equivalência de rer.~lneração

A emenda importa em substancial modificação l sistemática v~
gente para a explo~ação dos serviços de energia elétrica (produção
transmissão e distribuição), atualmente centralizados na União, como
poder concedente, além de separar a exploração dos serviços públicos
locais de distribuição do gás combustível canalizado, a fim de atribui-los, respectivamente, aos Estados e aos Municípios, sem atingir
ou atentar contra o monopólio da União, no tocante a pe squ ís a e lavra
do petróleo e seus deriv~dos e do gás natural .
Assim, tendo em vista a realidade reinante no País no setor
de energia elétrica, onde a maioria esmagadora das empresas concessig

13~
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narlas, sob o regime jurídico de sociedade por ações, está sob o con
trole acionário dos Governos estaduais, a solução preconizada consis
te na atribuição da competência aos Estados para explorarem, diretamente ou por meio de permissão ou concessão, os serviços de produção,
transmissão e distribuição de energia elétrica, dentro de seus res pectivos limltes territoriais.

ora proposto separa, apenas e tão somente, a distribuição local do
gás combustível canalizado, para aco~etê-la aos Municípios ou
aos
Estados nas Regiões Metropolitanas, cabendo à União, com exclusivida
de, a produção e a distribuição a grosso, desse gás combustíveJ, em
favor desses entes públicos ou de suas empresas concessionárias (estaduais, municipais ou privadas) regolarmente constítuidas.

As empresas privadas que atuam no setor, em razão do pequeno
número, se preservaram os direitos de continuarem a explora! as concessões já deferidas, cabendo aos Estados, de futuro, a renovação das
mesmas, sem prejuízo da eventual encampação desses serviços, por mei
das suas atuais concessionárias.

Cumpre assinalar, ainda, o deliberado intuito de asseçurar-se
a autonomia municipal, com a descentralização, a nível federal, dos
serviços de distribuição local do gás combustível canalizado, na medida em que esses serviços públicos dizem respeito a assunto de peculiar interesse· dos Municiípios, aos quais compete a organização, a
?dministração e a execução, bem como O direito de delegação
(via
permissão ou concessão) às empresas públicas que já operam no setor,
ou às privadas que queiram adentrar no mercado local de distribuição,

Por outro lado, tendo presente que os Estados Federados, po
dem explorar diretamente esses serviços ou delegar a exploração par
empresas regularmente constítuidas para esse fim, não está afastada a
hipótese de alguns Estados optarem pela privatização dessa ativldade,
vindo de acometê-la, via concessão, à iniciativa privada que assumiria o controle das atuais concessionárias estatais, Ou viria a estr~
turar-se para atender determinadas regiões / áreas do Estado, median
te a constituição de empresa com tal propósito.
Em suma, à União não mais é atribuido o direiio de explorar
diretamente os servlços de energia elétrica, de qualquer origem
ou
natureza, excepcionando:se, apenas, a eventual produção, transmissão
e distribuição da energia elétrica, obtida na fonte geradora submeti
da ao regime do monopólio, como é o caso da energia nuclear, em dlSpositivo constitucional expresso, encar~ado na Ordem Econômica, quando
trata dos princiPips'gerais que moldam intervenção do Estado, o regi
me da propriedade p~ subsolo e a atividade econômica.
Por outro lado, também não mais constitui dire~to da União,
atuar como Poder Concedente, visto que essa competência é atribuida
aos Estados (para exploração direta ou por meio de permissão ou concessão), resguardando-se para a União o controle, a fiscalização
e
efetiva execução dos planos nacionais e regionais de desenvQlvimento
inclusive com direito de intervir, em havendo descumprimento das nor
mas estabelecidas ou o desrespeito aos mencionados planos por ela in§
títuidos..
Essa nova sistemática resulta no fortalecimento da federação
na medida em que se reconhece maior autonomia para os Estados com a
descentralização da competência para a execução dessas atividades, a
nível federal, preservando aos mesmos o direito de organizarem, admi
nistrarem e executarem os serviços públicos de energia elétrica, den
tro de suas respectivas lindes territoriais.

EMENDA 250412-0
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CONSTITUINTE MANOEL MOREIRA
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PLENAR10/cOMISSAO/SUBCONIS'ÁO----------,

COMISSAO DA ORGANIZAçnO DO ESTADO.
,..,,-

TEXTO/JUSTlfICAÇÃO

-,

Inclua-se no Capítulo V - Municípios - do Substitutivo apresentado pelo Relator, o seguinte dispositivo:
"Art.
Os Municípios poderão criar e manter a Guarda Muniêipal, com poder de Polícia, para proporcionar a segurança pública
aos seus munícipes, subordinada administrativamente ao Poder Público
Municipal."
JUSTIFICAÇAO
A Associação dos Guardas Municipais do Estado de São Paulo ,
com sede na cidade de SALTO, encaminhou Memorial Reivindicatório,datª
do de fevereiro do corrente ano, em o qual reivindica o atendimento dos
anseios dos Municípios e de suas respectivas GUARDAS MUNICIPAIS para
que na Carta Magna a ser elaborada pela atual CONSTITUINTE figure dis
positivo atribuindo aos Municípios a organiza~ão de sua segurança interna, através da criação e organização das GUARDAS MUNICIPAIS,
com
poder de polícia, para proporcionar a seguranç~ pública aos seus muní
cipes " assim também a competência tributária para propiciar os meios e
recursos adequadas à sua manutenção.
Realmente, a sociedade brasileira clama por maior segurança.

No tocante a exploração dos serviços locais de gás combustí
vel canalizado, a situação r~lnante em alguns Estados, evidencia
a
existência de empresas municipais, já estruturadas para tal atendjme~
to, fato esse que revela a tendência desses serviços virem a ser aco

metidos ou absorvidos pelos Municípios, como serviços públicos locais
ae distribuição, a todos os segmentos do seu mercado consumidor (industrial, comercial, residencial e a entidades públicas).
Por isso se optou pela atribuição da competência para a exploração, aos Municípios, no que respeita a distribuição local do gás
combustível canalizado, podendo procedê~la diretamente ou mediante
permissão ou concessão , outorgada a empresas municipais ou privadas,
que venham a constituir-se dentro de seu território para o atendimen
to desses serviços.
Ademais, naqueles Estados em que já existem Reg~fres Metropo
litanas constítuipas, a competência para a exploração, nas mesma~, é
deferida ao governo estadual, ao qual se faculta explorar tais serviço
de distribuição, diretamente ou po~~meio de concessão, outorgada a
empresas estatais ou privadas, constítuidas para tal fim.
A forma de exploração dos serviços locais de gás combustíve
canalizado, ora pre'conizada, pe rm t e maior diversidade e agilidade do
meios e modos de ef~tivar-se tal exploração, entre o Estado, os Muni
cípios e as empresas públicas (estaduais e/ou municipais) ou privadas,
tendo presente a competência desses entes públicos para delegarem a
exploração, segundo cri\érios de conveniência e oportunidade.
í

Face a existência de monopólio da União, quanto a pesquisa
e lavra de petróleo e seus derivados e do gás natural, o dispositivo

EMENDA 250413-8

l:

AUTOlli-----------------. r;r-:-PD"S"TIDo-------,
CONSTITUINTE MELLO REIS
.J ~
J

r.r---------------TUTO!olU!lTlflCAÇio--------

-,

SUBSTITUTIVO DO RELATOR DA COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

EMENDA Nº
Dê-se nova redação ao item IV do art. 17, na forma
seguint~:

"Art. 17

.

IV - organizar e prestar os serviços públicos
de predominante interesse local, inclusiye tráfego, sinalização,
trânsito e arrecadação de multas de trânsito~
JUSTIFICAÇÃO
Por se tratar de assunto de especial importância p~
ra os Municípios, faz-se necessário explicitar nas
competências'

n· Comissão da Organização do Estado

dos Municípios, tráfego, sinalização, trânsito e arrecadação
multas de trânsito.
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EMENDA 250416-2

de

f:J

Pelos encargos que os Municípios têm no exercício '
dessas atividades, é muito justo que eles arrecadem as multas
de
trânsito para ajudar a custear os altos gastos no cumprimento des
se mister.

Constitu~nte RAUL FERRAZ

r = - r - - - - - - - - - - - - - - - - TEXTO!JUSTlFIC..Ç h O - - - - - - - - - - - - - - - - - ,
Suprima-se do artigo 2Q de ante projeto do relator
a expressão
indissolúvel
JUSTIFICATIVA

EMENDA 250414-6

tJ MÃRIO MAIA \
t:== r- cO'IISS1iO

Essa
h'

Inl' O'{GANIZAÇI\O DO ESTADO

t

r=-r

indisso]ubili~ade,

consti-

posta nas nossas

tuições desde 1891 pelas oligarquias regionais, não resulta em

J.. "u'''''''in/$,1I1CO!lllIS$AC--

TCXTO/.luSTlfICt.:;io

-,

qualquer vantagem para o povo brasileiro ou para o país.
Não se conhece ninguém do povo que já tenha obtido

No Anteprojeto

~e

Organização do Estado, art. 59,

acrescente-se o-1nciso IV e suprima-se. o item

~

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

do 2nciso XII do

país só teve prejuízos.

art. 89.

De quatro em quatro anos o povo brasileiro
"Inciso I11::-- "O incentivo
pesq ui.s a de f as s âo at.ônu ca com fins,
bélicos ou para energia nuclear, ~ntes que f~quem esgotadas todas
â

as alternativas energéticas exa s t.errt es no país.

paga

pelos desmandos criados pelos grupos dominantes, levando

os

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

11 _

Disso vale o poder executivo central pa~a submeter
"os herdeiros da massa falida à sua toda poderosa autoridade.

JUSTIFICA('Ã~

Com esta emenda procura-se impedir que o Bra~~l
entre no campo nuclear com fins bél~cos ou manipule esse tipo de
energia que consitue um,atcntado à humanidade e ainda tr~z~ sér~a

Por outro lado, o regime federativo não é mais

u-

nânime no Brasil. Muitos o questionam e outros tantos
querem
substitúir' os Estados atuais pelas regiões geográficas.

agressão ao'mel0-amblente.

Se se pode criar tantos Estado?, como se ensaia
e como se tem feito, pode-se igualmente reduzir o seu número
e até mesmo adotar-se a forma unitária, a exemplo do que

o-

corre com 153 dos 168 países do nosso planeta.
Essa indissolubilidade só serve às

EMENDA 250415-4
~ÃRIO .~M::A=I::A~

oligarquias

regionais dominantes e tira do debate questões
_

fundamentais

da ciência política como a da forma do estado que mais

nos

convém.
_. .

t~tutivo

...

TU:TO/JUSTIFIC4Çi.O--------------

Emenda modificativa ao art. 99 e parágrafos do subssdo relator.
Dê-se ao artigo 99 e parágrafos a seguinte redação:
"Art. 99 - O Distrito Federal e os Estados se orga-

nl~am e se regem pelas Constitulções e

vados os

pr~ncípios

desta

le~s que adotarem,

obser-

~MrssÃO

Const~tuição.

§ 19 - são poderes do D~str~to Federal e dos Estados
o Legislativo, o Executlvo e o Judlciárlor,iVdependentes e harmô-·
I'

nicos entre si.

I

§ 29 ~ são reservadas ao. Distrito Federal e aos Estados todas as competênc~as que não lhes sejam vedadas.

I

EMENDA 250417-1
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TExTotJUSTlrlcllçÃO'--------

Acrescente-se o seguinte item V ao Art.2Q do Substltutivo da Comissão da Organização do Estado:

"V- Promover o desenvo:jtvimento harmônico do País".
o Dlstrito Federal não é infer~or às dema~s un~da

des federadas, consideradas como Estados.
Desde a pr~meira Constituição Republicana que surg±u a denom~nação Distr1to Federal e dai surg1u também o prirnei~o

brado autonomista, na voz do Deputado Tomás Delfino, quê em
ro de 1891, reiv~ndicou autonomia para o D~strito rederal.

jane~

O que reíV1nd1camos neste momento é autonomia 1nclu-

JUSTIf rCAçÃO

A presenle emenda visa incluir de forma expressa, a promoção do desenvolvimento harmônico do País dentre as finalidades da
República federativa do Brasil.

sive para o jud1c1ár1o.

Esta preocupação faz sentido principalmente porque o que
tem ocorrido nos últimos decênios é justamente a ação do setor público contribuindo para o agravamento das disparidades regionais.
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Assim, a inclusão em dispositivo constitucional expresso
da preocupação pelo desenvolvimento harmônico evita que, no futuro,
planos e programas setoriais agravem, ainda mais, o processo de con
centração de renda e riqueza nas regiões mais desenvolvidas.
.",

lEXTO/.luSTIf"l:'J;Ç;.O

_

Dê-se ao art. 29 a seguinte redação:

EMENDA 250418·9

l:

c:
fi

AUTOlt---------------]

MARIO' MAIA
'LI:J''''lIo/coau.do/aUKOllllllo

11 CO~ISS~O DA DRGANIZAÇAO DO ESTAOO

. . , - - - - - - - - - - - - - - - - TUTO/oluSTI'rc..ç i o - - - - - - -

--,

No Anteprojeto da Organ~zação do Estado, Seção II
Art. 36, substitua-se o parágrafo 39 pelo que segue:
§ 39 - Os Mun~cIp~os com população superior a
200.000 (duzentos mll) habitantes, os Esta~os,'o D~s~rito Federal e os Territórios instituirão os respectivos Tribunais de
Contas.
§ 49 - Q prazo para instalação do~ Tr~bunais de
Contas de que trata este artigo, onde não tenham sido ainda instituIdos, será de 18 (dezoito) meses:
a) a partir da data da promulgação desta Constituiçaa,-nos MunicIpios que, nessa data, sat~s
façam à condição estabelec~da neste artigo;
nos Estados e-fios-TerritÕr~os.
b) a contar da data de d~vulgação do Censo em
que o MunicIpio at~n~ir a população refer~da
neste artigo.
§ 59 . A Un~ão dest~nará recursos especIf~cos
para apoiar a instalação, no prazo estabelec~do no parágrafo anterior, dos Tribunais de Constas criados a partir da promulgacão
des~ Constituição.

JUSTIFICACÃO

"Art. 29 -~ criada a Comissão de Redivisão Territorlal
do País, com cinco membros indicados pelo Congresso Nacional e cinco
membros do Poder Executivo, com a finalidade de apresentar estudos e
Anteprojetos de redi~isão Territorial do País e apreciar as propostas
de criação dos Estados do Tocantins, de Santa Cruz, do Triângulo, do
Maranhão do Sul, do Juruá e do Tapajós, bem assim a do restabelecimenl
to do Estado da Guanabara, a reincorporação do Território de Fernando I
de Noronha ao Estado de Pernambuco e as de transformação dos Territó-t
rios de Roraima e Amapá em Estados e outros pertinentes que lhe sejam
apresentadas até dez dias após sua instalação.

JUS T I F I C A ç Ã O
No momento, estamos reapresentando a proposição,
sob
forma de Emanda ao Substitutivo do Relator da Comissão da Organização
do Estado.
A República ancontrou o arquipélago de Fernando de Noronha destacado do Território da província de Pernambuco. Porém,antes
mesmo da promulgação da Constituição de 24 de fevereiro
de
1891,
pelos

Oec~etos

de números 1.030, de 14 de novembro de 1890, artigo

225, e 1.371, de 14 de fevere~ro d~ 1891, o Governo
Repúb11c8 cedeu as ilhas âO Estado de Perna~bcuo.

tributária deve corresponder a obr~gação de prestar contas da
aplicação dos recursos arrecadados.
Para tanto, sugere-se que em cada MunicIpio com
população superior a 200.000 (duzentos m~l) habitantes, em cada
Estado, em cada Território e no Distr1to Federal esse controle

d?

co~ o regj~e da Constttuirfto ~e 1937 (o artigo 6º
a Uniho a Ilcrier ll, na interesse de defese neci0nel,
com p!:.::-:es do smemhz-artes dos Es-:ados, Ter:o:.tÓ--:J.os Fede::a5.s") a cr t ação
d~ Te::r516~~o Fedc~2~ de Fe::n2n~o de Nnronh2, desanex8ndo PS ilhRs
do Estado. A data do r ns t runent o J.egis!.ativo utiJ.:.zado - O Dac r e t cJ~~ nº A.1r2, de 2 de feverp~ro de 1?42 - em plena Guerra Mundlal,
indica a motivação desses atos políticos. A partir daí o Te~ritóriQ

Ve50

desta

eutc~iza

es~eve suC~SS~V?n3ntc sot)

Em um regime democrático, ao poder de imposição

Provisór~o

p

5ur:sd~çpo do M:'n~st~--:to do Exérc~~o,

d~ Ae~nn~~t'~8

e do Estp~~ M8'or das Forças ~r~adas, sendo então
governado por militares. Recentemente o Governo Federal enviou
mensagen ao Cunqr c s sc fJec';.onsl, pedindo a t r ans f'e r ênc a de ar quípéí

lago para o

M~nisté=~o

do Interior.

~ !mpo~tRn-:c resse]tp~ qU5 os C!d0d~os do erqu~pé!pgo já
fez em parte do C~lég:o Ele:toral do ~stado de Pernam~uco, o que
d~snensa 2 cons~lta p:ebisc~~ári8 que se ~izesse necess2ria.

seja exercido pelo respectivo Tribunal de Contas.
Com efeito, pela Constituição vigente apenas
"os !JIunicIpios com população- superior a 2.000.000 de hab~tantes
e renda tributária ac~ma de quinhentos milhões de cruzeiros novos" poderã~ instituir seus próprios Tribunais de Contas. O do
Rio de Janeiro e o de são Paulo são os únicos exemplos de Tribunais de'Contas Municipais existentes no Pais.

Entê8e~os que hoje nê0 mais
nantes para existência do Território.

Nos demais Municíp10S as Câmaras ~un1c1pais

SU~5~steA 25 r~~0es de~e:mi

Desta forma, configura-se, co~ a ~ssembléi2 Nacional Conso ~omen~o oportuno pa:a sua :einco~poração ao Estado de
Pe~n2m~uco, ~onco~me 2 prOPOsf2 que 2p=psentamos.
t~tuinte,

exercem o controle externo com o auxílio do Tribunal de Contas
do Estado ou do Conselho de Contas dos Mun~cíp~os.
S oportuno ressaltar que, de acordo com o Anuário Estatístico do IBGE (1985), considerando a população resi- dente estimada, o número de mun~cípios com população super~or
a 200.000 (duzentos m~l) habitantes em 01.07.85 situava-se em
torno de 70 (setenta):
Por outro lado, os Tribunais de Contas Estadua~s
e'os Conselhos de Contas dos Municípios, sem as atribuições inerentes à fiscalização e controle dos municípios em que serão
instituídos Tribunais de Contas, terão possibilidade de operar
com mais eficiência e eficácia com relação às contas dos Estados
e dos demais MunicIpios.

-/

Esta proposta foi a~terlormente apresentada sob forma
de sugestão, sendo na ocasião apoiada pelos seguintes Constituintes
Pernambucanos: Antonio Farias, Cristina Tavares, Egídio Ferreira Lima, Geraldo Melo, Gilson Machado, Gonzaga Patriota, Harlan Gadelha ,
Horácio Ferraz, Inocênci~ Oliveira, Joaquim Francisco, José Carlos
Vasconcelos, José'Jorge, José Mendonça Bezerra, José Trnoco, Luiz
Freire, Mansueto de Lavor, Maurílio Ferreira Lima, Nilson Gibson, Ni
I
valdo Machado, Osvaldo Coelho, Osvaldo Lima Filho, Paulo Marques, Rl
cardo Fiúza, Roberto Freire, Salatiel Carvalho, Wilson Campos, Fer nando Bezerra Coelho e Marco Maciel.
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EMENDA 250420-1
r:
C

'1MIO MAIA

LPARTlbO~

por

Emenda ao art.2l, e parâgrafos 19 e 30, do substitutivo do re
lator.
Dê-se ao caput do art. 21 e seus parâgrafos 10 e 39 a segulnte
redação :
"Art. 21 - O Distrito Federal, dotado de autonomia pol1tica,l~
~islativa, judlciârla, admlnistrativa e flnanceira, serâ
adm!
nistrado por um governador e dlsporâ de Assembleia legislativa
prôpri a:
e
§ 19 - A elelção do governador, do vice-governador
üeputadosDrs tr-t tat s , cof nctdi râ com as ide Pr-es i de n t e
e Vice-Presidente da ~epublica, para mandato de
igual duração, na forma da lel.
§ 29 -

elisburgo, JequitInhonha, Almenara, Jacinto, Santo Antonio do J~cintQ
oaíma, Bandeira, Jordânia, Salta da Divisa e Santa Maria do ~alto, na
icro-região Pastoril de Almenara: Felixlândia, Morada Nova de Minas-:
Três Marias,-São Gonçalo~o Abaeté, na micro-re~ão Três Marias;
Las
sance, Várzea da Palma, Augusto de Lima, BuenopoliS-e-Yoaquim Felício;
na micro-região Médio Rio das Velhas: Itamarandiba, Carbonita, ~urmali
na, apelrnh~ MInas Novas, Chapa~do Norte, Francisco Badaró e Berf
10, ~micro-região Mineradora de Diamantina;
"
11 - no Estado da Bahia; Mucuri, Ibirapuã, Lajedão, Me
deiros Neto, Alcobaça, Itanhaém, Prado, Itamaraju, Guaratinga, Portoeguro, Santa Cruz de Cabrália, Itagimirim e Nova Viçosa.
Art. 39
A cidade de Montes Claros é a Capital do Est~

o.

Art. 49 - Os topônimos de Municípios do Estado de
são
rancisco que contenham a expressão "de Minas" tê-la-ão substituída
or "de são Francisco".
CAPrTULO II
DAS DISPOSIÇOES GERAIS E TRANSITORIAS
Art. 59 - O Estado de são Francisco fica incluído na á
ea de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SQ
ENE.
ART. 69 - O Poder Executivo Federal instituirá, a
par
tir da vigência desta Lei, programas especiais de desenvolvimento
e
de apoio financeiro para os Estados de Minas Gerais, Bahia e são Fran
cisco, inclusive quanto às despesas correntes com duração de 10 (dez)anos.

.
_ . § ~9 - Os_progra~a~ eSEeciais para o Esta~o de São Fran
C2SC? darêo pr2n:2da~es a eletr2f2caçao urbana e rural, a navegasão luv~al, a l~gal~z~çao das !e~ras rurais, ao saneame~~ico, a saú
e, a educaçao, a 2mplantaçao de projetos de irrig~ agrí~la, ã
:
construção de estradas vicinais, aos complexos de silagem e armazena
m:nto parê a pro~uçã~ agrícol~, aos.te:minais,de embarq~e, ã produ~ãõ
m2neral, a organ2zaçao de bac2as le2te2ras e a construçao e funciona~
menta da Ferrovia Trans-São Francisco, interligando Brasília, Montes
Claros ~ Porto Seguro.
.
_ § 2 9 - Os recursos para os programas de que trata este
.. A presente emenda foi elaborada na mesma linha de pensa
~ art2go deverao constar dos R~oje~~JL-de lei Qr~amentária anual e
p'lu
jl1.e.DtCL.d ª-q!! e.lft_a.R res.,,_n t.~ a2 o art. 99 ~ aE-enas ~<:OInp 1.~e~!~ _-º------.
l"ârUillão-;----- - - - - - - - - - - - - . - - __
que nela se pretende.
§ 3 9 - Tendo como base os gastos com a implantação
do
Estado de Mato.Grosso d~ Sul, corrigido p~ra o preço de hoje, estimase o custo da 2mplantaçao do Estado de Sao Francisco: I - Instalação
dos Poderes Executivos, Legislativo e Judiciário em CZ$600.000,OOO,OO
: SEISCENTOS MILHOES DE CRUZADOS, os quais serão destinado~ pela Uni
ã
ao no prazo de 06 meses da data da aprovação desta Lei: 11 - Para
tender o disposto no § 1 9 deste Artigo, a União destinará nos próxi :
mo~ 10 (dez) anos, 7,5 bilhões de cruzados.
EMENDA 250421·9
~.A"TID0:J
Art. 79 - A União providenciara as medidas necessárias
l'FI.
tJDEPUTADO HUMBERTO SOUTO
a criação, instalação e funcionamento de uma Universidade Federal do
stado de São Francisco, com sede em Montes Claros.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ PLEH""'O/cOMlssio/luacOamtsÃo-_
.
~ A:t. 8 9. - 2 cri~da a Zona Fr~nca de Porto Seguro, área
t:COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS
e llvre comerC20 de lmportaçao e exportaçao e de incentivos fiscais
""'
TEXTO/,JuSTI'ICAÇiO
-,
speciais, com a finalidade de criar no Estado de São Francisco um po
10 industrial, comercial e agropecuário, dotado de condições econômi
ASSEMBLSIA NACIONAL CONSTITUINTE
cas.que estimulem seu desenvolvimento, em face de fatores locais lim!
tat2vos e devido ã situação geográfica e distância em relação aos cen
tros fornecedores e consumidores.
_
§ 39 - A ConstitulÇão do Distrlto Federal,

elaborada
por sua Assembleia Legislativa, disporâ sobre a
organização dos Poderes legislativo,Executivo e
Judiciârlo, vedada a dlvisão e~ Munlclpios.

Nos termos do Artigo
do Regimento da Assembléi~ N~
cional Constituinte o Deputado Humberto Souto apresenta a segu2nte
Emenda a ser inserida no capítulo "Da Organização do Estado".
Cria o Estado de São Francisco, mediante
desmembramento de áreas dos Estados
de
Minas Gerais e Bahia, e dá outras providências.
CAPITULO I
DA CRIAÇÃO
Art. 1 9 - 2 criado o Estado de são Francisco, mediante
desmembramento de parte da área do Estado de Minas Gerais e de parte
de área do Estado da Bahia.
Art. 29 - As áreas a serem désmembradas para constituir o Estado de São Francisco abrangem os seguintes Municípios:
I - no Estado de Minas Gerais: Presidente Olegári?, L~
gamar, Guarda-Mor, Vazante, João Pinheiro, Paracatu, ~onfinopo!2s de
Minas, Unaí, Arinos, Buritis e Formoso, na micro-regiao Chapadoes de
Paracatu: Buritize1ro, Pirapora, Santa Feae Mí.n as e Sao ROma?, .na
micro-região Alto Médio são Francisco; Monte~ Claros, ~ngen~e2ro N~
"arro, Claro d~s Poçoes, Coraç~o de Jesus, Mlrab~~a, Sao Jo~o da Po~
te Capitão Eneas Francisco Sa, Juramento, Bocaluva. Franclsco
D~
mo~t, Lagoa d~s P~tos, Ubaí, Brasflia de Mina~.V~r~elândia ~ ~anaúbat
na micro-regiao Montes Claros; Grao Mogol, Cr2sta12a, Botumlrlm e !
tacamblra~nãJmICrÕ=regiãO ~neradora do Alto J~uit~nhonha; Pa~re Paraíso, Cara2, Ara~ua2, Coronel Murta, ItaoD1m, Mealna, Comerc2nho~
Pedra Azul, André Fernandes, Virgem da Lapa e Novo Çruzeir?, ~
cro-região Pastoril de Pedra Azul: Malacacheta, Pote, Lada1n~a, reg
fllo Otonl, Italpe e Pavao, na-rnícro-região !~filo~t~; Sao._Frag
cisco, Januária, Itacarambi, Manga e }Iontalvanla, na mlcro-reg2ao sanfranciscan~d~Januária: Porte~r2nha, ~~to Verde~ Az~l,

.E~

p i.nos a , RiãCho dos ~lacnaaos, ~a_mlcro.:..!:.eglao _~err.a~~~~llnas, Taiobeiras; são João dõ'Paraiso, Aguàs Vermelflas, 5aIlnas, Rubel2ta,
i O Pardo de Minas, Ouro Verde de Minas, Carlos Chagas, Nanuque, Serra
os Aimorés, Umburatiba, Machacalis, Águas Formosas, Fronteira dos Va
es e Bertópolis, na micro-r~ião Alt~Rio Pardo;Rubim, Rio do Prado-:

i

Art. 99 - Fica autorizada a inclusão no Plano Nacional
de Viação, a Ferrovia Trans-São Francisco, ligando Brasília (DF). Mon
es Claros - Porto Seguro, a ser construída em bitola larga para
;
ransporte de carga e de passageiros.
'
Art. 109 - Fica autorizada a inclusão, no Plano Nacio _
nal de Viação, do Porto marítimo ~e Porto Seguro e a alocação de
re
cursos da PORTOBRÁS paEa construçao de porto com a capacidade
de 02
erços~ 400m de extensao e 12m de calado, complementando com as ins
talaçoes de armazenamento e equipamentos para carga e descarga,
Art. 11 9 - Esta Lei entra em vigor na ~ta de sua publi
cação, revogando-se as disposições em contrario.
JUSTIFICAÇÃO
Razões de natureza histórica, problemas de ordem administrativa e sócio-econômica - que hoje afligem o Norte de Minas
Ge
rais e Vale do Jequitinhonha - e a necessidade de trazer ã populaçãoregional a perspectiva de um futuro melhor são aspectos fundamentais
em que se baseia a criação do Estado de são Francisco.
Conforme expõe o economista Expedicto Mendonça, cujos
estudos subsidiam a elaboração do Projeto de Emenda ã Constituição
que ora apresentamos, pode-se afirmar que o primeiro passo objetivo para a criação do Estado de são Francisco ocorreu na fase colonial do
Brasil, quando D. João VI, visando preservar a influência do domínio
da Fazenda Real Portuguesa, promulgou, em l809, o Alvara de criação _
da Comarca de São Francisco, vinculada ã Capitania de Pernambuco, que
se estendia pelo Oeste da Bahia, alcançando o Norte e Noroeste de Mi
nas Gerais ao longo do Rio São Francisco.
Em decorrênc~a da Revolução de 1817, Pernambuco, como
punição, perdeu Alagoas; seu território foi seccionado e a Comarca de
São Francisco, que atravessava a Bahia e chegava a Minas Gerais
foi
extinta como pena imposta por D. Pedro I à rebeldia de 1824.
.
Daí, as origens e vínculos históricos e culturais
do
Estado de São Francisco com a região Nordeste.
Em 1840 o Senado do Império aprovou Emenda Constitucio
nal, criando o Estado de são Francisco, que visava unificar o Territõ
rio da antiga Capitania de Porto Seguro, tendo sido posteriormente v~
t ada,
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Em 1842 o grande estadista Theófilo Otoni inconformado
com o veto imperial, se colocou ã frente de um Movimento Separatista,
que tinha por objetivo lutar pela autodeterminação política, econômi~
ca e administrativa do Vale do Mucuri e do Vale do Jequitinhonha.
A
rebelião durou por mais de dois anos, tendo sido sufocada pelo Duque
de Caxias. Theófilo Otoni foi preso e conduzido para o Rio 'de Janeiro
onde foi julgado e condenado a quinze anos de prisão pela Justiça Mi
litar e indultado três anos depois pelo Imperador D.Pedro 11.
Em 1946, o então Governador de Minas Gerais, Milton
Campos e seu colega da Bahia, Otávio Mangabeira, reconheceram válida
a aI ternativa de desmembramento de parte'. do território do Noroeste, ,._
Norte e Nordeste de Minas Gerais, anexando parte ~ da Bahia
e
formando um Estado com saída para o Atlântico.
Milton Campos reconhecia que o Estado de Minas Gerais,
a norte do Município de Corinto, apresentava características que por
raízes histôricas, etnicas, culturais, geográficas, econômicas e p~
líticas mais se identificava com a Bahia e o Nordeste do que com o
resto do território mineiro ao sul do Rio Paraopeba.
Otávio Mangabeira dizia: "O território da Capitania de Porto Seguro nunca foi Bahia nem Minas Gerais, a sua extinção
e
conseqUente desmembramento por atos subseqUentes do Marquês de Po~
bal e do Imperador D. Pedro I foi equívoco político e histórico. H~
je, defendemos a sua unificação. Num Estado que integre ~ua cultura,
suas tradições e sua gente e que seja uma ponte de ligaçao entre os
dois brasis, o do Sul, rico, próspero, desenvolvido e o do Norte, p~
bre e subdesenvolvido~
A criação do Estado de são Francis~o, abrang~ndo a r~
gião mineira acima do Paralelo 18 9 e o Sul da Bah1a, com sa1da para
o mar e tendo Montes Claros como Capital, é a alternativa para o d~
senvolvimento de toda essa imensa área que aprese~ta os mais baixos~
níveis de qualidade de vida do País. A criação do novo Estado
ira
unificar essa extensa' regiâo (antiga CaEitania de Porto Seguro) qu~,
por um casuísmo político, no início d~ S~culo XIX, teve suas fronte1ras violadas e perdeu o acesso ao Atlant1co, mas que permanece una ,
indivisível nas suas tradições, na sua História e na sua cultgra. E~
sa região não nasceu mineira. Incorporou-se a Minas Gerais apos 1825,
mas encontra-se ã margem do desenvolvimento, apresentando um quadro
de estagnação econ?mica dos mais graves do País e com uma dívida so~i
aI alarmante.
SAODE - Bnquanto a OMS recomenda 5 leitos hospitalares por 1.000 ha~!
tãntes, as regiões NO, N e NE de Minas Gerais contam com, apenas,
1.28/1.000.
_
Em 58% d,-s Municípios nos quais vivem 70% da popu~~çâo regional' n~o
há hospitais e, 'e dos ,;hospitais, existentes na r eg i.ao .. ~p~n~s,,31! " s ao
mantidos pelo poder publico. Ma1s de' uma dezena d~ Mun1c1p10s nao co~
ta com profissionais médicos nem com P~stos ge,Saude.
A cada 3 horas morrem 2 crianças na fa1xa etar1a de O a 1 ano,
por
desnutrição ou por doenças evitáveis. Em 1981, confor~e estatística~
do SBS-MG, morreram, 5.760 crianças. Enquanto OS ~~dr?es ~a O~S
sao
de 3.130kg para uma criança, a~ nascer, n~s~a reg1ao, dev1do a desnutrição das maês, as crianxas nascem, em med1a, com menos de 2,300 kg,
nivelando-se ao Laos, Etiopia e Bangladesh.
EDUCAÇÃO - Das crianças em idade escolar, êpenas_3/4 conseguem matr!
cuIa na escola e dessas, apenas 50% chegam a 2 9 serie do 1+ grau. Em
1985, 213.000 crianças na faixa etária de 7 a 14 anos, em 108 Municípios das regiões NO, N e NE de Minas Gerais, ficaram fora da escola,
condenadas ao analfabetismo e, de acordo com a SEE-MG, o ensino
na
região se enquadra na faixa de "Regular", "Deficitário" e "Altamente
deficitário". Em 97,2% dos Municípios o ensino é deficitário; em 2.8%
altamente deficitário, com as mais baixas taxas de escolarização
do
planeta.
Na zona rural, quase a totalidade das escolas são de uma sala só, o~
de se misturam alunos de séries diferentes, o que faz o rendimento c~
ir a níveis baixíssimos, sendo a média de menos de 1 (uma) sala
~e
aula por escola, evidenGiando-se o funcionament~ das escolas em poroes, paióis,na casa da professora ou debaixo de arvores.
SAODE E EDUCAÇÃO - são essenciais para assegurar um mínimo indispens~
vel de qual1dade de vida da população e sem o que não há desenvolvi do'
mento. Esse abandono da população da zona rural é uma das causas
êxodo das populações do campo para as periferias urbanas, fazendo. a~
mentar a marginalidade social e econômica, a criminal idade , agravando
o quadro de penúria e pobreza das cidades e refletindo a impotência do governo para resgatar essa extensa região do sub-desenvolvimento.
DISPARIDADES NA POLITICA-ADMINISTRATIVA, ECONOMlCA, FINANCEIRA,
DE
RENDAS E NA REPRESENTAÇÃO POL!TICA A N!VEL ESTADUAL E FEDERAL
Dos cargos'de confianca do Governo de Minas, 93% são ent;eg~es ao Ce~
tro, Sul-e Triangulo de Minas Gerais; das 53 vagas de deputado
fed~
ral, estas mesmas regiões detém 52 e das 76 vagas ~~ deputado estadual, apenas 6 são preenchidas por deputados das regloes N,NE e NO
de
Minas Gerais. O poder econômico do Sul, sustenta a "pirataria" ~~ vs '
to e o "paraquedismo" e1eitoreiro, levan~0.2/3 dos votos da,re~1aC?,,
concorrendo para seu enfraquecimento pol1t1co, uma vez que 1nv1ab111za p crescimento de lideranças próprias,
. ,
, .
A gula do fisco estadual sufosa.os produtores: an1qu1lando as at1v~d~
des produtivas da pequ~na e med1a empresa reg10nal, arrancand~ tr1b~
tos e multas de forma avida e ferrenha, a qualquer custo, rev1vendo e
as práticas de Dario I nas antigas satrápias, empregando fiscais
policiais armados para coagir os produtores como vem ocorrendo em ~
to Verde, E~pinosa, Porteirinhã, prejudic~~do o bom desempenho ~a at!
vidade economica. O produtor rural da reg1ao pa~-~ prC?duçao ao
Estado sob a forma de tributo e ma1S 9% Quan~o produto va1 nara ou
tro Estado perfazendo, então, 26\ de carga tributária sobre o setor
primário, inviabilizando a agricultura. Muitas vezes o,tributo.
ar
recadado na região é investido no Centro e no Sul de M1nas Gera1s.
Pelo Censo de 1980, o plano de divisão de rendas, constatam-se
c~~
trastes chocantes. A renda "per capita" da regiâo do Estado de
Sao
Francisco (NO, NE e N de MG), girava 7m torno de U5$392,OO:
contra
US$1.540,OO do restante de Minas Gera1s, podendo-se conclu~r que, ~e
cada CZ$4 00 de renda gerada no Estado de Minas Gerais, Ck$3,OO
vao
para o Sul enquanto apenas CZ$l,OO vai para o Norte.
No Relatório da Sub-Comissão, objeto da presente Emen
da, na parte "Exame das Sugestões", o ilustre Constituinte ~elator S:l;

I

I'
,

ira Campos reporta que dada a exigUidade do tempo, deixou

~:rer sobre as propostas de forma mais completa".

de

di~

No entanto, na parte específica da Análise das SugesI .Jes objcti.vando a criação de novos Estados, "os critérios usados p!!
: a efei~o .lessa criação foram históricos, de intuito desenvolvimenti~
A!., ou de .rrdem político econômica','
Oup.ntó às ~ugestões aprovadas, Estado de Santa Cruz (antiga Capitania
d-> Ilhéu,,), que foi incorporada ã Capitania de Todos os Santos, _hoj e
E t~dc da Bahia) e do Estado do Triângulo, apresentam superposiçao de
ár<:~ , ,a presente proposta.
No que tange ao Estado de Santa Cruz, a questão da superposição de ~
rea, objeto de debate na cidade de Goiânia, torna-se oportuno que e~
sa Comissão reveja e reexamine com base nos critérios anteriormente
referidos. as implicações históricas e geográficas da aludida propos!
ção de forma que, seu autor examine a possibilidade de elaborar
um
substitutivo delimitando o territõrio do Estado de Santa Cruz, ao
Sul" até a fóz do Rio Jequitinhonha, como entendia o ilustrE; histori!!
dor, jurista e Governador baiano, Otávio Mangabeira, que a area
da
fóz desse rio para o sul faz parte do territorio da antiga Capitania
de Porto Seguro (Estado de são Francisco). Assim, ficaria eliminado o
conflito de superposição da área, dando ao Estado de sâo Francisco
saída para o mar.
•
'
se
Quanto ã sugestão do Estado do Triângulo, no que
refere ã superposição com o Estado de São Francisco, observa-se
que
os limites propostos pelo ilustre Constituinte Humberto Souto, seu autor,conflitam com os critérios adotados por essa Comissão. Historicamente, porquê englobam áreas.que estiveram, desde o Império,
pol!
ticamente ~eparadas; O Triângul? foi anexado ã Pro~ín~ia ~as M~nas no
final do Seculo XVIII, pelo Ouv1dor-Mor desta Prov1nc1a, a ped1do de
D, Beja CAna Jacinta de São José), sendo seu ~o,Norte o Rio
Paranaíba e ã Leste, o paralelo 48 9 que passa por Araxá. Do ponto
de vista histórico e cultural, seguindo as pegadas do imortal Guimarães Rosa, o Nordeste de Minas Gerais pertence ã unidade indivisível
Nordeste, Norte e Noroeste de Minas Gerais.
Incluir no Estado do Triângulo a área que se superpõe ao Estado de São Francisco contraria o critério "desenvolvimento e de
ordem política e econõmica". A vocação econômica da área superposta se faz com a área do Estado de São Francisco e por ogtro lado, a gr~q
de disparidade econômica da mesma com o restante da area proposta p!!
ra o Estado do Triângulo, a exemplo do que ocorre em situações
seme
lhantes nas várias unidades da Federação, fará perpetuar as dispariaã
des Norte-Sul, dentro do novo Estado proposto, poás a área superpostã
continuaria asfixiada, sob o poder econômico superior do Triângulo.
Portanto, a criação do Estado de São Francisco, abrangendo a região mlneira acima do paralelo 18 9 -e Sul da Bahia,com saída para o mar e
tendo Montes Claros como Capital, foi aprovada por unanimidade pelos
Prefeitos que compareceram ao FORUM DE DEBATES DOS PREFEITOS na ref~
rida cidade, nos dias 22 e 23 de maio (86) cópia anexa da publicação
do Diário de Mentes Claros, para o qual foi convidado o ilustre ReI!!
tor da Sub-Comissão dos Estados, Constituinte Siqueira Campos.
Por todas essas razões, acreditamos que a Emenda
que
apresentamos com o objetivo de criação do Estado de_São Francisco r~
ceberá o mais inteiro apoio do povo e das instituiço~s, ouvidas atra
vés de plebiscito. quanto a defini&ão em última instancia, da conve
n1enC1a da cr1açao da nova unidade federativa.
ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE, em 09 de maio de
1987
DEPUTADO HUMBERTO SOUTO

EMENDA 250422-7
(:.J' Dep~~oberto Fr~ire,Augusto
,'.T.'Carvalho e
. - - - - - - - - I'LCIIÃ"lo/eculssio/$tl.~oiussi9_
,'
.
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Com~ssão

Fernando Santana

da Organização do Estado
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EMENDA MODIFICATIVA
Dê-se ao ítem ,três do paragrafo primeiro
sete do anteprojeto a redação seguinte:

do artigo trinta e

Art. 37§ 1!l _

111 - receber queixas da comunidade a respeito do funcionamento da administração munidpale de qualquer instituição, pública ou
privada, e encaminhá-las aos 6rgãos competentes, providenciando, quando for o caso, asmedidas de apuração devidas.

JUSTIFICATIVA

o an.eprojeto mantém a proposta da subcomissão dos municípios e regiões de criação, nos mJnxclpios, de um conselho de Ouvidores. Trata-se de propo&ta que vem no sentido de demOcratizar o contro
1e das atividadddes realizadas nos municípios.
A nossa proposta ~á maiores atribuições a esse conselho, am
plia~do-lhe a competência
para que me1nor possa cumprir a sua mis- I
são de ouvir as queixas dos munícipes.

n· Comissãoda Organização do Estado

250423-5 r:EMENDA
_..:....:.:-~__.
:-..:....:.=--

auren

~ Deps.Roberto rreire, Augusto

@_'P'C'so_=-tEMENDA250426-0,ulOR
.-J f!Deps. Roberto FJC~ire ,Augsto Carvalho

c_a_r_v._a_l_h_o_e_r_e_r_n_a_n_d_o_S_a_n_t:..a~n} C
TUTCIJ u 51 I FICAÇi: O -

-

-

-

.".._~

_

_

Emenda Aditiva

EMENDA

Adite-se no inciso IV do artigo oitavo do anteprojeto, ao '
final, depois 'da expressão 11
temporariamente. 11 as seguintes p.!
lavras: vedada a concessão de bases militares.

e Fernando sant"ãnã"]

_lEXTcIJIJSTlrlCIoÇÃO---------------- ----

Modificativa

Dê-se ao parágrafo segundo doa artigo trinta e seis

do ante-

projeto a seguinte redação:
Art. 36
§ 22 _ O parecer prevlo sobre as contas que o prefeito deve
apresentar anualmente, emitido pel~ Tribunal de Contas ou órgão est~
~ual competente, somente será rêjeitado pela maioria absoluta dos '

JUSTIFICATIVA
D anteprojeto original da subcomissão da União, doDistrito'
Federal, e dos Territórios continha, no inciso IV do seu artigo séti
mo esta vedação.D presente.relat6rio excluiu esse dispositivo do seu
~exto, inexplicavelmente.
A nossa emenda resgata .aquela vedação, com a qual estara"
garantida a soberania do nosso territ6rio e o nosso estatuto de nação
Que não se vincula a blocos militares e luta pelo desarmamento e
a
paz.
Nesse sentido, acreditamos que o eminente Relator acatará a
nossa emenda.

• 137

membros da Câmara Municipal.
JUSTIFICATIVA
O legislativo deverá
ser prestigiado n~ avaliação das co~
tas do executivo municipal. Exigir dois terços da Câmara Municipal p~
ra a recusa de parecer prévio a espas contas contas é,praticamente
forçá-la a , compulsoriamente, aprov~f as mesmas.
Nesse sentido, apresentamo's esta emenda .
. --=t- - - - - - - -

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . __ T U , T O / J U S l l r l C , l i ' . : ; O - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - . _ - - -

EMENDA ADITIVA
_ _ ---

- - - - - . ~ - -T E X T C / J U S T l l I C A Ç i o - - - - - - - - - - - - -

Acrescente-se ao artigo oitavo do anteprojeto
do-lhe a devida numeração:

_

EMENDA SUPRESSIVA
Suprima-se o parágrafo segundo do artigo trinta e um

Art.82
inciso -

do anteprojeto.

o seguinte inciso, da~

institUE imposto sobre a propriedade territorial
rural, cuja receita será assim distribuída:

JUSTIFICATIVA
20% para a União
30% para os Estados
50% para os munfc íp o,

Contrariamente do que dispõe o parágrafo em pauta, entendemos que as
taxas devem ser graduadas. A nosso ver é questão básica de justiça
social.

J'

í

----------..JUSTIFICATIVA
Todos sabemos da importância da questão agrária em nosso país, bem
como, dos graves conflitos dela originados.
Entendemos que, devido à importância referida, os impostos
sobre a propriedade territorial rural devem ser da competêncla exclusiva da União
Por outro lado, a divisão da receita auferida deve privilegiar os municípios e os Estados.
Tem este sentido a emenda ora
apresentada ..

1(~TC/,JIJ!,"II

.. A~;O·-------

•_ _

EMENDA 250428-6

EMENDA SUPRESSIVA

Constltuinte Roberto Freire
Suprima-se o inciso

segundo do artigo trinta e dois.

JUSTIFICATIVA
A ins~ituição de impostos sobre a propriedade territorial rural deve
ser de competência exclusiva da união.

'---------------=,..,,---

1'1,.._--------- PLf:JlARI,:)/COWI"Ão/sUICOllIS,ÃO

r=

Comissão de Organização do Estado

.;. . .

TtXTo/..usTIFleAçÃO

]
'~
~,.._-------_.,

Acrescenta-se inciso XI ao art. 7Q.
XI - Todas as águas, superficiais ou ,subterâneas, fluentes
em depósito ou emergentes, situadas em terri~ório nacional, inde-

"138
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n· Comissão da·Organlzação do Estado

pendentemente da sua natureza, são públicas e de domínio da União,
dependendo a sua utilização, para quaiquer fins, exceto a satisfação das primeiras necessidades dà .vida, de prévia concessão ou autorização.

t:=QEP,

Consequeotemente surpima-se o inciso I do art. 10.

r.1;-_-"'--

EMENDA 250430-8 '

A_proposta em apreço representa o princípio Dd "publiciáguas já incorporado à grande maioria das constituições
dos países d~~oçráticos do mundo atual.
A diversificação do uso das águas na socieda?e contemporâneá implica uma gestão ~õeatralizadora dos recursos hídricos.
Em ~~mpos idos, o uso da água só se fazia prioritário para
as primeiras necessidades da vida, para a navegação e para a aqr lcul.tura.
Hoje, esse uso se exosnde para outras atividades, como a energia, piscicultura, turismo, abastecimento urbano, industria, etc., todas relevantes, diante das exigências da vida moderna. O uso da água passou a
ter uma função eminentemente social, que paira sobre qualquer interesse individualista. po ponto de vista econômico, se o aproveitamento racional da água promove, través de uma ação harmônica e coor·
denada, o desenvolvimento regional tu global, a sua escassez, com?
no caso do Nordeste Brasileiro, exige um planejamentR abrangente,
que envolve uma ordem jurídico-polít~ca, no contexto do interesse
nacional.
Uma simples corrente de água pode envolver interesses de
mais de um Estado, ou de um Município e, em qualquer hipótese'ou
em qualquer parte do território nacional, o )nteresse da União.-

-z'~~~s

Além daqueles aspectos setoriais, .ac íma apontados, há um
outro que exige, continuamente, em nossos dias! a ação preventiva
e ffsc~lizadora do Poder Público - a defesa ~~meio ambiente e da
boa qualidade das águas, que só se realiza, em plenitude, através
da ação de um poder central. O mesmo se pode dizer quanto ao saneamento contenção de cheias e combate à seca.

~DA 250429-4
SOUZA

r = ' ! - - - - - - - - - - - - - - - - t E x T O / J U S T l f I C A Ç ; . O - - - - - - - -_ _--::-

~- incluir no artigo g~ do anteprojeto do Relator da Com~ssão

JORGE

I

FITE
PLE ...ÁnIO/cONISSÃo/SUBCOJ.lISSÃO---~-------

~_ _-

1EXTOIJUSTIFICAÇ;;:O

Dê-se ao § 3º, do art. 36 do Substitutivo
da Organização do Estado, a seguinte redação:

Justificativa

YILroN

IIADO

~~

--_,

da Comissão

" §3º - No Município com população acima de

três milhões
de habitantes, o controle externo da Câmara M~
nicipal será exercido com o auxílio do Tribunal
de Contas do Município."
J U·S T I F I C A

ç AO

Esta Emenda se fundamenta na soberania do povo e, em se
gundo plano, na tradição jurídica que informou a adoção do critério
demográfico.
Visa, a presente iniciativa, estender a municípios
de
considerável população o mesmo mecanismo de fiscalização financeira
e orçamentária, mediante controle externo da Câmara Municipal, com
auxílio de Tribunal de Contas próprio.
Com efeito, uma população superior a três milhões de h~
bitantes já pressupõe a estrutura de um Estado e não se compreende
que, com tal complexidade, se lhe aplique um controle remoto de fi~
calãzacão dos dinheiros públicos, quando o deve ter próximo dos fatos e atos r~
gidos pelo direito público financeiro.
Os Municípios que, atualmente,já possuem Tribunal de Con
tas fiscalizam orçamentos superiores aos de vários Estados.
O do
Município do Rio de Janeiro controla a execução orçamentária no va
lor de Cz$ 15.995.023.000,00 (quinze bilhões, novecentos e noventa
e cinco milhões e vinte e .três mil cruzados), e o do Município d~
São Paulo, no valor de Cz$ 28.905.271.000,00 ( vinte e oito bilhões
novecentos e cinco milhões, e duzentos e setenta e um mil cruzados), sendo de
ressaltar que o primeiro tem mais de 6 (seis) anos de existência e
o da capital de São Paulo 19 (DEZENOVE) anos, ambos com relevantes
serviço. prestados aos respectivos municípios.
Além disso, seria inconcebíveL, em termos de soberania
popular, fonte do poder que estratifica o princípio constitucional,
ficar o Tribunal de Contas sem a proteção desse mesmo poder, ao sa
bar, portanto, de oscilações políticas.
Na redação do Substitutivo a semântica do verbo
poder
cria a instabilidade para para-a instituição Tribunal de Contas,i~
pedindo os Municípios com grande população de possuirem uma efici~nte fiscalização financeira e orçame~tária.

,

O

te dispositivo:

seeu~~

Art. 8~ - Compete i Uniio:
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o.

xx ...

atuar sobre a ativ1dade econômica-para controlar
c
fiscalizar a ação dos a~entes econômICOS e f'omental" o

seu desenvolvimento, reprimindo todas as formas
abuso do poder econômico, à formação de .ncnopó l ãou

de
t

oligopólios ou cartéis privados, podendo neS1.a conj~
ção intervir na adm2nistração, gest-ão e p'''onriedade /

das empresas e unidadcs econômica.
Just~ficação

Deve ser reconhecido explicitamente á Un~ão o poder de
organizar, fiscalizar e controlar a atividade econôm~ca, e laais, nesta
condição, em defesa dos interesses da sociedade bra5ile~ra e do merca-

do interno, lhe devem ser atribuídos poderés de intervenção eretiv~ p~
ra que essa fiscalização e controle se tornem efetivas e não só instl~
mento da retórica legal.
A tendêneiã do atual processo econômico é a de concentraçio de capj.tais e consequentemente de empresas que passam a deter /
monbpólios ou oligopólios em amplos setores da economia, dominando os
mercados e suprimindo a concorrência. O domínio da econoMia e da pró -.
pria sociedade por umas poucas empresas constitui-se em ameaç a pe r.nanoi
te para a própria democracia, pois acabam por deter um poder mU1t ar, v1-

zes superior ao do Estado. O insuccsso do Plano Cruzado é a prova ev~

dente da atuação desses grupos que, .ag~ndo sorrateiramente e sem m~cé'.
nismos de controle, áeabaram por 1mpor-se ~obre toda a nação.

TEnr.IJusTltICAÇi.o----------------

- 1nclu1r no art. 8 Q do anteprojeto da ilustre Relator da Comissüo, p
seguinte inciso:

Art. 8" - Compete à u'nião:
XX .•. - e s t.abe l e ce r- plano nacional para agricultura a se.'
aprovado pe l o congr-esso Nacional) eomp rc endendo :
a) preços mínimos justos e gar-an t La pr-êva a de comel'-

cialização;
b) crédito rural, ~través de rede banc&ria oficial

b

de cooperativD. para o custclo'e investimento) devendo ser integral aos pequeno3 produtores;
c) seguro agricola~

d) ass1stência técnlca e extencão rural; _ ~

e) armazenamento P'lra os pcodutos agropecuár~os.

n. Comissãoda Organização -cio Estado

Justificação
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JUSTIFICAÇÃO

à

Deve ser lnclulda

nível constltuci~nal a competên-

cia da Un1ão para o estabelecimento e execução de planos naC10na1S de
agricultura, tendo em vista a inconsequente politica no setor. Com a
partic1pação do Congresso na aprovação dos planos, a soc1edade terá /
garantias ~e e~et1va fiscalização do governo, e mais, os produtores /
rurais terao as garantias efet1vas estabelecidas na le1 que o aprovar,
e ma1s, de uma vez por todas, poder-se-á tratar com ser1edade a polít1ca agrícola.

A emenda visa a restabelecer, em parte, a redação ori
ginal, constante da art. 1 2 , "caput", do Anteprojeto da Subcomissão da UnIão, da DistrIto Federal e TerritórIos.

A redação dada pelo SubstItutivo, além de suprImIr
Distrito Federal como unidade federativa,

Incoerentemente

autonomia polltica que lhe foi reconhecida, deixa de

com

Incluir

União, de forma expllclta, como unidade federativa que é,

a
a

a

incorM

rendo, assim, no e qu I vo c o redacional, de ordem técnica, constante

do art. 12 da Constituição vigente.

EMENDA 280432-4

~'l

tr?~ARTIOO~

SOUZA

PADB

r:õ------~---Pl.ttl.. FU?!COlolISSÃo/Cu/-lCOMISSÃO-------

-,

COMISSÃO DA OnGANIZAÇÃO DO ESTADO
!71_

EMENDA 250435-9

TElCTO/olUSTIFICAÇÃO-------__, -

~.

Deputado Constituinte sigmaringa Seixas

-,

inclu1r no art. og do anteprojeto do iluotre Relator da Comissão, o
,

seguinte incjso'

Art. 8g

Compete

à União:

............................... '-

XX

PLEtlÃRIO/COr.lISsAo/suacOMlssÃO------------,

tJ
.

:

Comissão da Organização do Estado

r.r

- executar a reforma aerária, mediante plano nacional a
ser apr-ovado pelo Congresso Haclonal.

TEXTO/JUSTlflc-AÇ;;O

-.

Dê-se ao inciso IV do art. 89 do Substitutivo a seguinte redação:

Justificação

Art. 89

A reforma agrária é necessária e lnadlável não só para que se r-e aLa.z e definitivamente a jl;lsta dav sáo çtas áreas r-ur ar s e
que se po s s Ib aLa te que milhões de ~amil1as hoje sela terra para plantar

II - permitir, nos casos previstos em lei compleme~
tar, que forças estrangeiras aliadas transitem pelo território n~
cional ou nele permaneçam temporariamente, sob o comando de autoridades brasileiras, vedada a concessão de bases militares.

í

nela possam tirar o seu sustento e produz1r al1mentos para o Pais, como e de vital importância para a econom1a do país.
Como a orgaanização do plano e sua execução são de competência da União, é de todo conveniente que se estabeleça na Consti tU1ção esta atr1buição.

JUSTIFICAÇÃO
A emenda pretende restabelecer o disposto no
item
IV do art. 79 do Anteprojet~ da Subcomissão da União, Distrito Fe
deral e Territórios, tendo em vista que a'_redação original
resguarda, de modo mais amplo, a soberania e o interesse nacional.

EMENDA 2SÕ433-2
Constituinte De utado SIGMARINGA SEIXAS
~bATA----:-I

PLENAflrO/cOI.lISSÃO/sUBCOlllSSÃO-----------,

tJ COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO
--

'o9!06~Z.J

TEXTOIJUST1FICAÇÃO

--,

EMENDA 250436-7

t:

ConstItUinte Deputada SIGMARINGA SEIXAS
- - - - - -_ _ PLENAR10/CONISSÃO/llUDCOl,lII:lSÃO-----

Suprima-se a expressão "Federados" onde houver.

_

~OATA~

'o9fQ6/8?

LCIMISSÃO DA ffiGllNIZAÇÃO CO ESTACO

r . r - - - - - - - - - - - - - - - - TEXTO/oIUSTlflCAÇÃO-------------'-----,
IncIuam-se~

JUS T I F I C AÇÃO

onde couber,

todas as disposições

~onsta~

tes do CapItula III da Anteprojeto da Subcomissão da UnIão,

o

SubstitutiVO optou por desrqnar os Estadas, integrantes

da Feder~

JUSTIFICAÇÃO

ção, cama Federadas. Isso é absolutamente desnecessáno à vista de que, senda eles
a úruca entidade federativa com o apelido de Estados, a Inclusão do
designativo torna apenas

o

OIS

trilo Federal e Territórios.

complemento

o mecanismo da competência comum, consubstanciado nas
normas integrantes do CapItula 111 do Anteprojeto da re

texto mais pesado.
dlver~as

fer.da Subcomissão, é uma fórmula que prop,cia uma gradual descen
t

ra l tzaç

ã

o f e de r-a t r v a ,
~ eVIdente que a Federação se caracterIza pela

EMENDA 280434- f

lha de encargos e recursos "ttre os entes federados.

da, a ponto de e qu r l I b r r o /deal entre as d r ferenles ordens federa

ConstitUInte Dep~tado SIQ~INGA SEIXAS

tlvas parciais consiste
possIvel.

r . r - - - - - - - - - . - - - - - - - 7EXTOIJUSTIPICAÇ;\O-----------------,

Isto, em

grItantes, é a

n'

mais equânime diVisão de

Fcd~/~ções

s ern jd t s p a r r da de s

8'0

art: 2 Q ,

"c apu t?' , do Sub s t l t u t t v o a seguinte

redação:

l

da

,

temos uma

Federação

central izada dentro de um longa processa hIstórica, além
acentuada desequ. IIbrlo na estágio de desenvolvimento das

de um
entes

federados.

Art. 22 - A RepúblIca Federativa da Bras. I é
tu

competência;

Inter-regionais

correto~

No caso braSileiro, entretanto,
Dê-se

partI

Neste sen'tl

sob regime representativo,

dos Estadas e do DIstrIto Federal.

de forma

l

ndr

s

s

o

l

úv

e

l

,

constlda União,

Ota, se não introdUZirmos-um mecanismo que permita r~
duzir esse desequi I rbrlo, poderemos invlabil izar a descentral iz~
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EMENDA 250437-5

nlrá os lImItes entre os Interesses da União,

tJ

f:J

dos e dos Mun1cíP10S."

Fruet

,-

-:-;

PLEN.lRIO/COl-'ISsÃo/suacOM"sÁO------------,

comiscão

c.a

OrgRJllzr<ção

...

do

JUSTIFICAÇJ(O

Estado
Do modo

TEXTO!.lUSTlfICAÇÃO------------------,

El,~lm.\.

dos Esta-

vago,

,AO Pl.RECER E :::U:BSTlTUTIVO DO REL;TOR

corno está redIg1do o

verdadeIros

d1sposit1vo,

excessivamente

"confl1tos de 1nteresses" vão surgir entre

as

três esferas de competência, cada qual procurando 1ntepretar a seu
Excluam-se doa §§ 12 e 22 do art. 79,
:resp~cth'aJJ;ellte, as cxprc:ssões: "na. forma prDvista em

favor os conceItos de "preponderante Interesse local",

lei

iníranacional", ou "aupranac r ona I"

cO!:lpler.:t6r,tar" e "nos te:::omos de lei_ complblllelltar".

relegar

"Interesse nacional" ~ l-telhor

C

7

"interesse

para a leI complementar esses conceItos,

do

que

vê-los

debatIdos nos tribuna1s.

JUSTIFICJl.Ç!O
Os disponitivoa em questão asseguram
aos Estados,ao D1strito Federal e aos Munic{pios participaçÊ6
no resultado da exploraç~ao econôm1ca.

e do aproveitamento -

EMENDA
250440-5
::;:.-==-=..::..::.....=-"--':.....-----

de todos- os recursos natU!~i8 ,renovávois ou não renováveis,

tJ

assio oomo dos recursos ninerais do subsolo, e do resultado

r - ; r - - - - - - - - - - PLt:~...RIO/COr.lISS~D/.U9CO ...I : J S i : o - - - - - - - - - - - . ,
COMISSJiO DE ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

da explo:::-ação econôm1ca da plata~orma. cont1nental,assim como do mar terr1torial e patrimonial,para as Unidades

Feder~

,..,..,

TEXTO/JUSTIl"lCA.ÇÃO-----------------,

das e Municipalidades litorâneas.-

Proponho

T~ata-se de dispos1ções auto-aPlicá-

veis, e que d1SPCnSar.:t regulamento por lei

que

110S

co~plementar.

AUTOR---------------,

MAURICIO FRUET

a

adIção

do

seguinte Inc1SO

ao

5~

artigo

do

AnteprOJeto:

o

"IV

motivou e. apresentação de s ta emend2..

prefel-êncIas

- crIar

d1stinções

entre

bras1leiros

em favor de uma dessas pessoas de

ou

d1reito

{

públ1co 1nterno contra outra."
JUSTIFICACJiO
Tal

EMENDA 250438-3

~utado ANTONIO

~

SALIM CURIATI,

d1~POSItivo,

em V1gor na atual Const1tu1ção,

de fundamental Importãnc1a no regime federativo pôr n6s adotado, e
tem

81do efIcazmente aplicado pelo Supremo Tr1bunal Federal

Inval1dar dIversas le1s estaduais,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ TEXTOIJUSTIFICAÇÃO

parece-me

para

mU1tas relat1vas, por exemplo,

_

a concorrêncIas púb11cas, que s6 admitIam a partIcIPar do processo
l1c1tat6rio empresas reg18tradas no pr6prIo Estado.

Inclua-se como art. lOS no subst1tutivo da Comissão III:
"O advogado, Juntamente Com a /l\ag1stratura e o rhn1stér10 Púsendo indispensével à

blico, presta servlço de interesse públlCO t
adminlstraçio da Justiça. l l

Parágrafo Ún1co:- Ressalvadas as responsab111dades pelos abusos que cometer, o advogado é 1nviolável no exercíCio da prof1ssão

EMENDA 250441-3

'UTO.----------,

~ Constituinte JOFRAN FREJAT
I!:r
------

no âmblto de sua ativldade pela sua manifestação escrita ou oral."

f>LENARIO/CCr.lISsÃo/suaCOMISsÃO

~ Comissão da Õrganização do Estado

JUSTIFICATIVA
A presento emenda ressalta a importânc1a do advogado,
do Min1stério Público e da Mag1stratura que trabalham pelo bem co-

Dá nova redação ao § 2º do art. 13

mum, sempre em favor da sociedade e por:sso devem ser preservados
e Vülorlzados através da letra da Constituição.

Art. 13

EMENDA 250439-1

t:

f'T

C

LPARTlDO~

MAURICIO FRUET

p'~Da

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PLEN,lHIO/COJ.lI<;sÃo/suncOMlssÃO

.,

Col1Tl'~iiO DE OPGMlIZl\Ç1\O DO J:STAlJO

§ 2º - A remuneração dos Deputados Estaduais será
fixada observado o limite de 2/3 dos subsídios (art. 15 do
Substitutivo da Comissão da Organização dos Poderes e Sistema
de Governo) dos Deputados Federais.

~ 09/06~
fJ-""~

JUS T I F I C A T r v A

. . .- - - - - - - - - - - - - - - - TEXTO/JU5TlIlc"Çi:U

Proponho

que

o parágrafo ün i co do ar t _

4Q pdsse a

ter

SeguIHte redação:

"ConstItui

comyetGncla ou encargo do Munlcíplo

que

for de preponderante 1nteresse local;

que

for de Interesse 1nfranaClonal,

do EHtado

e da Unlâo

o

o

o
que

represent2r o Interesse ndClonal. Lel complementur deíl-

a

I: necessário precisar os limites da remuneração dos
Deputados Estaduais, afim de coibir os excessos verificados
em vários Estados, em que Deputados Estaduais transformam em
remuneração os serviços a que os Deputados Federais têm direi
to, tais como postagem de correspondência, franquia te1efôn!
ca, etc.

D - Comissão< da Organização do Estado

l!f1EN0A ,280442-1
C

'rY11J(/I?I

.UTOR---

C11:7

-4;;:-

---,

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

pios corr. êS regfões ~~tropolitanas e aglomera~ces urbanas ficam limi
tadas à genéric~ deíinição de que "estabelecerão mecanismos dE çocp~

[!J-'.T.~
~ 09/06J87

..,----------------TEXTO/olUSTI'ICAÇlo--

ração de recursos e de atividaces ..• ":Esta disposição, assim

cia de uma ação residual, pela ausência de comprowetimento

de interesse comum;

11 - competência para expedir normas em matéria de interesse comum da Região Metropolitana e da Aglomeração Urbana.

re-

de recur

sos. Por outro lado, obviawente, não cabe cair no Extremo cposto, d~
finindo o que cabe à lei complementar ou ordinária. Preferimos
um
meio termo em que, aceitando a proposta da Comissão Afonso Arinos,am

§ 1 2 -Lei Complementar Estadual disporá sobr
a autonomia, a organização e a competência da Região Metropolitana e da
Aglomeração Urbana, como entidades públicas e territoriais, podendo atribuir-ihes:

p~blicos

como

insuficienteO por não assegurarem

cursos às nove regiões metropc.li tanas hoje existentes para enfrentar
o grave desafio çue as aguarda e que as condenou à terrível experiên

Substitua-se os §§ 1 2 e 22 do Art. 20 por nQ

I - delegação para promover a arrecadação de
taxas, contribuiç~o de melhoria, taL_~as
e preços, com fundamento na prestação de

parece~-nos

as hoje vigentes,

---,

vos §§ l~, 2~ e 3 2 com a seguinte redação:

serviços

141

as responsabilidades financeiras da união, dos Estados e dos Municí-

_

'P;2U é7

. . , - - - - - - - -_ _ PLtNÁluo/col.lISSXo/auacolollS'XO-'--

•

plia-se claramente o ccmpromisso do Poder Público cem as Regiões

Mg

tropolitanas sem descer-se ao detalhamento.

EMENDA 280443-Ó

tJ

IVO MAINARDI

r.r----------------TEXTO/.luSTIl'"ICAÇAO--------------

INCLUA-SE NO ANTEPROJETO DA COMISSl10 DA ORGANIZAÇAO 00 ESTADO A Sf
GUINTE

§ 22 - Cada Região Metropolitana ou Aglomera

ção Urbana expedirá seu próprio estatuto: que será aprovado pela ' Assembléia Legislativa do Estado, respeita
das a C9nstituição e a legislação aplicável, assegurada a representação
dos mun1c1p10S que as integram e
a
participação comunitária.

JUSTIFICATIVA

A matéria r"elativã à criação de ~lunicípiõs, por quaisquer modalid~
de, é pertinente às peculiaridades de cada região.
Não se pode pretender unificar os quisitos e procedimentos
em
qualquer espécie de norma ou ato federal. Homenageia-se portanto, a verdade.!.
ra federação, atribuíndo-se aos Estados, nas suas normas maiores, a
disci
plina do assunto de acordo com as suas particularidades.

obrigatoriamente, em seus respectivos orçamel1tos, recurs~s financeiroE

JUSTIFICA~VI\

,

00 § 42 DO ART. 32, QUE TERA A SEGUINTE REDAÇI10:

li § 4!! _ A criação , a incorporação, a fusão e o desmenbramento de
Municípios, obedecidos os requisitos previstos nas Constituições Estaduais, de
penderão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações diretamente i!!
teressadas.

§ 32 - A União, os Estados,e os Municípios in
tegrantes da Região Metropolitana e da Aglolnera~ão Urbana consignarão,

compatíveis com o planejamento, a execução e a continuidade das
ções públicas de interesse comum.

ALTERAÇ~o

fun

,

1. A ratificação pelas Câmaras de Vereadores poderá
inviabilizar o estabelecimento pretendido 'de regiões rretropolitanas e
aglomerações urbanas. Com efeito a não ratificação pela Câmara de Vereadores do município núcleo da região metropolitana ou aglomeração tOl
naria inócuo o estabelecimento d? ente encarregado da pre t.enda.ôa 'org-ª.
,
I
nização, planejamento,a programação e a execução de funções p~blicas

EMENDA 250444-8

f?

Pl.lE"'A'uo/cONI.5Sio/su.COlussio

I
TEXTOIJUSTIP'ICAÇÃO

..,

Proponho
O estabelecimento do ente metropolitano ou da aglQ
meração urbana mediante lei complementar estadual reduz os

inconvenientes que se pretende superar COIT

a_c~nsulta,

às

pos~vcis

estão representadas nas Assembléias Legislativas.

-,

a seQu1nte redação para o lnciso V,

J

"V) asseQurar a entreqa aos MunicíploS das quotas que
forem

dev1das

m~X1mo

de 6 (se1s) meses após

No

Capítulo

Estados,

deve

obJetivo

de

VIII,

ser

que

Com

efe1to,

mia, a organização e a competência da região metropolitanc e êa ag1Q

FerreIra FIlho,

meração urbana, obedecidc5 os critérios básicos firmados em lei com-

de

tropo;itana cu aglomeração urbana, a necessária individualidade
coêrcncia com as pe~uliari~ades regionais.

E

4. Em relação ao § 3 2, observe-se que, pela redação original do anteprojeto aprovado pela subcomissão dos Municípios,

de

no prazo

sua apuração."

rendas

autonomla

trata da

intervenção

emendado o inCISO V,

1nser1r-se

um prazo fatal

Municípios, de suas respectIvas

me-

trlbut~rla,

JUSTIFICACJ\.O

3. A emenda procura evitar este inconveniente outorgando à lei corr.plementar estadual as disposições sobre a autono-

pl~~entar faceral. Com isto, procura-se ass~9~rar a cada região

lheD

a título de transferênc1a de rece1tas públIcas

qualquer natureza ou de partlcipação na renda

2. A experiência oetida com o atual dispositivo constitucional (Art. 164) e cas leis complementares n" 14, de 8/6/73,
e
~2 20, de 1/7/74, mostra, sobejamente, o inconveniente de se insistir
em criar um modelo único para as regiões metropQlitanas e aglomera ções urbanas, tai'como o faz a atual redação dos §§ 1 2 e 2", ao detel:
minar a criação de um Conselho Metropolitano para gerí-las.

do art1Qo 23,

do AnteprOJeto:

câmaras

de Vereadores, já que as municipalidades e-T.volvidas, de alguma forma,

_

COMISSJi.O DE ORGANIZACJi.O DO ESTADO

<

de interesse comum da região rnetrop?litana ou da aglomeração urbana.

MAURICIO FRUET

,.,,-

do

art1Qo

para

a

23,

nos

com o

liberação,

cot~s trIbut~r1as

conforme acentua o Professor

aos

constltuc10nals.

Manoel

Gonçalves

em seu Curso de DIreito ConstItucIonal, a dIVISão

é a pedra de toque da federação,
real

federal

dos

entes polít1cos.

também,

P01S é a

Mas não só o é

medida
a

formal,

como,

h~bels,

de modo a que se não reduza a nada tal autonomIa.

da

dIVISão

a QarantIa de uma efet1vação, e em prazos

lacuna apontada, que necess1ta de·ser preenchida.

-

Daí

a
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EMENDA 250445-6

(!J

v - Instituição de mecanismos
que assegurem a efetiva particpação das organizações comunit~
rias no planejamento e no processo decisório municipal.

MAURICIO FRUET

,ç

r;-r---------------TEXTO/.luSTlfIC.çio,-----

-,

JUS T I F I C A ç A O

Dê-se ao parágrafo único ,do artigo 16,
do substitutivo do Relator, a seguinte redação:

Deve ser insti tucionalizada a
crescente demanda da população, no sentido de sua particip~
ção, por meio das organizações comunitárias, no processo de
planejamento e de tomada de decisões do governo municipal. S~
mente assegurando-se essa participação mediante mecanismos I
adequados se poderá atender, de forma generalizada, àquelas
justas aspirações, que expressam uma consciência de democra
cia participativa que deve ser reconhecida e valorizada.
O
nivel municipal é precisamente aquele em que isso se pode dar
de maneira mais fácil e eficaz, graças à grande proximidade
entre Governo e povo.

ART. 16 - ••••••••..••••••••••••••••.•.
Parágrafo Único - D limite da remuneração
dos
vereadores será fixado na Constituição de cada Estado federado.
j

U 5 T I F I C A

ç ÃD

A nova formulação objetiva a compatibilização do dispositivo referente aos Deputados Estaduais
( para os quais se estabelece limite de remuneração,
no
art. 13, §2º), com a situação dos Vereadores.
Ao mesmo tempo, elimina-se a atual formulação do parágrafo único, que trata de assunto
infraconstitucíonal, ligado à aplicação dos reajustes
salariais ou "gatilho" ao chefe do Poder Executivo e aos Edis.

--:=---__

~

Comissão

EMENDA 250446-4

(:J
[!J

PL.[,. ...' u o / c O u l s s i o / S U I C O I l l I : u i o - - - - - - - - - - ,

da

Organização

~

do Estado

Tt:XTO/JUSTlfU:.çio--------------,

MAURICIO FRUET
DA ORGANIZAÇÃO

EMENDA AO PARECER E SUBSTITUTIVO DO RELATOR

D~u;~;~~;~SÃO/SUICOMISSiO

tlo Capítulo VI, referente .a Regiões de

r ; - r - - - - - - - - - - - - - - - T E X T O / . l u S T U · I C..ÇÃD---------------~

Desenvo1vimento Econômico e Áreas Metropo1itanas, substitua-m

ART. 89 - INCISO XVII

a expressão "áreas metropo1itanas " por "regiões m~tropolita-

SUGERE-SE A SEGUINTE REDAÇÃO PARA O CITADO INCISO XVII:

nas U •
JUSTIFICAÇÃO

Exercer indicação esclarecedora quanto aos espetáculos de div.eE
sões e classificar por faixa etária e horário a programação nas
empresas de telecomunicações.

Infeiiz a adoção, pe10 Substitutivo,da
expressão "áreas m-etropo1itanas" em vez de "regiões metropol.;l,.

JUSTITICAÇÃQ

tanas", como consta na Carta polítJ.ca em vJ.gor.

As questões culturais devem ser tratadas pelos seus órgãos esp!
cíficos. O Ministério da Cultura que integra o poder executivo
da União, deverá contar com um Conselho de ~tica, integrado por
representantes da sociedade ci~il organizada, encarregado de i~
formar ã população sobre o conteúdo, a natureza e a
adequação
da faixa etária sobre os espetáculos de diversões e de classifi
car por faixa etáriá e horário a programação das empresas de t~
lecomunicações.
'

Na verdade, a terminologia adotada não
expressa, onto1ogicamente, a instituição em tela, eis que
voc~bulo "área", com a acepção prevista no oaso,

é

o

muito mais

1imitado do que "região" •.
Por tal razão, a emenda visa restaurar
a expressão "regiões metropo1itanas" que melhor exp1icitam

Considerando que o direito de cidadania implica na liberdade de
escolha e que o cidadão deve ter o direito de livre acesso a to
da e qualquer informação, cabe ao Conselho de ~tica informar e

o

objetivo da medida.

esclarecer o público na sua relação Com a obra artístico-cultu-

ral, garantindo assim a plena manifestação, bem como a liberda~
de de criação, proõução, circulação e difusão dos bens culturais.

DEPUTADD ANTONIO SALIM CURIATI
~

PLEHAllIDlco1otISSÃolsU8CClYJSSÃO-----------,

COMISSAO DA ORGANIZAÇAO DOS ESTADDS
~

TEXTO/,JUSTIFICAl;io---------------..,

EMENDA 250447-2

tJ

MAURICIO FRUET

r - - - - - - - - - r1.II!:N""'IO/CONISsio/SUICOIlISsio,-----------,

'av06J87

C:comissão da Organização do Estado

=

~O.T.~

Inclua-=-sé--no·-aTt; -'"7, como seu inciso V, no substitutivo da Comissão I! à~~uínte,

TEXTO/.lUSTIFIC.. ÇÃO

--,

Art.
Acrescentar ao Art. 14, após o
~tem

IV, o seguinte item:

~í

- Compete privativamente aos Municípios:

V - Criar e manter sua Guarda Municipal, como
força auxiliar da Policia Civil.

fi • Comissão da Organização do Estado

JUSTIFICATIVA

•

143

Trata-se de inadmissível inter,enção
na autonomia municipal, que não pode ser tolerada no futuro

Apesar do art. 79, do Anteprojeto da Subcomissão
dos Estados determinar a competência do Estado para ligigar sobre:

texto constitucional.
1!;m verdade, são as pr6prias Uunic:J.pa-

- Polícia Civil e,

lidades, através de iniciativa legislativa, que devem tratar

11 - Guardas Muniéipais,
entendemos que esta última deve ser subordinada ao Município, que
criará e manterá esta modalidade de corporação de acordo com a sua
necessidade.

dessas medidas aferidoras de custo~ de obras e equipamento~
municipais.

EMENDA 250452·~

PJ

EMENDA 250450·2·

[!l'

Oomissão

Fruet

da

r:r

Organização
----:,r-_ _

da

Organização

r.:T

--;;;-_ ru: .. a"lo/cOWI5sI o/ s uaeOwl' si o -

Comissão

Fruet

PLf.NÁIIIlO/CONISSio/sUIlCO/llI:l!ÃO----------

Maur{cio

,.,-,

Maur{c:J.o

do

-

-

-

-

-

-

-

-

do Estado

nXfONl)~l"t".IIçio----------------,

,

Estado

EMENDA AO PARECBR E

TEltTO'JUSTIf'ICAÇi,O---------------,

EMENDA AO PARECER E SUJ3STlTUTIVO DO RSLATOR

SUBSTr~JTIVO

DO

R~ATOR

Dê-se ao item IX do art. 7 e , a segu~
te redação:

Dê-se ao art. 26 do Anexo I (Dispos!

"IX - as terras ocupadas pelos índios,

ções Transitórias), a seguinte redação:

que delas terão posse permanente e usufruto

ex-

clusivo das riquezas naturais do solo e do subso-

"Art. 26 - As Assembléias Legislati-

lo e de todas as utilidades nelas existentes".

vas terão prazo de seis meses; a partir desta data
para elaborar as Constituições dos Estados, mediant e

JUSTIFIOAÇÃO

aprovação po~ maioria absoluta, em dois turnos de di~
cussão e votação".

~ela redação original do dispositivo em

JUSTIFICAÇÃO

tela, h~ apenas uma proteção paroial aos direitos dos !ndios ,

Temoe para nós que a redação do art.

mos para nós ser absolutamente indispensável que seja tam.bém -

eis que nela não f:J.gura o usufruto das riquezas do subsolo. T~

26 contém algumas impropriedades. De fato, não se trata, no

esse direito reconhecido

casO, de ada~tar

de

as riqu~zas do subsolo das terras por ela ocupadasnão~nham a

fazer Rom que as Unidades Federadas desenvolvam um processo

ser exploradas por empresas privadas ou mesmo pJblica, sem n~
nhum benefício para os legítimos possuidores da área.

as Constituições dos Estsdos, mas sim

constituinte, não adaptando mas elaborando nova Constitui -

à

comunidade indígena, a fim de

que

ç8:o, devendO ser excluída, tan:bém, a expressão lia esta ()on~
tituição".

A nOTa redação que alvitramos se nos
afigura melhor sintonizada com os princípios que informam F:ruet

nosso Direito Constitucional, expressando coa maior adequação o anelo do constituinte.
Oomissão

organização

do Estado

r:r--------~-----TUTO/olUSTlfIClQio---------------,

EMENDA AO

EMENDA
[!J •
,:,...

PA~CER

Dê-se ao item VIII do art.-7 Q , a segu~

25045-1·1
te redação:

--vraur:Ício
- : ;_ _ ,.L[HÃ.ff.IO/cO"'I'S~o/sUIlCOIllIS5io---------..,

comissão

da

E SUJ3STlTUTIVO DO RELA TOR

Organização

do

Estado

r . : T - - - - - - - - - - - - - - - Tc:II:TOI.JuS1'IP".c.çlo----------------;-

"VIII - as cavidades naturais subterrâ,...~qs e os sIties arqueo1.ógicos ll

",

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA AO PARECER E SUJ3STlTUTIVO DO :!lELATOR
O dispositivo em questão preceitua
SUprima-se o § lQ do art. 31.

que

incluem-se entre os bens da União as caV:J.dades naturais sub
terrâneas, assim como os sítios arqueológicos, pré-histórico s

JUSTIFICAÇÃO

o

dispositivo cuja supressão é alvit~

da estabelece que lei complementar nacional definirá as obras
e serviços a1! referidos, e estabelecerá os critérios de a~e

riç~o dos respectivos cus~oà e de cobrança das corresponden ,
tes contribuições de custeio.

.

e os espeleológicos do subsolo.
Há uma improprfedade nesse texto,

e:J.e

que as cavidades naturais subterrâneas são s!t:J.os espeleológicos do subsolo. Portanto, não é razoável a repetição, o que m~
tiTOU a presente emenda, que procura aprimorar a redação
do
questionado dispositiTo •
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EMENDA 250456· i

AUTOP··---------------

E:::=.-,--

Fi'uet

0,--------;:;----

l=

da

AUTOIl'---------------:ITuet

---.:-

Llaur1eio

Oz·g9.l!."Í.zaçao

do

r ; , - - - - - - - - - - - - - - - - TEXTO/"USTIFlCI.ÇÃO----------------~

~

M

C'O.!,:.l.i.":!~O

""

•

TEXTO/JUSTIFICI.'i;;,O

•

co

à

,

Dê-se ao § 42 do art.

que representem atual ou

"§

~inente ri~

vida humana, ao equilib~o ecol~gico ou ao

)2

a sogullito red~

ção:

"111 - realizar cmpre:mdimentoo ou dClle:!
ativid~doB

----;-

EÚJ:.·NJ;~ ~o P..\TI7:0RR E SI.rBS'TI~TüTIVO DO RELATOR

Dê-so ao item 111 do art. 52 a sc~llJ.te

volver

_

PltNAP./olcOl.llssÃ0'2IJS t : O U I S S Ã O - - - - - - - - - - -

42 - A incorporação, fusão e desmem -

brR~ento de K~nic!Pios,obedecidoE os requisitos previstos e~

meio-

loi comple~entar ~ederal,dependerãõ de consulta pr~via,

ambient~, sem atender aos renultados de pr:via con6Uly~

m~

d~ante plebiocitc,às populações diretamente interessadas, da

p1ebiscittria nas ~rcas diretamente envolVidas".

aprovação daa câmaras de Vereadores dos l~u.nic{pios a~etados
e se darão por lei estadual. A cnação de Munic{pios deverá

JUS T I F I C A ç

atender aos requisitos de população estiaada superior a

ÃO

~il habitantes; eleitorado não inferior a dez por eento

O dispositivo em questão prevê. quc

pop.tlação; centro Ui-bano j~ oonstituido,con n~ero de

à

superior a duzentos e a~~ecadaç~o, no último oxerc!cio,

União,aos Estados,ao Dist7.~to Federal e aos Munic{Pics ; vedado realizar empreendimentos ou atividades que

represen~em

ris-

.rUSTIFICAÇÃO

às

A redação aprovada no Substitutivo do R~

lator prevê,para a criação de Munic{pies, a fixação de requisi-

mentar.

Essa disposição, entretanto,

é

tos em lei oompleEentar federal.Tal medida, entrotanto,não pod~

plenamc~

rá oer efetivada om curto prazo, motivo pelo qual preoonizamos,

te auto-aplic~vel e não dJilpsndc de lei oOl!lplellll!'ntar que a rG@

desde logo, a lliclucão dos requisitos no texto c~tJ.tucionn1 -

lamonte,notivo p~lo ~ual excluímos eBsa estapa~lrdia exigêncJ.a

J!TO'P'{"JZ'to

do teJ(to original.

(I

EMENDA 250457-0
~~5TITUINTE JOÃO OA

r=

EMENDA 250455-3

L_I2Qp..u.t.ad.fLJ~BEIRE'"'"
_________________

,

___,

TE>.:TO/Jt..STlFIC~Ç;:;O'

Suprima-se o inc~so V do artigo 32 do substitutivo do relator da
da Organ~zação do Estado.

Com~ssão

o dispOSltivo referldo dá competencla aos Municípl0S para ins-

tituir o Imposto Sobre Vendas a VareJo,
qu~dos ou gasosos e de lubrif~cantes.

inclus~ve

de

combustíve~s

li

A instituição desse tributo trará aos Munlcípios problemas de
ordem admln1stratlva, com a criação de estrutura especlal de arrecad~
ção e flscal1zação para esse novo trlbuto. Os Municípios estão prepa-

rados tão somente para arrecadação do ISS e do IPTU.
Há que considerar I aluda, que o novo trlbuto acarre~arã a mUl
tos munlciploS, com a admlnlstração do novo imposto rnalS despesa. dõ
rece~ta efet~vamente

arrecadada.

O ~deal será aumentar o percentual de participação dos Municípios na arrecadação do ICM, permanecendo na competência dos mesmos
o ISS. Isto contribuirá para um aumento de rece~ta dos Municípios
sem elevação de des~esa.
Nesse sentido estamos apresentando emenda ao artigo 19, ~nc~so
III, do substitutivo, alterando de 25% para 35% a partiCipação dos M~
nicip~os no produto da arrecadação do imposto dos ~stados.sobre oper~

ções relat1vas às c~rculação de mercadorias!Com1ssao do S1stema Tr1b~

tário, Orçamento e

de

ta p13biBcJ.t~ria e da aprovação por lei estadual".

populações das áreas onvo1vidaa,conforme dispusér lei comple -

que a

da
casas

cinoo milésJ.lllos da receita tributária estadual,além da conDU!

co à vida humana,ao equil!brio ecológico ou ao meio-ar-bionte ,
sea atender a resultados de pfvJ.a consulta plebiBoit~rJ.a

dez

-

-

-

-

-

- -

-

-

.,,,.

_

MATA

-

-

-

-

T EXTO I J U'l TI F ICAÇi. O

Capítulo VI - Regiões de Desenvolvimento Econômico e Áreas Metro
politanas
Art. 18 -

§ 2º - As atuais macro-reg~oes geográficas do Nordeste e Norte
do Pats sob jurisdição administrativa, respectivamente da SUDENE e
SUDAM, são reconhecjdas para os efeitos da lei ordinária e
desta
constituição, até que lei complementar disponha sobre o assunto.

JUSTIFICATIVA

o "capítulo VI" em apreço, não faz referência expressa às atuais
macro-regiões geoeconômicas do País, cuja existência na vida naci~
nal é uma realidade cotidiana, inclusive amplamente retificada
quer pelas leis ordinárias, quer por programas econômicos e-admi nistrativos específicos de grande alcance e notoriedade nacional ,
como são os casos das regiões menos desenvolvidas Nordeste e Norte.
Ademais, o parágrafo único do art~ 18 mencionado reporta-se que
lei federal compJementar definirá os critérios básicos para o estabelecimento das regiões de desenvol~imento econômico, pondo dúvidas
sohre a regularidade da organização das citadas regiões-problemas.
Mister se faz o reconhecimento expresso das realidades regionais
já estruturadas e com programas em execução, para evitar-se
risco
de turbulência na vida normal da administração púhlica e na econo mia das citadas áreas.

F~nanças).

/l(
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L

r.:auricio

?.rQ,(:..I.,

MAURICIO FRUET

rl.c" ...'"0/COI.l15si.O/SlJl'tOIl I S s i o - - - - - - - - - - ,

ComJs3ão da OTGnnizQ~ão

pc

------'--_

d~ Eatedo

PLEHARIO/tOIAlssio/sUIlCO"'ISSÃO----------~

COMISSi\O ORGANIZAÇl10 DO ESTADO

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Tt::I.'O/.lUlITUICAÇÃO--------------

_---------·-------TEXTO/oll1STlrlC.tÇAO----------------,

EttElm:. AO

l'"l~!':G1m

',' SlmSTlTUTTVO DO RT.T.J\TOR

Dê-se ao § 32 , do Art. 72 ,

De-se no § lP do art. 32 a ceGUmte

II§

J TI S T I F I C A

o

,,§ 3!l - A faixa interna de até sesse.'!
ta quilômetros de largura, paralela à linha divisória terrestre do território nacional, é considerada indispensável à defesa das fronteiras e será
designada corno Faixa de Fronteí.ra, conforme dispy'
ser lei complementar".

12 - Lei municipal fixará as a11,

quotas roáxjItas doa impostos r.aunicipa:tc ll

a seguinte

redação:

•

ç ÃO

texto or~gina1 configura aut€r.tico
JUSTIFICAÇI1D

absurdo, ~o dctenúina~ que lei complempntar estauua1 fixará
as aliquotar; mrixl.mo.s dos impostos esta.duais.

I: desarrazoado o limite de cem quilôm!:.
tros fixado para a denominada Faixa de Fronteira. No século passado, essa
faixa era de sessenta quilômetros, extensão que foi ampliada para cento e
cinqüenta. Cremos que o melhor limite é mesmo o de sessenta quilômetros,

Trata-se de 1ndc'~da inte~enção na
autonoll'.:Lt! mun1cil,al, que, a nosso ver, deve SelO preservada
no novo texto constitucional.

no máximo.

Por tal razão, a1v1tramos nOVe reda-

Tal a alteração que alvitramos, no
to em questão, e que, esperamos, merecerá acolhimento.

ção para o d í.apca.i.tivo em qu(;oi.Õ:o, dcternlinnndo que o !.;unici
pio,por lei própria, fixará ao alíquotas de seus tr1butos.

EMENDA 250459·6
~

1.:.1ur{c~ ')

te~

EMENDA 250461·8

_ _ AUTOR

~

:;:'!-"tlet

l:'lu::{c:!.D

Fr).ct

co
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _~

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ TtXl0/ J U\T1rlCAÇÃO

!-

E~r;m2)_~

~DA"~

_

'u

,',0 PARRO);R 13 SUBSTITUTIVO DO REHTOR

Exclua-se do iten XII do art. 8e a

DO sub.~eqftcntes:

,,·,rt. 27 - u~s Cêma'I'P..s Municipais,

11

l~

11&

6~.J

TEJlCTCl/olUSTIFICAÇio-----------------,

~crLscente-ac ao Subet~tutivo do Rul~tcr

o c~G~il1.tc nrt. 27, r~ntd..:cr[-!'ilos o atual e

-====

ali

JUSTIFICAÇÃO

bi~l~tul"a que se ~llicinrá qltl jrmsiro de 1989, eJélbora-

rão (.. S

r~:::puct~'f:'~r:

de outubro do

IlCDh'O

'liç~o"s
1,',unicip0-1S at~ o
Con"-'Nt J.1"L_
.....

n~ês

ey.crc{cio, mediaz1te aprovação po r

dois torços de cous m€mbros,

e~

dois tUI7JOcr de

d~ccus-

P.n

ne a

li

consonnncia com o preceJ.tuado na ali

c" do 1tem XII do aa t. 82, compete

à União explorar

d~re

"Lamente cu medi!U1tc concescão ou permissão os servaçoe e inst,!
l[:ções d" e::tergia nuclear de qualquer nl1tureza.
Ora, a energia nuclear está ainda longe

~ e~endn VJsa comr-at~b~lizar

d~

o texto

~

das D~iJPo&ições Trnünitôrins com disp082Ção que pr~ccn~zallio~
em t"J'.cr;,lo !lparÜ,ca, que tem por proposito suooti tua.r-, do te:>:Oj"JG1.1J[:!.l, tu:
_~ lCJS C1·L'' 's;'J.J.' can mvn~cJ.paiB )10)" Con8titulções

to

'_<.:;10"-#

"",-,,"

,

ser

domi~ada

no texto do SutstituL~vo.

homo~,

e tem

c&ucr~do

muito

t~is

problemas

é

arma

d.J.abólic~ c cruel e gora cfeitoB perniciosos para todo o pl!U1~

tü. Per outl~ lado, qUa4do sua ut11izaç~o ; p~ra f~s pac{fi co a, O!\ r:i.SC:lS t~.mb[w são enorsaes , tal 00",0 ficou plen8.l!!ente d~
nons cr aào cora o aca den'ce nc..clear de C1"..e :rnobyl.

OD prazo~ aconp~jham os dcm~is quo JU
fi@lr~~:

pelo

do qu~ b~n~r{C~OH,P02G, qU~ldo usada para f2na b~liCOSt

O ~elhor para a pop~lação br~Bileira,por
ccnacguan no ,

é

que TJéc sejc.!.1 utilizados serviços e inatala.ções

de enf!.J.'gln nuclear 0.0 qualqlwr natureza - o que motivou.
emcndu ,

cata
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AU'.A--------,

F%~et

Kaur!oJO

l!J

r:-r-~----::;---- S'LENAflIO/cOI,II'SÃo/SUBCO"UI!~O------------'

=

Co~iSG~~

d~

Orgfa~i~~ção

do

Estado

1'EXTO/JUSTlFICAÇio

re!ENDA 10

PY~::ECER

,

~utOIt--------------,

rr-l""ltTttJO--,

J

l?FL

Consti.tuinte Hl'.LDEC'K ORNELAS

pu",,'uCl!couI5ll;Io/cu9cowlssio---------l:c---------ORGANIZAÇiio DO ESTADO
=

F·AT>~
"W, 0f5t.B7

TtxTO/.luSTlf·Cl.t;io

-,

E SUB31'ITUTI'IO no RELATOR
Substitua-se no Substitutivo do Relator da Comissão,

Dê-Si!! ao lll;'t. 12 a segu.inte redação:

nica, 20 e seus parágrafos, a expressão nárea+metropolitana ll por

"!rt. 12 - A Con9~~tuição Estadual d1E
por~ sobre a iníc1ativa legíslat1va popular e o

gião metropolitana u

:

assegura~

1. A emenda pretende, em primeiro lugar,

a manutenção, no texto constitucional, da expressão "Região

Pela redação or1ginal o art. 12 precei

MetropQ

litana", consagrada em âmbito constitucional, administrativo, acadêmico e jurídico. É significativa já a coleção de diplomas legais fe-

8S

derais e estaduais édltada

formas de inic1ativa leg1s1atiya popQlar e de referendo no EE

1a

partir do estabelecimento das atuais nQ

ve regiões metropolitanas, pelas l~is complementares de n 2s 14 e 20,
em 1973. Considerável é, também, á literatura jurídica disponível SQ
bre regi~es metropolitanas de autoria de insignes juristas brasilei-

tado e no Municlpio.
em questão Se nos afig~ra

rg

JUSTIFICJi.'UVA

JUSTIFIGAQl0

o texto

lI

re-

ferendo às leis, no Estado e .nos If.unio1Pios".

tua que a Oonstituição Estadual disporá sobre os cacos e

Q

no título do Capítulo ~I e no texto dqs'artigos 18 e seu parágrafo

i~

próprio, e a redação que preooniz~03 prooura dar maior clal~

ros - HRedistribuiçã~ de Rendas Tributárias em Região Metropolitana".

z a , elil!linando, inclusive a alusão a casos e formas de i~ia'

de Adilson A9;eu Dallari. "Instituiçãó de Regiões Metropolitanas

tive. legislativa popular.

Brasil", 1lInstituição e Administração de

no

Regiões Metropolítanas ll

"A Região Metropolitana no Brasil e seu "egime jurídico", de Euriéo
de Andrade Azevedo; "Regiões. Metropolitanas: urna necessária revisão
de concepções" e "Regiões Metropolitanas, Regime Jurídico", de Eros

Roberto Grau; nDireito Constitucional e Regiões Metropolitanas", de
Raul Machado Horta; "Problenlas Tributários da Região Metropolitana ll

,

de Sérgio Tostes; "As Regiões ~Ietropolitanas no Direito Brasileiro",
de Sérgio Ferraz, .paza '€itar só. alguns títulos:
Como abono, ainda, à emenda, deve-se destacar a CO~
respondêncía existente entre a expressão :11 r e g i ã o metropolitana",

'EMENDA 250463-4
~

MauT!cio

português, e em inglês

Fruet

l1'metrop~litan region",

em francês

lI

em

r e g í o n metrQ

politaine" e em italiano "tegione metropo,litanõ", todas quez'endo desig,
nar um caso particular de IIconurbação" ou Ilaglomeração urbana" (llDic cionario de UrbanisPlo u de Carlos Alberto Petroni e Rosa Kratz de Kenis

_ _ _ _ _ _ TEXTOIJJSTlrtC.tÇ;.O----------------j

~,rSrnn, .\0 "p.\RCC'E~ E SUDSTITlTTIYO DO 18"1 itTOR

da á administrações municipais ~istintas; (iii) intensas f~uxos pen~

Dê-se ao Cllput do art. 34, Ill..'Ultidol?

lares diários de pessoas, entre o núcleo ~ a periferia; concentração

seus !teno e parágrafos, a s5g~inte redação:

de recursos financeios

"Art. 11:, - O !,~n).o{pio reger-se-á por
ConstitUiÇão Municipal, votada em dois turnos e

aprov~

da por de1s terços dos uembros da oâmara Uunic1pal,que
a pro!ll\llgar~, atendidcs 05 pr:LIlclpioll estabeleoid;B
nesta ConstitUiÇão e na const~~u~ção do respectivo

-

,

berg, Cesarini Hnos, Editores, Buenos Aires~ 1966) onde se registram
(i) altas densidades demog:áficas; (ii) malha urbana continua submeti

~E

~ cul~ura1s

e de poder político. José Afonso

da Silva, em seu "Direito Urfbanístico Bra"sileiro lf , ensina que a conuj;
bação, ou aglomeração urbana contígua, 11••• que resulta da expansão u~
bana, constitui uma realidade fáticà, sociológica, e se transforma, en

tre nós, em região met1PP?l~tana, quando def~nida Juridicamente como
tal, ou permanece cor,,~simples agJ.omeração urbana contígua, enquanto
não constitu!da em região metropolitana.~os termos do art. 164 da Con~

tituição Feder·a·l".
. . . . . . . . . . . . . . . . 4 .. tio

ft

.

ti

JUS~\IFlC.\9ÃO

2. O argumento de que é preciso reservar a palavra
"região" para nomear as "regiões de desenvolvimento" é louvável. No eI!

O substitutivo apresentado pelo ilus-

tanto, a palavra "r egião U ganha significado; diversos quando de.vida e

tre Relator recua em relação a propostas anteriormente ofer~
cidaa ~põis re~era-se a ~ei org~~~ca c não a Conat~tuição ~T~

n:Loipal.

Cremos que o Mun1clpio deve reger-s e

por ConstitUiÇão Uunicipal que,ao contr;rio de lei orgânics t

é

dirlom~ tão r1gido qu~~to as Cartas Eederal

promulgada e hierarquicamente superior.
Por tais razões, esperw~os que a alt~
ração há dc mereoer acolhimento.

apropriadamente adJetivada. Assim, ela é empreg~da para qualificar re~
lid~des di~tinlas, não só nos casos de "região metropolitana" e

"re -

gião de desenvolvimento" como uregião de planeJamento", II r e g i ã o adrninistrativa~l, "reg.ião abissal l1 , "região fisiográfica", "r e gião li tprânea", "região militar ll , "região ne t ura L'", u·rcgíão urbana" e ta;"tas oa

tras.
3. Isto posto, é de todo ·conveniente. para não tu mt11tuar ainda mais u terminologia relativa às questões urbãllas,quc se

.

,

mantenha a expressão "regiã~o met.ropoli tana 11, para designar o caso pa.r.

ticular de "conurbação" cUJo núcleo é urna capital estadual, corno' é
caso: das atuais nove regiões me~ropolitanas brasileiras.

o
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Federal

definirá os critérios básicos para p estabelecimento de Regiões de De-

OlU,ELAS

senyolvimento Econômico1de Regíões

Metropolitanas e de Aglomerações

Urbanas.
ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

fYl,---------------

JUSTIFICATIVA

TI.XTO/olUSTlrlcAçÃO-----------------,rt

Substitua-se no Artigo 20 à .expressão "Áre.as

A emenda· introduz o reconhecimento constit~

Metropolita-

nasll pelo seguinte: "Regiões Metropolítanas e_Aglomerações

-Urbanas",

e acrescente-se,. após'a palavra "me~ropqlitanoll a expressão:

lle

cional de aglomerações urbanas, formações urbanas que se assemelham às
reg1ões metropolitanas e têm presença disseminada no território brasi-

da aglQ

leiro. Esta expressão designa as formações urbanas caraterizadas pelo

meração urbana", ficando o Artigo 20 com a seguinte redação:

entrelaçamento da malha urbana de dois ou mais municipios, ou pelo
ArtJ.go 20 -

Os Estàdos

tr~vasamen~o

poderão, medJ..ante lei complementar,

criar regiõ~s metropolitanas e aglomerações urbanas,

constituídas

agrupamentos de munJ.éípios limítrofes para J.ntegrar

a

mo pela existência de intensos fluxos intermunicipais, representados

paI

por deslo~amentos diários de pessoas e por demandarem tratamento 1ntegrado de diversas funções públicas.
•

organização,

planejamento, a programação e -.. execução de funções públicas de. a.nt.e ressa rnetropoIJ..tano e da aglo~eração urbana, atendendo

aos

eK

da malha urbana de um sobre o território de outro, bem co-

-princí-

2.1\5 aglomeracões urbanas .constj trem presença

pios de integração espac2al e, setorial.

bastante evid~nte no te~ritório brasileiro. Este reconhecimento
impõe pela necessidade de propiciar

tratamento integrado de

se
funções

públicas de interésse comum àos municípi6s qu~ integram estas aglome-

JUSTIFICATIVA

de que são exemplo, entre outras, Campinas e Santos,em

rações urbanas
k.err~õa lnt~ o-~€conhecimento constitucional das aglome-

são Paulo; Ip~tinga- Coronel Fabriciano, e~ M2nas Gerais; Volta Redon

rações urbanas, fó~mações que se assemelham às regiões metropo12tanas
e têm presenç~ disseminada no territóriô brasileiro. Esta

da - Barra Mansa, no Rio de Janeiro; Juazeiro do Norte - Barbalha, no

expressão

Ceará e Pelotas- Rio Grande, no R~o Grande do Sul. Para rCôlçar a im-

designa as formações urbanas caracterizadas pelo entrelaçamento da mE

portância dessas agI onerações lirbanas deve-se assinalar que, no decê-

lha urbana de dois ou mais municípios, ou pelo extravasamento da

n20 1970-1980, foram elas que tireram o maior incremento demográfico

ma-

(4,8% ao ano) contra 3,,9% d~s nove reg20es metropolitanas e 3,8%

lha urbana de um ;obre o território de outr?, bem como pela exi&tência

de

intensos fuxos intermun~cipais, representados por deslocamentos di-

ários de pessoas e po; demandarem tratamento

i~tegrado

de diversas fun

3. As regiões metropo12tanas' constituem -se,

ções públi,cas.
como

2. As aglomeracões urbanas, cODstituem~ presençá bastante
sidade de propiciar tratamento integrado de funções públiqas de

c~mum

são exemplo, entre outras! Campinas e San'lo$, e~
Coronel Fabricianp, em.Mina~ Gerais;

yolt9

de

I

nd

Rio de Janeiro; Juazeiro do Norte - Barbalha, no Ceará e Pelptas-

Ric

Grande, no R20'~rande do Sul. Para realçar a importância dessas

poder político, este último caracterizado pelo fato de terem

como

núcleo uma capital estadual.

são Paulo; IpatJ.ngiJ. -

Redonda - Barra Mansa,

demográfico,. maior concen

tração de recursos financeiros e cultu~ais e se const2tu~rem um centro

~ntere~

dos municípios que integram estas aglomerações urbanas de que

já se disse, um caso particular das aglomerações urbanas e delas

se diferencl?m por ap~esentarem maior porte

evidente no território brasileiro. Este reconhecimento se impõe nece~
se

dos

mun2cípios com mais de 100 mil habitantes.

aglowel'

rações urbanas deve-se assinalar'que, no decênio 1970-1980, foram elas
que tiveram o maior incremento demogrâfico(4,8% ao a~o~ contra 3,9% da

nove regiões metropol~tanas e 3,8% dos municípios com mais de 100

mi

habi1.antes.

r . r - - - - - - - - - - - - - - - - - T'EXTOIJUSTIIICIl\:ÃP-----3.

disse, um

As reg10es metropolitanas, constituem-se, corno Já

se

caso·-particul~~ daS aglomeraçõe~ urbanas e delas se diferende:nográfiC~' maior concentração
de

ciam por apresentarem maior port.e

Inclua-se'no 'Capítulo VI:

recursos [inanc~iros e culturais e se constituirem um centro de poder

polí~~c;, est~ úÍtimo caracterizado pelo fato de ter~m como núcleo

---,

Emenda ac'Substitutivo da Com~ssão.

umé

"Art.

capital estadutl.

- A União

2mplel1'en~arã

programas de

Desenvolv~

mento dos Territórios Federais e os 2ncluirá nos Planos Nac~ona~s
de Desenvolvimento, Planos

Plurianua~s

de Investimento e Orçamento

Geral da un~~o para cada ano, em montante da aplicações nunca lnr~
r~or I

em cada Territór~o, ao valor das tranfcrências~.vt.nculada&,

tributos de competêncla dos Estados, lmposto de renda sdbre prove~

EMENDA 250466-9

tos de gualq~er natureza incidente na fonte sobre rendimentos

,M.IlVOI\--------------

~stttujnte.wALDECK omml,AS

p~

gos por órgãos e autarqulas dos Governos dos Terrltór20S e demais
vantangens a que teriam dlreito se considerudos como Eslado momura

da Federação".

ORGltNIZ1\Çi\O DO ESTADO
Tlõ1TOIJU5Tlfl::"çio

JUS T I F I C A ç Â O

Adite-se ao A~t. 18, após a expressão "Dis-

Os territórios federais foram inst2tuidos com o obJetivo

trito Federal" o seguinte: " em Regiõe~ ~!etropolitanas ou Aglomerações
Urbanasf/i e no seu Parágrafo Único, após a
Econômico'~, o seguinte:

Urbanas tl

,

11

de verem acelerados seus processos de ocupação e desenvolvimento,eis

ex:eressão f'Desenvolvullento

que, d2stantes das capita2s dos Estados o que pertenciam não

de Regiões. Met1'0politanas e de Aglomerações

ficando o Art.lB e seu Parágrafo Único com a seguinte

tór~os federa2s continuam

ç;:;o:

à mercê de critérios mais objetivos que

d~

finam e justif2qUem a sua condição de relativa inferio~~dade no se~o
Art. 18,- ~ara efeitos administrativos,

e&tados

rece-

biam a devida atenção do Poder Público. Na prática, porém, os ter ri-

rod..?!

federados

da Federação. Estes, porénl, devem ser f2xados em lei complementar ou

os

legislação ordinãria. Mas não se pbde a~mitjr que parte da nqção br~

poderão agrupar-se em Regiões de Desenvolvimento

Fconômico e os Municípios e o D1strito Federa~ em Regiões Metropolitanas ou Aglpmeraçõcs . Urbanas ..

/

sile~ra seja ,prejudicada na obtenção de recursos públicos pela condl

çâo de viverem em terrltório federal. Afinal, além de municípios cons
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t~tuídos
tó]~i(Js I

com administrações carentes de apoio do governo dos terr.!

aí e xa s t-e

represada uma potenci alidade s.mens a de descnvol

vamen to ,
Hoje os territór10S já não r~cebcm, por exemplotroyalties
de recursos do subsolo. O Anteprojeto da Subcomissão em pauta,
os
excluJ. tanto do ratelo do Fundo de Participação dos Estados, como
da competêncla trlbutária atribuida aos Es~ados.

Estão, também, excluidos, os terrJ.tórios da aproprJ.ação
prevlsta no art. 17, que, com justiça, atribui a Estados e Distrlto
Federal o produto da arrecadação do Imposto de Renda retldo na Fonte por eles e suas autarquias.
Ora, ou se incluem os

Terr~tórios

na

repart~ção

bJ.dos no Dlstrlto Federal, cinquenta inteiros por cento para um fun
do contábll, a ser regulamentado em Lei Complementar, destinado a fi
nabciar as funçóes nacionaJ.s de Brasília como sede do Poder Central,
síntese da lde~tldade nacional e eplcentro da Região EconômJ.ea
do
Planalto Central.
Parágrafo prJ.meiro
Lei complementar regulamentará
limites da Região Geoeconômica do Planalto Central e as formas
gestáo e de dJ.stribuição dos recursos acima aludldos.

Parágrafo segundo - Exclui-se desta destinação o produto da arrecadação do imposto de renda pertencente ao Distrito Federal
J.ncidente na fonte e sobre rendimentos pessoais a qualquer titulo p~
lo Governo do Distrito Federal e suas autarquias.

destes

JUSTIFICAÇÃO_

produtos tributários, obedecendo ao princípio de .l.sonoln.l.a para seus

habJ.tantes, ,ou se lhes assegura, através de programa especiflco
Unlão, os mClOS para que não fiquem preJudicados e condenados a

da
ní

ve1S infer1ores.de rend1mento tr1butário e de desenvolv.l.mento econ~

O Distrito Federal é uma sJ.tuação institucJ.onal e condição urbana de excepcionalidade. ~ portador de funções que extrap~
Iam a comun~dade. De outra parte, tem limitações ao desenvolvimento

ffiJ.CO.

de sua estrutura produtiva que se refletem na dispon~b~lidade de r~
cursos trJ.butárlos próprios. É lli~a cidade prestadora de serviços pú
bl~cos e soc~ais. Até aqui a transferência de recursos federa~s pa;:~
Brasilia tem se dado aO arrepio da norma constitucional. Em alguns
casos, o casuismo pree~che as lacunas na norma.'~ o caso do ICM
do
trigo lmportado que é creditado para Brasíllu. Chegou o momento. de
corrigir estas situações definindo o J.nstrumento de financJ.amento p~
la consolidação das escalas básicas projetadas para BrasílJ.a, sobretudo a regional que a transformará em verdadeJ.ro suporte do desenvo!
vlmento do Centro-Oeste. Dadas as profundas modlflcações do quadro
de influêncla econÔMica na região de BrasilJa, que se acentuarão com
a construção da ferrovia Norte-Sul e eventual redivJ.são territorial
dos Estados na área, remete-se a regulamentação do uso destes recur-

EMENDA 250468-5

I!J ... __

AUTOR

~nador ConstJ.tuJ.nte JU'fAHY HAGALHÃES

. - - - - - - _ -../-:""?""/~_- PLfNAft1o/cl)nl5~Ão/llll:;.c;OUI'S;;O--__

C:=COMISSÁO

os
de

D~ORG~~IZAÇÃO DO ESTADO

Inclua-sei ,nas Disposições Transitórias:

Art.
- O Distrito Federal partlcipará com um representante no Conselho de Representantes dos Mun~cip~os.
§

sos à Lei Complementar.

_ As Regiões Admin:5.strat~vas do D~str:lto Federal

serão consideradas como

Mun~cipios

na dJ.stribuição do Fundo de

Part~

cipação dós Municip~os.

EMENDA 250470-7

tI

JUSTIFICAÇÃO
O Distrito Federal é territórJ.o neutro e indlvJ.sivel. t a
sede do Poder Central. Sintetlza o Distrlto Federal, de forma excepcional, uma área em que o Estado e Munlcípio se unem sob um lnvólu cro institucional apropriado ao vazamento da substáncia federativa
para sedJ.ar o Poder Central. Mas o Dlstrito Federal, tradicionalmente, para efeltos tributários e de política urbana, é conslderado simultaneamente como sendo Estado e Múnicípio. Com efeito, suas admJ.nJ.~

--- J!&r//;;;:;;",o'-7tJq;;c/o

.J-ejC)6;lq

_ _ _ _ _ _ _ TEXTO/JuSTlfICAÇ'O------

EMCNDA ADITIVA
Acrescentar parágrafo 59 ao artigo 25, do substitutivo
da Comissão da Organização do Estado, com a seguinte redação:

trações são tratadas como muncípios só não receb8ndo plena autonomia

em razão de sua vinculação a Brasil~a. ~ justo,pois, manter o DJ.str~
to Federal na redistrJ.buição do FPM tomando suas regiões adminlstra-

"§ 59. A intervenção em empresas e fundações controladdS ou admin~stradas pelos Estados e Munlclplos, sob

t~vas como municíp~os e

qualquer just~f1cativa, e aknda que efetuada no exercI

assegurando-se a participação do Distr~to F~

deral no Conselho de Representantes dos MunicípJ.os ou, entre outras
funções, participará dos crltérios distrlbuição do FPM.

ClO de prerrogatJ.vas de fiscalização e controle , fJ.ca
sujeita às mesmas formalidades estabelecidas neste artigo".

JUSTIFICATIVA

EMENDA - 280469·3
cr=!"'noo~

PHDD

E.Jr---------- pt.t.'14nII)/C0l.11::lillÃo/"tUllCOl.l lssio

_--.J

-,

l-COMISsAo DA ORGANIZAÇÂO DO ESTADO

surgir quanto
~

. . , . - - - - - - - - - - - - - - - Tl:XTO/JuSTlrlc/çÃo

Emenda ao

Substitutivo,da

A emenda torna claro que a ~ntervenção federal

Comiss~D.

Inclua-se ànde couber:
Art.
- Do produto da arrecadação do iwposto da União
sobre a renda e proventos de qualquer natureza (art. 12, 111) perce-

e

estadual devem SUJeitar-se às formalidades eXJ.gidas para a in tervenção em geral. Com isto se afastam às dúvidas que poderiam

à

possib112dade dessa intervenção, através

de

õrgãos de controle e fiscalJ.zação, no exercícJ.O de suas prerrogativas, impondo-se a/essa intervenção,porém, os mesmos requisi
tos da J.ntervenção tlpJ.ca.
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il DEPUTADO MICHEL- ~I~ER--'"""---------------

§ 2Q - Esses municípios organizarão de torm~_desce~

---]

tralizada sua-administração, preservada a uni
dade política ao governo municipal.

S T r F 1 C Aç AO
EMENDA ADITIVA
Não r ~vel legislar sobre realidades díspares como se elas
fôssem ser.c i uant e s , tal atitude impli ca em in"~~"r d i ferenças qaunti ta
tivas e qualitatifas gritantes. Rio de Jnaeiro e São Paulo são exemplõ
contundentes da insuficiência das formas padronizadas de organizar o
governo e a administração municipais, principalmente quando se busca a
geslão democrática de nossas cidades.
Neste sentido é importante que a Constituição considere as especificidades desses municípios, possibilitando-os adortar modalidades
próprias de organizar suas funç5es executivas, legislativas e ficaliza
doras.

Inclua-se no Capítulo VIr - Do Distr1to Federal e Territórios - o seguinte artigo:
"Art. - Aplicam-se aos Procuradores do Distrlco
Federal as dispo51ções concernentes aos Pro~ur~
dores dos Estados, conslantes do Capítulo IV."

JUS T

r

F

r

C A ç A

o
AUTOII.--------------

Em face da similaridade das funções que exercem os Procura
dores dos Eslados e do Distrito Federal, e pelas'mesmas razões qu;
justificaram a inclusão de artigo específico no Capítulo DOS ESTADOS
FEDERADOS, torna-se necessária a inserção aqui proposta, por questão
de igualdade de tralamento e de garantias.

!·)(:-u~'~
l"t.l.Ãt;.IO/COlolI:slo/lu.eOllull:io-----------

ORGANIZAÇÃO DO ESTADO
..,.-,

Tl:nO/.l'u::TlrltllÇ_O

...

----- ~
Subst~tua-se

no ArtJ..go 20 a expressão IIÁrea~ MetropolJ.tanas pelo segu~nte: lIRegiões MetropolJ..tands e.Aglomerações 'Urbanas
e acrescente-se, ap6s a palavra 11me~ropglitano" a express~o:lle da ag1a
rneração urbana", fJ.cando
Artigo 20 com a seQuinte r~ddção:
ll

ll

,

EMENDA 250472-3

~

1

I.UTC;n--------

Dl<.:lV'v.i.;.l)O c..;(l1':~.5111~'I) G12'.t; lfi;·J.\"1 !~P_Nllh.l$·,l

~JI'4t1.Tl~O---'

"'

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

J
t~ Organi zação do Est8__d_o________________
'I..CHAAIO/COl,.I:n.i-::/SU6COlif<fS;'O

°

J

l"'iJJH

----~

~-~J.;~' --~

~(,/ ~2J

Arti~o 20 - Os Estados pOderão, rned1ante lei complementar,

r

criar reg1ões metropolitanas
aglomerações urbanas, const1tuídas por
agrupamr:rJtos de mum c fpa.os l~mítrofe~ para 1ntegra....
a
or qar-a z e çâc ,
pâ a ne j ame nt.o , a programação ~ 'a ex ecuçâo õe f unçô e s púbã ce s
e ant eí

~

o § 19, do

i~ciso

IV, do artIgo 14, CapItulo

v,

do

SubSt1tutivo

- agl?meraçao
I
- uroana,
- do
resse metropolltano e aa
atenaen

ô

ao~

.
•
'pr1nc1-

pios de integração espac1al ~ setorlal~

\

JUSTJ1:'II2A1'IV!:!:.
~ ----

____----- - Não--se--j·t1stJ.f~~-e;ta~lccim;nto de Iorb--pTJ:v--k_-_

L_------JU~FICATIVA\)

1;

lcgiado pura' Pzc f e i.toa e Ve r e ado r oa

I

cujo juJ gaTnento, tradicionalmen-

te, vem sendo fc~to pela justlça de prime1ra instância,

&etn

criar

A. emenda

intro§uz o Í"-econhec~mento constitucional das agIam€'-

raçõeE urbanas, fórrndções que se assewelhaw' às regiões metropolitanas

qualquer cnillaraçõ.

e têm presença dissem1nada no territór10 bras1Je1ro. Esta
A proposta vJ.ola o princípLo do Juiz natural c os

13stados democráticos procuram, paulatinamente, afastar os chamados
juízos de exceção.

=

expressão

m~

designa as formações urbanas caracter1zadaE pelo entrelaçamento da

lha urbana de d01S ou mais

mun1cípio~1

ou pelo extravasamento da

~

ma-

lha urbana de um sobre o territó,;:-o de outro, beffi como pela exístenc1a
de intensos fuxos intermun1cipa1s, representados por deslocamentos d1-

árias de pessoas e por demandarem tratamento
ções públ1cas.
2. As a910meracões urbanaf:

~ntegrado

constitú,etr.

de diversas fun

pr e aença bastante

evidente no terri~ór~o brasile~ro. Este reconheC1mento se impõe necc§

'5idade de pr opa c ar tratamento a.nt eqr ado de funções púb.l ac a s da 1ntere.§

t,UTOR---- - - - - - -

~_

-

~são

í

pl..f;,.;;r;lo/r;.cflISs.:o/sua::(;'A1'l5ÃO-----------~

da nrqanização do Estado

Coronel FabrlC1ano, em Minas GeraiF; Volta Redonda - Barra Man5~
Rio de JanClro; Juazeiro do Korte - B~rba~ha, no Ce~rá e pelPtas~

T[XTO/JI;STlfICAÇÃO

Dê-se ao artigo 15 do
r ccraç ão :

capí~ulo

V do

sub~~itulIVO

;se c on.um doz , mun r c Lp í.o s que J.ntegl am estas eq Lomer açóe s urbanas de qUE'
são exemplo, e nt.r e out r as.,__Campinas e Santos, em são Paulo; Ipat.1nqa -

do Relator a seguinte

Art_ 15 - O número de vereadores da Câmara MuniCIpal será V2rlAvel, conforme dispuser R COhstltul~lo do Cstado,
resp8jtada~ as condições locais, proporcionalmente
ao e1<::\i torado do t~unicíp 10, não podendo exceder de
vin,te c um ve r e ador e s nos Hun i c Ip o s de até um mlí

lhão de habitantes, de trinta e tr6s nos Mun!cfoios
de alé quatro mIlh5c~ de habitanles e de cinquenla
e cinco nos demaIS caso.
§ lQ_-_Os-mu,,-ie-iO-ios-de__mai.s__Qe_..9uatro mí I hõe s de ha

bj tantes criarão Conse1hos--Re1fionais, elei--los em pleilo direto,com funções fisacalizadQ
ras e consultivas, complcmentures àquelas exercidas pelas Câmaras MunicipaIS, e regula~
mentadas pelas respectivas leis orgânicas.

no
Rio

Grande, no R10 Grande do SuJo Para realçar a 1rnportância dessa: agJornerações urbanas deve-se ass1naJar-que, no decên10 1970-J980, foram pIas
que tiveram o malor 1ncremento demográficoC4,8% ao ~ano) contra 3,9% das
nove regiões metropo12tanás ~ 3,Bl ão~ m~nlcíploS cou rnõ25 de 100
m2l

hab1tantes.
3. As reg~ões metropo11tanas, constJ.tue~-se, como já
se
disse, um ca50'part~cul~r das aglomerações urbanas e delas se diferen-

ciam por apresentarerr. rnaJ.or por~e demográfico, ma10r con~entração de
rc~u~sos-financpiros e cultur,ais é ~e constitu~re~ Uffi centro dL poder
polític~, este últjmo caracterizódo pelo fato de terem corno núcJeo uma

capitaJ estadual.
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f>lcw l<Jé~'·C~

loUTG;t---------------

]

l:J

'LtlCÁluo/tfl:llI,,xt/ltl'COIII"L.o

--.

ORGAKIZAÇÃO DO ESTADO

__ .-.J

ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

t=1

TrETõJl,.Ju~TUI';

.. t : i o - - - - - - - - - - - - - - - - _ ;

Substitua-se no Substitutivo do Relator da Comiss?o,
no título do Capítulo VI e no texto dos artigos 18 e seU pqrágrafo ~
nico, 20 e seus parágrafos, a expressão lIárea metropolitana ll pdr Ilr~
gião metropolitana"~

r;,---------------- TCUo/oll1STlntt.ç;,o--

---.

Aà~te-se ao 2nC1SO 11 do Artigo 31 o seguinte:
ao custo global dessas obras ou serviços", eliminando-se o

"l~mitada

do

2.

refer2do artigo, e f1cando o inciso 11 e o § 2 2 , com a seguinte redação:
1111 _ Contribuição de custeio de obrüE.

ou serviços, limá.

taàa ao cus t.o global dessas obras ou serviços" e

JUSTIFIC1).ll'IVA

§2. - É vedado a cobrança acumulada das contribuições re.,feridas ne a t em I e na alínea "aU do z t em 11, deste artigo ..

1. A emenda pretende, em prlmeiro lugar, assegurar
a manutenção, no texto constitucional, dê expressão IIRegião

Metrop.2

litana", consagrada em âmbito constitucional, ad~inistrativo, acadê-

JUSTIFlCATIV_"

mico a jurídico. É significativa já a coleção de diplomas legals federais e

estadu~is

subsLitút~vo

O

editada'a partir do estabelecimento das atuais nQ

ãa contribu1nte,

bre

sua propriedade.

regiões metropolitanas de autoria de lnsignes Juristas brasilei-

ros - "Redistribuição de Rendas Tributárias

eIÍI

no inciso I do Artigo

contr2buição de melhor1a terá por l~mite

ve regiões metropolitanas, pelas leis complementares de n~s 14 e 20,
em 1973. considerávelt"é, também, a- literatura Jurídica disponível SQ

31 estabelece que a

indlvidual

exigível de

o acréscimo de valor que resultar para

os

ce-

irnóve1s

àe

Região Metropoli tana",

de Adilson A1?;-eu Dallarl.• "Instituição de Regiões Metropolitanas

~~

no

entanto, coní2gura-se no .§2~ do referido Art1go do me~

mo s ubs t.Lt.u t a vc , que as contr1buições preva.s t.e s (inc~scs

'IInst1tuiçio e Adffiinistraç~o de Regi6es Metropolitanas "
liA Região Metropolitana no Brasil e seu reglme jur:fdico n I de Eu'rico

Brasil ",

por

lirni~e

e

11)

"lerão

global o custo das obras ou servlços.

de Andrade Azevedo: "Regiões Metropolitanas: urna necessárl.a revisão
Constata-se, então, ser mal.S coerente

de concepções 11 e "Regiões Metropoll.tanas, Re qatne Jurídico'l, de Eros
Roberto Grau;

lIDir~ito

Reg~ões

Constitucional e

Metropolitanas ll

,

Raul Machado Horta; "Problemas Tributários da Região Metropolitana",

obra~ ou serviços, necessár~as

de Sérgl.o Tostes; uAs Regiões Metropolitanas no Dire1to Brasílel.ro",

finance1ra·dos

de Sérgio Ferraz, para citar só

que essa limitação

pelo custo global restr~nJa-se somente às contribuLções de custe10 àr

de

únlca e exclusivamente à recuperaçãc

invest~mentos.

alguns títulos.

Como abono, ainda, à emenda, deve-se destacar a cOK
respondincia existente entre a express~o Ilregião metropolitana",
português, e em inglês

em

rne t r o po l l.t an region", em francês "r e gion metrQ
politaine" e em itall.ano llregione rne1;:ropo.litana ll , todas querendo des~g
II

nar um caso particular de "conurbação" ou "aglomeração urbana" ("Dic cionario de UrbanisJTlo ll ãe Carlos ,Alberto Petronl e Rosa Kratz de Kenis
-

EMENDA 250477-4
/!,{~c(-n (\)(]jt<;

t:=

berg, Ce~arini Hnos, Editores, Buenos Aires,' 1966) onde se registram
(i) altas densidades demográficas; (ii) malha urbana continua submeti
da á adm1nistrações rnunic~pais 91st~ntas; (~ii) 1ntens~s fluxos pend~

TEltTO!oIUHltltAÇiD-

lares diárioE ãe pessoas, entre o núcleo e a periferia; concentração

de recursos flnanceios e culturais e de poder

polít~co.

--,

Acrescente-se ao Artigo 92 do

José Afonso

Substitut~vo

do Rela-

tor da Comissão novo par6grafo, de nú~ero 4 co~ a segulnte redação:

da Silva, em seu "Di r e i t o Ur.oanístico Br e r i Le a r o ?, ensina que a conuj;

bação, ou aglomeração urbana contígua, " ... que resulta da expansão UK

en

bana, constitui umo realldade fática, sociológica, e se trensforma,
tre nós, em reoião 'metropolltana,

qua~do def1nida Jurid1camente corno

§4 E

-

A ~onstltui~ão Eptaduôl poderá estabelecer

atendendo a crltérlos de peculiaridade local e regiono1, dlstipção entre rnunlcíp10S no tocante às suas competênc~as.

tal, ou permanece corno 51mples aglomereção urbana contígua, enquanto

não constituída em região metropolltana nOS termos do art. 164 da Con~
titU1Ç~o

JUSTIFICATIVA

Federal ll.

É de todo

inconven~eúte 6

rlg2àez ~UC vlgorõ àesd~

é preciso reserva~ a palavra
a Constituição de 1891, na definlção unlforrne e simétricó das co~pe "r e gião" pax:i;I. nomear as r e g i õ e s àe àesenvo:vimento é louV'ável. No en
tências municipais no Bra811~ A granãs realJ.àaãe brasl.le2ra é o mUD1tanto, a palavra "região" ganha significados diversos quando dc"id~_.:_ _ -e-í-pro-d"e pequeno porte, Já que dados do último Censo do IBGE comproven,
apropriadamente adjetivada. Assim, ela é empregada para qu~lif2car reg
que 70% dos municíploS brasileirob tcrr menos de 20.000 habl~antes
e
lidadas d i s t i n t e s , não só nos casos de "região met ropo Lr t ena " e "re 50% tem menos de 10.000' naba t ant e s .
2. O argumento de que

tl

II

gi~o de desenvolvimento"

nistrativa",

nea ",

II

como

II

r e g 1 i o de planejamento ",

Ilregi~o ab~ssa)ll, llregi~o

r e g i ã o mili t.a r v,

fisiográfica ",

" r e g 1 ã o natural",

"regiio admi-

I'regi~o 11lor~

lI'região uroane " e tanta S og

tras.

5irnetr~a

re1nante

faz con que todos

corresponde, em absoluto, à realidade física E não perffilte que os Lst~

é de todo con.ven~ente, pe r a não tu .
multuar ainda mais a terMinologia relativa às questões urbanao,que se
. ,
.:5. Isto posto,

enha a expressão

Il

r e g i ã o metropolitana ll

,

para designôr o caSO pa.r

ticular de 1'conurbação'l cUJo n~cleo ~ uma capital estadual, como ~
caso

A sínàrome de

sejam con~titucional e legalmente tr6tados da mesma forma, o que não

das atuals nove regiões metropolitanas prasileiras.

dos possam atuar na con[orrnidaõe das dIíerençê= eXlstentes entre os

~d

nicípios, distingulndo-os de acordo com as peculiaridades regl0nais

e

locais.

o
Consigne-se, ali6s, que nas origens de nosSo munI cipalismo, as Ordenaç5es do Reino estabeleciau a elementar distinç30

entre IDunicip30S 1mperfe1tos, rud1mentares e completos. Por outro lado, já no municlpallsmo português do século·XIII. hav~a a distinção
entre municlpios rurais e urbanOE.

n· Conllssão da Organização do Estado

Finalmente, não custa le~brar a inconveni&r~ia de d~
finir os parâmetros da distinção, àlretamente no texto constituclonal

federal, que regulariza o fenômeno de longe e sem preclsão. MUlto me -

EMENDA 250479-1
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M ..clo I,JCUl;S

J

lhor padronização e definição fará a ConstitulÇão Estadual J onde ~ nOL
ma estará contida.
..,----------------T[XTOlolUSTlt'cl.çlo

-,

SubsLitua-se os §§ 1" e 2" do Art. 20 por ng
vos §§ 1", 2" e 32 com a seguinte redação:

A adoção desta medide muito faCllitari o planeJamento reg10nal dos Estados e o pr6prio desenvo~v~mento munic5paJ.

§ 1" -Lei Complementar Estadual disporá sobr

a autonomia, a or qan aação c a compct.ênc i e da Região HetropOlilu;la e

'e

Aglomeração Urbana, como entidades públicas e territor~ais, podendo

a-

í

tribuir-lhes:
I

EMENDA 250478-2

E

delegação para promover a arrecadação

___=:1

e preços, com

de

11 - competência para expedir normas em maté-'
ria de interesse comum da Região Metropolitana e da Aglomeração Urbana.

Adlte-se ao Art. lE, após a eyprcssão "Dd s-:
o seguJ.nte:

o seguinte:

Econ&mico ",
Urbanat: Il

ll

11

em Regiõe::; Netropolltanas ou Aglomcl·aç,õ~5

e no seu Parágrafo úna co , após a

urcane e ":

ção Urbana expedirá seu próprjo 'es~a

de Reg15es.Met~opolltanas e de ~glomera~~c~

1I

flcando o Art.18 e seu Parágrafo Únlco com a s(gu~nte

,

§ 22 - Cada Região Metropolitana ou Aglomera

expr-e s sjio "DesenvolvinlG'IJto

tuto, que será aprovado pela . AssemLegislativa do Estado, respeita
das a Constituição e a legislação a-

rcd-ª.

blé~a

ção:
eíeIto~

Art. 18 - .Pare

estados

federados

aàtn1.nistratlvoS,

os

plicável, assegurada a representação

dos mun~clp~oS que as integram e
participação comunitária.

podprão agrupar-se em RegIões de D8senvoJvlrnentc

Econômlco e oS MunlCíp~og e o Dlstrlto Feãeral em R~glõeE M~tropollta
o~ Aglo~eraçôe:

§ 32

FeàeraJ

defll11rá os crltérlos báslcos para o estebEJcciMento de Rcglõe~ de Dc-

5envolv1m~r.to Econôm~co,õe Re9lõcs

MetropolltanaF E ôe Agloneraçõe~

obrigatoriatnente, em seus respectiv~s orçamentos, recursos financeiro.
compatíveis com o planejamento, a execução e a continuidade àas

reconlle~imentCJ

a n t r odo z o

A emenda

con s t a t..!d

clona! de aglomerações urbana:, formaçõe~ urbanas qU? se assemelham ~~

reg15es l~etropolltanaF e t&m presEnça disscffiinada no terrlt6rio braslleiro. Esta expressão designa as forIOaçõ~E urbanas carater1zadds pelo
e~

e n t r e La ç eme n t o da malha urbana àe do r s ou me a s muna c i p.i o s , ou pelo
ame

nt

o

da malha urbana de um

aobr-e

o

t.e r

r

tró

d

r

Lo

de outro,bem co-

mo pela ex r s t ênc r e de intensos fluxos ~ntf>rmunic~pa.tg.. repreS'entados

por deElocamelltos dlúrJ.os

ÕE'

peGsoas e por deriandarem tratanento lnte-

grano àt: àlv('rsa~ funçõe's pú1Jlica~.-

2. A~ ao.LC"?m_eJ_:1~~_tXQi'.l?.E~cOTJ5titten pr e senç e
be s t e nt,e e va.ô errt o 110 t e r r

J. 'lÓYJ

o UrlJE11 e a r-o , EE"tC· reconlJ8cirnent..(,.>

~mpõc~ pela npC"cbEidaéie àE p!"opicíür
PÚh11CDS

TiJç5eE-

ô

e in"tercf SE. con.un dos

u r b e na

são Paulo;

de

s

que

IpctlTJc;c:.-

~â~

Co r

one

t

r e t.amen t o in1..pgrdco de

mun~cíl=))b['

cyemp]o,cntre:
I

rab} ic.1úno,

ou

que. .i nt.cq r em eB"taF
t

em

r

e

s

,

Carr.pa na

I~Jnas Gerai

s

se
funções

P9) orac--

PC'lOLé'S-

R~o

(,"rêJl1õ':,

1. A ratificação pe Le s câmaras de Vereadores poderá
inviabilizar o estabelecimento pretendido 'de regiões rre~r9po~itanae e
aglomerações urbanas. Com efeito a não ratificação pela Câmara de Vereadores do município núcleo da região metropoliLann ou aglomeraçàoto
naria inócuo o estabelecimento d~ enLe encarregado da pretendida org~
nização, planejamento,a programação e a execução de funções públicas

de interesse comum da região metropolitana ou da aglomeração urbana.
o estabelecimento do ente metropolitano ou da aglQ
meração urbana mediante lei complementar estadual reduz os possíveis
inconvenientes que se pretende superar cow a consulta, às
d~

Vereadores, Ja que as

municipal~daões ~r.volvidas,

câmaras

de alguma forma,

estão representacas nas Assembléias Legislativas.

e SõntoE,er.,

s

:

Vo L t

« Re:àol'T

da - Barra Mansa, no Rl0 d~ JaneIro; ~uclzelro do horte - Barballla, no

Cc,õ.rá e

fu!!,

JUSTIFICJI~·IVA

JUSTIFICATIVA

s

- A lIniêio, os Estados e oS Municípios in

tegrantes da Região Metr~politana e da Aglomeração Urbana consignarão

ções públicas de interesse comum.

Urbanas.

va

a

Urbanas.

parágrafo unlco - Lei Complementar

a

na prestação

'Ltt;;':.lc./C:Olll,·1.oltllô\tOUII,ICl

t r a t.o rc-àeral

t.r

fundam~nto

serviços públicos de interesse comum;

~lGAlnZAçj,O DO LSTIIDO

nas

de

taxas, contribuição de melhoria, tarifas

.1l'toJl--------------

h-boD /00.1(;5

w-

-

no R10 GréJnàe do Sul. Para realçar a

il'"l-

2. A exp~riência ottida com o atual dispositi;o constitucional (Art. 164) e cas leis complemenLares n" 14, de 8/6/73,
e
n 2 20, de 1/7/74, mostra, sobejamente, o inconveniente de se insistir

pOTt~ncla des&ap aglomeTo~5cF rirbana~ dcve-E~ a~s.tna]dr que, no dec~

em criar um moclelo único I='ara

n~o 1970-1980,

çõcs urbanas, tal como o faz a atual redaç50 dos §§ 12 e 2 2 , ao dete~

foran

ele~ qu~ ~1ver2n o mal0r 1ncrewe~t..c demogr~fJco

(4,8~ aO ano) contra 3,9~ à~s nove regiõcf mctropolitancF e 3,8%

àc~

as regiões mct;opolitanaf: e aglotnera -

Ininar a criação de um Conselho Metropolitano para

gerí~lae.

munlciploE com rnB1S de 100 trll habitantes.
3. As
corroo

Jb

se Ô1SSP,

reg15~s

mctropol1tana~

Co~stltuEr

-~~,

Uffi case partlcuJér dõs aglo~eroçõeE urbanas e õelas

3. A empnda procure evitar esLe inconveniente ou-

demoqr f a.co , mea or concej-

torganDo à lei corrplementar estadual as d.i§Posiçõcs sobre a aut.cnomia, a organização e a competência da região metropolitano e da aglg

tlUÇ3.C" àe rOCUrSO!; f1nanceíros: e cul"turals e s~ constltuírcm um centro

mer~ção urbana, obedecidos 2,s critérios básicos firmados em lei COJ,U-

d~

ple~entnr

se da f e r e nc a am por aprE-s('lltÕ.rE't', ma.i or ~c.,rt€

poder politJco,

n~cleo

este

é

~l~lmo cilrbcterizddc pelo fato d~ tercr

uma capltaJ estaõu&J.

(orno

feceral. Com isto,.procura-se ass~g~rdr a cada região

me-

tropolitana cu aglomeração urbanü, a necessária inãividualidade

€

·coêrer,cia com as peç\lliàridat1es regionais.
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n· Comissão. Organizaçãodo Es~do

4. Em relação ao § 3 g • observe-se que. pela reda-'
ção c'riginal do anteprojeto aprovado pel e suocomí ssâo dos I-lunicípios.

pIOS limí t.rofes, pertencent.es à .mo sme comunidade sóc a o-ieconôru ce ,

com

a fInalidade de organização, plãneJa~ento, programação, admifiIFtração

as responsabilidades, financeiras da União, dos Estados e dos Mu~icí
pios corr e s regiões metropolitanas e aglomeróçceE urbanas ficall] limi
t.adas à genéric~ definição de que "estabelecerão mecanismos de oocpg
:ração de recursos c de ativídaõcs ••• ".Esta disposição, assim
como

e execução de funções públIcas de 1nteresse comum, harmonlzeção da l~
glslaçàú. da tributação, do SIstema de t.r an s por t.e s

àe 2nteresse

ffi2crorreg~onal

e

do

solo

use 'de

e urbano.

as hoje vigentes. parecem-nos insuficientes por não assegurarem recursos às nove regiões metropc·litanas hoje existentes para enfrentar

crorregIões caberá tamb~lr aos muni~íp1oS interessados, quandc da orris-

o grave desafio ~ue as aguarda e que as condenou à terrível <'xperiên
cia de umil aç~o residual, pela ausência" àe comprorrctiroento de recuK

do.

Paragrafo'único - A inic2ativa do estabeleCImento àe
são do Es t.ado , maô i a nt.e so La c í.t.ação à Assembléia 'LegislatJ.va àc

sos. Por outre lado. obviawente. não cabe cair no extremo c~osto. d~
finindo o que cabe à lei complementar ou ordinária. Preferiwos
um
n,eio termo em que. aceitando a proposta da Comissão Afonso Arinos.am
plia-se cJarament" o compromisso do Poder Público
tropolitanas sem descer-se ao detalhamento.

as Regiões

CCIt'

miEstc:-

JUSTIFICATIVA
Para uma adequada J.ntegração das ações dos munIcípios co~

11~

parentes dE uma mesma comunidade sóclo-ecnômlca do

próprJ.o

Estaoo,

impõe-se a criaçãc d~ 1nstânc1as aàm~nistrativa~ m1crorregíona1s, co-

mo entIdades públ1cas e territorJ.8Is, para os f1ns lnencionàdos~

'""00'."0 'o. ".00' • '"0'".... ,. '0""00, •• '."']

A
reg] anal, . possibi 11 :ará ao Estado e aos MunIcípios

Lnt.cras sedoe mei.o

racIonalidade de açao.
ll.UTO"-----

~~~,.tlt>n--:--:

]

----..:.....:...~-...:..-...::....::.:....::.-----------
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tJ--SENADO~ NELSON WEDEKIN

I!J
AditG-se ao inciso X ào Art. B~ a seguJ~te ~À

pr e s sê o ...... dI? ordc:::nação do

,.-;r---- - - - - "'E"',O~"""'OI'''CO'''''o
l

e rr a tór r o , me i o

COMJSSÍ\O__D_A_(_l~~t_'_I_'l._h_r_J~_n_()_F.S'T'l~:!..I"::..(),-

e der:-envol\'J..rnento urbano e reglO!1ãJ,

amb~cnt.e

ouvi~as

t

as autoTldadEs cstadualE, regionais

munlClpals 'l

_

=.J
----]

~;;~'~2~
~=·~-/87J

_ _ Tf.X'foIJusrtnc/çÃo------------

Emenda Adit1va ao SubsLitutivo da comissão
PROPOSTA: DAR A :mml1N'm ~EI)A<:,Ãn AO INCISO VIII. art. 80:

c

ficando o inciso cmL a

VIII - Fiscalizar as oneracões ele créd1to, de canitnliz~

redação:

cão t de seauras c de previdênCIa privada;

Art. 8~.,

x-

,,

"

, ,.".,

naclonõi~

Estabelecer os planes

de

JtJs'T'TT1(r~rÃO: A nrevidênc~a nrl.vaàa é urna ativ1dac1e esneciíJ.ca,não

,

v1ôçâ0 1

tlian~portes, Lnf crnát.á ce , pErer~clal:lento C:0.§.
teiro, ord0Daçâo ào tErrltóric, meio amblen

te e àebenvolvlmento reg10nõl e urbano,

C1!

confun~Ivel com as demais elencadas, tendo implicarões cow a econ~
f az ncccs sâr a e a fiscallzacão do PO-

mia ooriu I ar r rü.?ão por nue se

der Público sobre' suas at1vidades, não só nara VIQjar suas opera cões ma« t anbêm como medida de crarantia ao seu correto deRenvolv~menta.

"

viàa~

as autorldades
municipais.

~EtadueJE,~egionaís

e

JUS'l'IFICATIVA

up150

Feãeral em ma t

é

~1iPA-~~º~ª~':2.

A emenda pretend~ explicj~ar a compctincia
r i e de ordpnação do t.er r t.ór i o , meio em\~lentf'
í

dD
e

desenvolvimento urbano e regional. As cons t a t u a çde s__ bras a j e i r-as , atG )\.Q.

Je, paàeceram de aguda carência de dispoS1t1VOS relativos ao es~ço ~c~

r1torial e ~s condJç50E concreLas da vida naC10na] - a dlstribJJ~~O

da

o

..,,,.----

~onstl. ~~j ntc_!'".!!~Y ..9_!{1~l_~

L

.-

•

~

-

• •- - - -

---------.-

.

~y;,;-;~Ú:. ~~_~~~~~;~:~~~~~.;~;~~~.!2~~-~_
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•
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DA CO;; I SSÃO 11'\ ORGANJ ZAÇÃO DO

• _ •• -

r,s~'.~))O

população e 'suas at.av i daôe s no território, a r-ac i ona I uti11;..ação dor: r~
cursos nuturais e equ1pamentos produtivos õo·país.
nOE, a

daI

il

lmpôc-sc, t.embén., que ao c s t abelecer e s t e s P)l~
U.nião c.9nsiderc os inLE'!eFsc:s e s t.artua a a , r-eiç t on a ds e mi.n i c i pe i s
1nserç~o de recomendnçao exprcss~ de audl~ncla ~ eSbCS entes.

Inclua-sc it.enl V ao art. 17 com a seguinte rcdi"ç'ão:
"Art. 17.

v - criar c regular o funclonümento
de
Guarãa Nunicipal, subord i.nedo
e dm.i n i s t rútiVatf.2nle
ao Prefeito l:-It1nic~pal.1I

EMENDÁ 280481 ~2

t:

fá:"(i)

..lITQJ:---------

"LCHÂI'I'o/cut.,::,lo/,u~t:o.l'a:,4-

~

f!J_

~\Jt\/t:;

ORG~~IZAÇÃO

DO

-

~SThDO

JUS'rIF rcxçxo
...,

A criação de Guarda Nu n a.cape I trará maior prote>ç;:;o
dos mun Lc í.po s ,
por ner uma instituiç50 va.nou Lp

e seguranç'd
tta:TCl/oII1)llr~ll;iCl------

_

da aos anseios da comunidade.
Os componentes da Guarda r-1unic~pal serão

IncltJiI onQe:- couber:

Art.

Os

EFtoc1os pod e r âo' (C,tabC'lec ey,

r-oc r-u t.e>

dos na própria sociedade local, com isso trazendo maior conrQ
c~mento

da

real~dadc

municipal, proporcionando major

gração entre a Guarda tlunici pa L e a popu Laçjio ,

jl1t.C··

- ,--

n· Comissão da OrganIzação do Estado

EMENDA 250484·7

f:
tJ
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Art.

~ pr;~'"""~

ALI::RCIO DIAS
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I - 19 -

.

a) - Direito civil, comercial, penal,agrário,
eleitoral, marítlmo, aereonautico, espacial,'
processoal, e do trabalho e normas gerais de'
Direito Tributário, Urbanístico, Cartorial,N~
tarial e das execuções penais;

t: 09 ;~~-~;]

r . ; - r - - - - - - - - - - - - - - - - TtxTOIJUSTIFICAÇÃO----------·
"Art. - Lei complementar disporá sobre a criação, organização e funciona
mento do Conselho de Defesa da Amazôma Legal."
§ 19 - Compete ao Conselho de Defesa da Amazônia Legal:

I - Exercer a defesa dos recursos naturais, da fauna e da flora, na Am.§.
zônia Legal;
Ir - control ar, disciplinar e implementar a posse e uso da terra, na Amazônia Legal.
§ 29 O acesso à terra na Amazônia Legal, de que trata o parágrafo anLerior, obedecerá aos seguintes critérios:
I - todo irróvel rural desapropr.lado ou arrecadado na Amazônia Legal será incorporado ao Patrimônio da União, do Estado ou do Município que procederão a sua imediata distribuição:
a) a trabalhadores rurais sem terra ou com terra insuficiente para
o
sustento próprio e de conjunto familiar, em lotes de até dois módulos fiscais;
b) a cooperativas agropecuárias de pequenos e médios aqrãcul tores e assalariadosagrícolas, através da cessão gratuita;
c) ao Estado ou Município para a implantação d't fazenda-modelo, colônia
-escola ou realização de atividades de pesquisa e experimentáção;
d) ao Estado ou Hunicípio para implantação de empresas agropecuárias
com níveis satisfatónos de produtividade.
Ir - será gratuita a entrega de terras a trabalhadores ruraí s carentes,
sem terra. O Título de propriedade será emitldo após cinco anos de uso contínuo e produtivo da terra.
IrI - é vedado o uso do sistema de parceria, colonato ou a ele associado, na ocupação de terras públicas na Amazônia Legal.
§ 39 - Para garantir a exploração racional da terra na Amazôma Legal ,
ao Estado compete:
I - estimular a exploração coletiva de áreas rurais com vistas à elevação dos níveis de produtlvidade da terra;
rI - proporcionar aos trabalhadores e pequenos proprietários rurais con
dições necessárias ao pleno desenvolvimento de suas atividades, compreedendo
a) garantia de preços mínimos remuneradores;
b) seguro ruraí de quantidade i
c) financiamento agropecuário;
d) informações de mercado i
e) assastêncí.a técnica e extensão rural;
f) infra-estrutura de transporte, armazenaqem e comercialização.

JUS T I F I C

A r~levância do serviço público cartorial e '
notarial, a segurança jurídica das relações pessoais e n~
goclals que representa, recomenda, para seu aperfeiçoame~
to e modernização, que estabeleça a Uni~o, normas gerais,
conforme a tradição brasileira de conformarem os Estados,
sua legislação e organização aos ~ande~ princípios de i~
teresse nacional comum.
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Suprima-se o § 19 do art. 79 dJ Substitutivo.
JUS T I F I C A T_I V A

O mar territorial e pBtrimonlal assim como a plataforma continental são, pJr definição, bens p"rtencentes à
União. Sua exploração, portanto, pela União, não justifica que os
benefíclos fluam, preferencialmente, para qJalqusr Estado ou ~u
nicípio, mas devem reverter, isonômica e equitativamente, em pr~
veito de toda a Nação. Aos EstadJs e Municípios litorâneos já fi
ca assegJradJ o priviléglo de serem beneficiados pela natureza ,
que os br mdou com as belezas d s un litoral pujante como o brasi
leiro.

JUSTIFICAÇAO
A Amazônja, que ocupa cerca de 60% do território brasileiro, foi povoada de maneira esparsa e desigual, predonunantemente ao longo dos rios. HOJe, é uma
região com baixa densrdade pnpul acaonal , mas de grande potencial de recursos natura
is.
As tentatlvas de ocupação da Amazônia quase sempre acarretaram uma série de especulações, sem a preocupação explícita de consolidar a economia reqronal .
Vários órgãos governamentais foram criados objetivando defender os inte
resses da Região Amazônica. Seu desempenho, porém, nem sempre cor respondeu às expec
tatlvas das necessidades sentidas pela população local. Sua atuação era, às vezes ~
marcada pela ineficiência e quase sempre pelo comprometimento com anteresses de gru
pos Invest dores na região.
Propomos como alternativa para atuação eficiente e eficaz do aparelho
de estado na região, a cnação do Conselho da Defesa da Amazônia Legal, com competên
cia para:

~/~
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Suprima-se o inclso VI dJ artigo 7 9 , do Substituti
vo, e se acrescente, ao referido artigo, o s~guinte parágrafo:
" § - Os terrenos de marinha são administrados p~

- promover a defesa dos recursos naturais, da fauna e da flora, na Amazônia Legal;
- controlar, disciplinar e implementar a posse e uso da terra, na Amazô
nia Legal.

la Ulião, sendo de natureza especial porque propriedade inalien!
vel da Nação".
JUS T I F I C A T I V A

Estas duas atribuições se conjugam e se complementam, tendo em vista que
a defesa dos recursos naturais, da fauna e da flora não slgnifica manter intocável o
ecossistema, mas permiti r uma utillzação racional das terras e florestas. Estudos le
vados a efeito por organismos de pesqui.sa recomendam, para atender os objetivos de
defesa da Amazônia, a " exploraçâo intcnsiva de áreas de dimensõe limitadas e bem de
finidas". I: isto o que propomos, aLravés da presente sugestão à Assembléia Nacaonaf"

Os terrenos de marinha não são, propriamente,
União.

ConsUrülrile. -

Pertencem à própria Nação.

Sua administraç~o, porém,

da
é

feita pela União.
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Acrescente-se à alínea a, do inciso 19 do artigo 89 do substitutivo do Relal6r a express~o:"CarLorial
e notarial".

C

lr

-------~ê-se

ao inciso

:~"~:":::'.o

69 dO- Substitutivo a se-

guinte redação:
"IV - permitir, nos casos previstos em lei comple _
mentar, que forças estrangeiras aliadas transitem pelo terri-

--1
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tório nacional ou nele permaneçam temporariamente, sob o co mando de autoridades brasileiras, vedada a concessão do estabelecim~nto de bases militares ou de artefatos bélicos que co
loquem em risco a Paz mundial".

obras públicas, pois a não participação pecunlarla do Munici
pio abre a possibilidade de construção de obras faraônicas .
sem verdadeiro objetivo social, onerando apenas os propriet~
rios de imóveis, supostamente beneficiados.
O Município é responsável também, e em primeiro l~
gar, pelo desenvolvimento e valorização dos interesses so
ciais dos concidadãos, legítimos representantes do desenvol
vimento do Municíplo, observando-se 1/3 do ônus de contribui
ção de melhorias municipal, seja na área urbana como na suburbana ao Município.

JUS T I F I C A T I V A

o dispositivo do Substitutivo consagra abertura não
condizente com a Soberania e com a Defesa do próprio Estado;'
brasileiro, comprometendo também nosso relacionamento interA~
cional.
.~trânsito pelo território nacional ou a permanên
cia, sempre temporária, dentro dos limites territoriais, de
vem ser apenas em circunstâncias especiais e sob condições e~
tritamente.controladas, jamais se admitindo que dentro de no~
sas fronteiras se assentem bases militares de outras Nações ,
utilizando-nos como instrumento de seus intentos guerrilhei rescos, contrariando, ainda, a índole eminentemente pacifista
e não beligerante de nosso povo.
Tal vedação deve alcançar, igualmente, os produtos'
resultantes de condenável tecnologia bélica, como os foguetes
nucleares, que tendem a instrumentallzar as guerras de conqui~
ta, a exemplo do que lamentavelmente se tem visto em outros
países.
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Suprima-S9 o § 2Q do art. 32 do Substitutivo.
JUS T I ~ I C A T I V A
Não compete à União a ingerência em assuntos de
exclusiva competência da legislação tributária municipal,
vez
que as peculiariedades dos assuntos municipais divergem regionalmente, muitas vezes necessitando de incentivo não só para o
progresso social como também do incentivo ao desenvolvimento tr!
butário, racionalmente distribuido, o que somente ao Município'
cabe analisar e tributar, por dispor de maior con~ecimento
de
causa.

Estado

Acrescente-se ao art. 27 do Substitutivo o

,
•
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DEPUTADO D~LIO BRAZ

segui~

te parágrafo:
"§
_ Ficam extintas, ainda que em andamento ou
pendentes de sentença no Su?remo Tribunal Federal ou em juízo a~
bitral, as questões de limites entre Estados, consolidando-se os
títulos dominiais expedidos pelos Estados em favor das
regiões
sob 1itígio e continuando os Estad~s na p~sse dos territórios em
que atualmente exercem a sua jurisdição.
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Substitua-se, no § 2Q do art. 37 do substitutivo, a
expressão "gratuitamente" por "mediante remuneração, nos termos da Lei Orgânica".

JUS T I F I C A T I V A
JUS T I F I C A T I V A
Ouvidores
A remuneração dos membros do conselho de
no âmbito municipal, criado na própria Lei Orgânica, objetivan
do entre outras atr-ibuições manifestar-se sobre orçamento mun!
cipal, deverá, para sua legitimidade, ser admitida vez que
a
complexidade de representação e responsabilidade social exigirão dedica~ão excepcional.

Existem algJmas regiões objeto de litígio provis~
rio entre Estados limítrofes, que se vem arrastando ao longo de
incontáveis anos. O saneamento dessa situação, trazend~ tranqui----'lidade para as pópulações que aí habitam, é medida que se impõe
de imediato. A emenda proposta encontra precedente no que
fora
feito anteriormente, através do art. 184 da Co,stituição
de
1 937.
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Suprima-se do inciso XIV do artigo 89 a

Dê-se ao inciso I do art. ~1 do Substitutivo a seguinte redação:
"I - contribuição de melhoria, arrecadada dos proprietários de imóvéis valorizados pot obras públicas, que t~
rá por limite individual, exigível de cada contribuinte 1/3
(um terço) do acréscimo de valor que resultar para os imó
veis de sua propriedade".
JUS T I F I C A T I V A
Não se justifica a ausência da municipalidade
suporte do ônus na contribuição de melhoria, decorrente

no
de

express~o

"bem como as polícias civil e militar e o corpo de bombeiros

mili-

tar do D~strito Federal".

JUSTIFICAÇÃO
Resumidamente, a pretensão arrima-se no conflito, na

poslçao antagônica assumida pelo Subst~tutivo em relação ã auton~
~ deferlda ao Distrlto Fedoralena violação do tratamento isonô-

mico que se deve dispensar aos entes que compõem a organização político-admlnistrat~va da Repúbl~ca.
Para maior brevidade, reportamo-nos à justificação
.ofertada para o pedido de alteração do incixo XIII do artigo 89.

n- Comissão da Organização do Estado
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competê~

o supracitado dispositivo pretende incluir na
~~---------

cia da União a oorigatorieçlade de "organizar

T E X T O I J U S f l l ' l C A Ç Ã O - - - - - - - - - - - - - - -_ _- ,

Suprima-se da alínea "0

11

do

incJ.50

ciário ~

XIX do artigo 89 e

.Q

.!:.

~.Q

Puder Juói-

Ministério Público ~ Distrito Federal ~ dos Territórios".

referêncla ao Distrito Federal.
Observa-se, de início, o conflito da norma com o preJUSTIFICAÇÃO

ceito insculpido no artigo 21, que atribui "autonomia" ao

Distrito

Federal, concedendo. sua população o direito de escolher o Governadar Distrital, além de prever a criação de uma Câmara

A proposta harmoniza o texto com a real autonomia deferlda ao Distrito Federal.

Cabem aqui os mesmos argumentos expendidos na justifi
cação da Emenda ao lnciso XIII do mesmo artigo: "isonomla e real au
tonomia.

É

uma obrigação.
ele que

EMENDA 250495-2
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Suprima-se elo inciso VI do artigo
armas, explosivos ll

"Armas

ll

B~

Se este é o real anseio do povo do Distrito Federal,
com os ônus da realização de seus sonhos.

taoos Oistritais", uma uancada Feoeral, mas, estranhamente, as

a expressão

Fioalmente, atente-se que o preceito fere o
constitucional da isonomia.

•

de?p~

princípio

A manter a odiosa discriminação, é justo que idênticotrat~
mento seja dispensada a todos os Estadas. Aliás, não se concebe que s e oponham tantas ~estriç5es • criação do Estado de Tocantins, lriângul~
etc, e à transformação dos Territórios de Roraima e Amapá em Estados, quando a Assembléia Nacional Constituinte se mostra tão pródiga
em relação ao Distrito Federal, que, sogundo palavras de seu atual G~
vernador, se acha. míngua de recursos.

e "explosivosll são vocábulos cujo siqnl-

ficado se contém na expressão "materlal bélico".
Como a lej não deve abrigar palavras desnecessá-

rias, conclui-se pela procedência da

carresponde

sas com a manutenção do Poder Judiciário fica à conta da União. Aliás,
não somente ela onerará os cofres federais; o próprio
S~ostitutivo
contempla outros favores, cemo sejam a obrigação de a União
minter
as p~lícias civil e militar e o corpo de bomoeiros.

~

comissão da Organização elo EDtaào

arq~e

princípio de Direito que a todo direito

Não bastasse, não se concebe autonomia pela metade. H~
verá, no Distrito Federal, a figura 00 Governador, uma plêiade de'O~

I

6bf2,5.0 (\! I:-flfl1kífi:

~

Legislativa,

com todas as despesas consectárias de tai.s medidas (e como as háf .. J

E~enda.
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Suprima-se do J.nciso IV do artigo 10 a expressão lias

áreas de faJ.xa de fronteira'l, aI1- contiemp Ladaa dentre os bcna
do Lstado-memLro.

=

TEXTO/.lusTltlcAÇ.\O

-,

CAP!TULO II

ORGANIZAÇXO POLITICO ADMINISTRATIVA

As .áre<:s da faixa de front.eira, além de já serom dC'flnidas como bens da união (art. 79, T, e § 39) guardam intima correlação com a noção de segurança da Pátrla.
Impossível, assim, incluí-las dentre os bens dos estadoS-Membros,

subord~nando,

em conseqüência, a

l~mitação

,seu uso às normas emanadas do legi.slador estadual.

ao

Art .. 39 - A orgnnizaçio politico - administrativa da' l~cp~
blica Federativa do Brasil, compreende a União, os Estados, os Tcr-

rit~rios AutSnomos. o Distrito Federal e os Muni~ipios.
CAPITULO VII
DISTRITO FEDERAl. e TERRITORIOS AUTÔNOHOS

c

Art .. 21 - O Distrito Federal e os Territórios de Roraima

e Amapá, dotados de autonomia política, legislativa, administrativa

e financeira, serão adoinistrados por Gove4nadores

- Distrital

e

Territoriais - e disporão de Câmaras Legislativas.
§ 19 - A e1~ição dos Governadores e yice-Govcrnadores

Distrito Federal e dos Territórios Autônomos, coincidirá com a

do
do

Presidente e Vice-Presidente da República, para mandato de igual d~
ração, na forma da lei.
§ 29 - O nÍtnero de Deputados Distritais e Territoriais, ,
corrpsponderã ao dobro da r?presentação do Distrito Federal c
dos

Territórios Autônonos, na CâMara Federal, aplicando-se-lhes no
couber, os paragrafos 19 e 29 do artigo 13.

que

156 • D- ~ da Organização do Estado

§ 39

- Lei Orgânica, aprovada por dois terços dªs respec-

~ivas Câmaras Lagislativas,

res Lc?islativo

b) Acrescentar ao final do art. 89,

Pode-

~ vedada a divisio do Distrito Federal em Muniei -

§ 49 -

,
§ 59

Trata-se de alterações que objetiva~

- As representações do Distrito Federal e dos Terri-

tórios Autônomos, na Câmara Federal e no Senado da República, apli-

"Parecer"

car-se-ã~a legislação eleitoral concernente aos Estados.

Territórios Autônomos e Territórios Federais.

§

e

inciso XIV

Territôrios lt

Executiv~

p

pios.

disporá sôbre a organização dos

do Relator compatibilizando-o,

COM

li

s~stcnatização, do

os entes federativos

I

69 - O Distrito Federal instituirâ e arrecadarâ e arre-

_~~~rã o_s--ÍmJlo~to-s--e

taxas de c cnp e t ênc a dos [stadas e Hun Lc Lp Lo s ,
í

Os Territórios Autônomos instituirão e arrecadario, somente, impostos c taxas de competência dos Estados.
79 -

Incluem-se entre os bdns do Distrito Federal

05

que lhe pertençan na data da promuleaç;o desta Constituiçio e entre
os dos Territórios Autônomos. todos aqueles. referidos no art. 10 •
s~~s incisos c parngrafo único.

EMENDA 250500-2
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Art. 22 - Lei Federal disporá sobre a organização judicii
TtXTOIJUSTIf'lCAÇio

r~n dos Territórios AutônoMos.

Art. 23 - Ressalvada a competência da União. aplicam-~e '
nos Territ~rios AutSnomos, as dispnsiç;es do artigo 11, incisos

Incluir nas DISPOSIÇÕES TRANSITÕRIAS

I.

111 e IV e artigo 20 e seus parágrafos.
Art •••• Os atuais Territórios de Rorai~a e A~apã serao
convertidos em Estados, observando-se em lei os Mesmos
critê
rios seguidos na criaçio dos Estados de Mato Grosso do Sul e Acre.

t 19 - Noventa dias ap~s a criaçio desses [stados.o Tr!
Após quarenta e quatro anos de existêndia, nao mais se jus
tific3 a manutenção do atual estatuto dos Territórios, eM relação
Roraima e AMapá.

a

-

que os aproxima da condição de Estaqo, do ponto de vista da autano
mia politica, legislativa. adMinistrativa e

Trata-se da posição equivalente

mais o de oito anos.
§

~.

, conquista do "status" de Territ5rio Aut;nomo. entidade Federativa,
I

dor e Vice-Governador c de três Senadores, cabendo ao menos votado destes, eÀercer o restante do mandato de quatro anos. c os de-

No momento em que o Distrito Fnlera} ganha autonomia fede-

.

bunal Superior Eleitoral designará da.ta para a eleição de Governa

ã

financei~a.

2~

- O Governador c o Vice-Governador terminarão scu~

mandatos com os dos denais Governadores) facultada a rcelei~ão nas
condições que a lei estabelecer

-

do Distrito Federal

que se justifica pelo grau de desenvolviMento econômico c cultural,
~._

alcançado pelas sociedades que vivem nos atuais Territ~rios.

Criados em 1943, os atuais Territórios de Roraimn ~

Seria injusto e i1'\tolerave,l discriminação ma n t c r os habi-

Amap;, nia cahem mais dentro dos liDites institucionais do estatu

tantes de Roraima e Amapá, ~ungidos a um3 lei orgânica ditatorial,

to do Território: Lei 411
2 - Vivem nos Territórios mais da 500.000 brasileiros c

qu c inibe qualquer iniciativa mais ousada do Governador)'"demiss1ve-l fl
ad nutum

dos TerritErios, em busca de soluç;es reclamadas pela

tI

1

o fluxo migratório

expressivo, sobretudo em Roraima, cujo cresci

3 - Ni~ deixa de ser por outra situaçio que nao seja a d~
Interior, cOm um Governador 'Idemissivel ' l

A verdade; que o Governador, o Gnico "bi~nico" dos TerritErios, não dispõe de

c

menta denografico ultrapassa ]2: ao ano.

população, em seu justo anseio de progresso e beM estar.

autoridade suficiente para coordenar

os

serventia do Minist~rio do

trabalhos, o desempenho das diversas agências do Governo Federal ,

ad nuturn~ que 30: da superficie ~e Roraima e 52Z da superficie

que agem como se f;ssem Roraima e Amapá, serventias de Ministêrios

A~apã,

e Repartições da União.

empresas alienigenas, quasr todas multi-nacionais.
4 -

O tratamento igualitirio dispensado ao Distrito Federal'
e aos Territórios Autônomos4e Roraima e Amapá, abre as portas

do

progrêsso para o seu povo, e n s e j a o su r g Ln e nt;o e fortalecimento de.
lideranças e vai ao encontro das aspirações de au e o no n i a da

s~n

gente.
A acolhida a esta emc nd a , estEi em sintonia com os ideais
de descentralização Administrativa e Política,

to da Federaçno brasileira, com

Q

con

monento de democrncia participa:

3

dificil a consolidação de lideranças políticas nos
vez que o seu maior expoente politico, o Governa-

dor, ~ uma figura inf~riorizada
inpossibilitado~de

Q

subalterna, sem um mandato defi-

qualquer planejamento a

m~dio

prazo, pc -

la; injunções de urna posição contingcntc. que o coloca em pcrmanc~
tc transitoriedade no cargo.
S - O povo do Tcrrit0rio

o forta1ecimen

tiva, que inspirou e inspira as lideranças da nova República,
em
seu justo anseio pela I' reconstruçio de nossa pitria. sob a ;gide'
da liberdade e da 'i u a t Lc a social.

[

Tcrrit~rios, uma

nido,

do

constituen concessões para pesquisa e la~ra de minérios

e

ã

discriminado no que tange

administraç;o da justiça,de vez que a isntincia rccllrsal se localiz
78

ou

em Bras!lia, obriennrlo iqucles que precisan de "habeas corpus

t,

"mandato de senurança", a despesas com as quais nio poden arcar.

Discriminado ainda ê o povo do Território porque não elege o seu Go
vernador, nem teM representação no Senado Federal.

NDA 250499-5

lil_.

OTTO:!~R

PI!\TO

r-- - - - - - - - - ii -

e

MARl.UeF. PIJiTO

6 - Sômente o desconhecimento absoluto das condições dei
sio submetidos os brasileiros que vi-

~P_ARTJtto-----,

~arginalizaçio J)olitica a que

LJ:!.!:.----l

vem nos Territórios.

PL'HA"Jo/CO),jIS5i.o/suaCOIol.~sio--------------,

11 - COMISSÃO DA ORGA!\I7.AÇÃO

=r---------------- TEXTO/"u~Tlrlcj\çi,o---.·_------------_,

ou a anbição de alguns "administradores, sem !.
paio popular para disputar em clci~es livres, os carGos que hoje ~

cupam, justiIic~m posiç;cs que privilcBiarn a manlltcnçio do 'tstattls
quo", nociva ao dcsenvolvimenlo eco68mico, social e politico, dos!
seus habitantes e contrãria~ ao ~o~cnto historico que vivemos: des-

a) -

Acrc~ceutar

i.
Distrito

Feder~l,

:
A expressão: os Territori('l'; Autônonos, depois do

aos scnuintcs itens:

Art. 3\',
Ar t , 59

§

Art. 7\',

§

69

centralização e íortnlecioento do

lhor posicionados que a maioria dos Estados. T;m menor popu1aç~o, •
recebem os mesmos recursos da União que os Estados e não têm o

nus do

2\'

federalismo.

7 - Fconênica e financeiramente, estão os Territórios me-

deral.

0-

pagamento dos seus servidores, estipendiados pelo Governo Fc

D- Comissão da O!ganlzação do Estado • 157

8 - O que falta

05

Territórios para o grande salto, ê au-

tonomia administrativa e política,

justiça própria,

são sôbre os assuntos de sua economia
política, a nível federal,

i~terna e u~a

suficientemente numerosa,

representação

~os

indissolúvel dos Estados, do Distrito Federal,

poder de dcci -

Territórios e Municípios,# e tem como finalidade:

11

r

para vocalizar

JUSTIFICAÇÃO

sua necessidade e lutar pelos seus problemas.

o

substitutivo do

pios, no seu artigo 2 2

,

nobre relator não inclui os Munici

bem como os Territórios e o Distrito F~

deral, descaracterizando a ordenação do capítulo 11, seguinte ,

que trata da organização pOlítico-administrativa.
Constituinte VICTOR FACCIONI
Cremos que tal lapso se deve a problemas de

publica-

ção.

OJMISSÃO DA ORGANIZA('ÃO DO EST!l{XI
SUBSTITUTIVO DO RELATOR DA COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

'------~

:EMENDA 250504-5

EMENDA N2

AUTen

B!ONSTITUINTE ROSE DE FREITAS
crw-~----

Acrescente-se ao Substitutivo do Relator da Comissão da Organização do Estado, inciso V do artigo 17, com
a

PLENAIl.l0/coUISSÃo/sutleOlollssÃO

DA ORGANIZAÇAO DO ESTADO
r.1-----------------

T E;lI: TOt JUSTl f ll;AÇÃO -

-

-

-

-

seguinte redação:
11 V _ dispor
sobre a remuneração do
cionalismo municipal. 1I

Art 89 - INCISO XVII

fun-

SUGERE-SE A SEGUINTE REDAÇAO PARA O CITAOO INCISO XVIIQ
JUSTIFICAÇÃO
Exercer indicação esclarecedora quant o-taos espetáculos de
diversões e classificar por faixa etária e horário a programação
nas empresas de telecomunicações.

no
A presente Emenda, objetiva a preenche~ lacuna
funcionalisrro
que respeita sobre a fixação da remuneração do
municipal.

Os subsídios do Prefeito, do Vicê-prefeiLo e
dos
Vereadores foram devidamente regulados pelo artigo 16 do suba
titutivo.

~iMENDA 250502-9

AUTOR-----

Constituinte VICTOR FACCIONI
~._--------

tJ
TEXTO/JUSTlfIC1;:ÃO----- - -

_

SUBSTITUTIVO DO RELATOR DA COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO
EMENDA N2

1

Supr1ma-se o § 2 2 do artigo l~ do Substitutivo do Relator da Comissão de Organ~zação do Estado.
JUSTIFICAÇÃO

o

JUSTIFlCAÇAO
As questões culturais devem s~r tratadas pelos seus órgãos
especificos. O Ministério da Cul~ura que integra o Poder Executivo
da União, deverá contar com um Conselho de ~tica, integrado por
representantes da sociedade civil organizada, encarregado de informar à população sobre o conteúdo, a natureza e a adequação da faixa
etária sobre os espetáculos de diversões e de classificar por faixa
etária e horário a programação das em-presas de telecomunic§ções.
Considerando que o direito a cidadania implica ..na liberdade
de escolha e que O cidadão deve ter o direito de livre acesso a toda
e qualquer informação , cabe ao Conselho de ~tica informar e esclarecer o público na sua rela~ão com a obra artístico-cultural, garanti
do assim a plena manifestação, bem como a ,liberdade de criação I
produção, circulação e difusão dos bens culturais.'

'~DA 250505-3
~CONSTITUINTE SDNIFilCIO DE

eur ..

~PA"T100~

.D.S.

ANDRADA

~OATA-iiJ

constante do § 2e em apreço, que tencionamos supri-

L~

mir, é matéria a ser regulada pela Constituição Estadual.
Além do mais, a Constituição federal vigente, restrin

06;8!

n:XTC/JUSTlrlCI\"~O----------------'"

--

No Artigo 29 após a palavra "Triângulo" inclua-se ã palavra "Mineiro"
ficando a denominação com "Triângulo Mineiro".

g e, apenas, no particular, a pro1bição de pagar a deputados estaduais mais de oito sessões extraordinárias o que, a nosso ver,
extrapola de sua área de competência que

é da Constituição

JUSTIFICATIVA

Est~

dual. (Art. 13, inciso VI).
Assim como há Mato Grosso do Sul, que mantêm a mesma denominação de '
Mato· Grosso, é justo que O Triângulo se se transformar em Estado, venha chamar-'
se Triângulo Mineiro, para manter as suas origens.

...:.,-----------------------------'
~NDA 250503-7

t:=

CONSTITUINlJ.'E VICTOR

F~~~~-==-

__=.=J t:1

~~;~~'O~]

p1----- _COMISS~ DA o~~;~~~o~~;ro----------~
·--SüBSTI'ruTIVO DO RELA'rOR

D~XT~~~;~~'~~~~RG~NIZAÇÃO

-no

;Ab~a

E;-TAD~-

EMENDA 280506-1

AUTO•.- _

~S:O:l.lill!IE...®NI!JiCJ:.Q.J]E....e~..B8P.A

EHENDA N2
Dê-se ao art. 22 do Substitutivo do Relator da

Comi~

são da Organização do.EsLado, a seguinte redação:
"Art. 22 A República Federativa do

é

constituída, sob regime representativo, pela

BrasJ.l
união

[

TE:.nO/olu:.T,FICAÇÂO - ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,

Acrescente-se ao Artigo 36 o seguinte § 4º:
Qualquer cidadão será par-te legítima para requerer o exame das
§ 4º
contas municipais, tirar certidões, representar perante os órgãos de fiscaliza -

158
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ção financeira e promover- ~ responsabilidade penal de administradores públ.Icos no
Município.
No mesmo artigo 36 no seu enunciado acrescente-se a palavra "estadual:' após os ter
mos ,"na forma da lei". E no § 3º do mesmo artigo 36 onde se lê "três milhões" leia-se "hum milhão de habitantes".

:EMENDA 250508-8

[!J

F.

JUSTIFICATI.VA

o preceito

Au

, ,, -

l:l.CQloUSS/lO DA

....,

Ao artigo 26 acrescente-se o seguinte § único.
Parágrafo i.Jnico - Promulgada a Constituição do Estado, caberá à Câmara Municipal no prazo de seis meses, votar à Lei Orgânica respectiva, respe.rtadosos princípios desta Constituição e da Constituição Estadual".

A lei estadual é a mais adequada para dispor sobre a fiscalização financeira do Município. Município com mais de hum milhão de habitantes já justifl
ca ím tribunal' de Contas e a experiência revela a necessidade de se dar a qualquer cidadão, sobretudo no âmbito municipal a prerrogativa de promover por si'
a fiscalização das contas municipais.

DA 250507-0_

P.O.S.

TEXTO/JUSTlFlCAÇÂO-----

JUSTIFICATIVA

----,

c!~AftTIDO~

CONSTITUINTE BONIFI\CIO DE ANDRADA

~PARTID~~

CONSTITUINTE BONIFI\CIO DE ANDRADA

P.D.S.

ORGANIZAÇ/lÓcD;i'~STÃÕ~o"u."w"'i.

visa regular a feitura imediata da Lei-Orgâpica Municipal.

:EMENDA 2.50509-6

tJ

CO){STITUINTE BONIFACro DE ANDRADA

""'-"""----------'
rr-=-ORTA~

= - - - - - - · - - - - - - - - - - T E X T O / o l U S T l F ' l C A f j ; i ; o - - - -_ _.

~-" °6187

.......

. - - - - - - - - - n:"rO/JUSTfnCIl.t;Ão-----

o Artigo

8º passa a ter as seguintes modíf'ícaçõess

...,

c,

o Art.

99 • §

29

passa a ter a seguinte redação:

o i tem IX passa

a ter as seguintes palavras após "promover" e antes
de "desenvolvimento": "planejar e promover, em nível federal, o desenvolvimento nacionaL •.

§ 29 são reservados aos Estados Federados todas as competências
adnünistrativas e legislativas que não lhe são vedadas por esta Constituição.

o item

XIX, na letra.9.' leia-se da seguinte fo:rma
"G) navegação lacustre e fluvial interestadual, marítima, aérea e '
aérea espacial, bemassim o regime dos Portos".

39

passará a ser o § 4 9 , dando-se a seguinte redação ao § 39

§ 39~ A União poderá legislar atravês de normas gerais sobre rnat!
rias não mencionadas no artigo 89 mas a lei federal somente prevalecerá sohre
a estadual nos estritos casos de predominância do interesse nacional.

Noitem XIX acrescentar a letra~, com a seguinte redação:
"5) - normas gerais sobre a educação, cultura e desportos".

JUSTIFICATIVA

Dar-se-á redação ao i tem X da seguinte forma: "Estabelecer os planos

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

"eríeraãs de transportes, informática, e gerenciamento costeiro, ouvidos os Est,!!.

n de se aplaudir o illJStre relator Senador José Richa quando in troduz no Substitutivo uma têcníca federativa de repartição de competência
que supera o método centralista adotado nas 'Constituições de 1934, 1946
e
especialmente nas de 1967 I 1969. Nestas Constituições o que se fez foi intr~
duzir a metodologia europeãa que na verdade. criou UIIl federaâdsno submetido a
raízes unttarãstas , A verdadeira Federação é de origem amerâcana e :~i esta'

dos, os Territórios e o Distrito Federal, conforme o caso".
No item XII, letra,!!. , onde se lê "nacionais" leia-se "federais".
No item XIV acrescente-se após a palavra Distrito Federal as palavras
"e Territórios".

técnica no seu trabalho, .com as devidas adaptações, recoloca o país no verdadeiro caminho da Federação. Será uma positiva contribuição da chamada nova'
República em favor dos tempos novos que se pretende implantar no País.
A nossa emená"; visa esclarecer e contribuir para a nova têcníca
federalista do Substitutivo.

No item IX ó que se pretende ao colocar as palavras "em nivel federal!'
é resguardar as prerrogativas nos Estados Federais na feitura do planejamento
federal, com os planos estaduais.
No i~em XX do mesmo artigo 8º ao acrescentar as palavras "ouvido os
Estados, Territórios e Distrito Federal", conforme o caso", se pretende também dar
ao Estado Federado e estas outras entidades" a prerrogativa de participar da feitura dos respectivos planos e não ficar assim marginalizados.
No artigo 8º ainda se procura utilizar da palavra "federal" no lugar de
"nacional" porque federal é mais de acordo com o princípio da Federação. A pala _
v.ra"nacional" é um termo mais usado nos países unitários, que não são federativos.
Ainda no item XIV do artigo 8º acresce,nta-se a palavra "territórios"
porque há necessidade de polícias também nesta área do solo brasileiro.
No mesmo artifo "8º-item XIX quando, na letra "G", 5nclui-se a palavra'
respeito
a lagoas I
e rios que nascem e terminam dentro do Estado.
"~nterestadual" é porque a navegação lacustre fluvial diz

Ainda no mesmo artigo 8º i tem XIX cuja enumeiação de competências
legislativas devemos aplaudir, todavia, há de se Inctuí , ali mais uma letra referente "as normas gerais sobre educação, cultura e rJesportos", visto' que é uma
matéria de granrJe interesse no País. Ficaria submetida a legislação em termos de'
normais gerais à Uniãe e a legislaçã:o suplementar dos Estados Federados.

'-----------

-:J

DA 250510-_0_ B O T O . - - - - - - - - ,
CONSTITUlNTE BONIF!\CIO DE ANDRADA

~'ARTl00=:J
P.D.S.

--------l?r -COl~ISS/lO
DA ORGANJZAÇIlO 00 ESmOO

I'l.tH.. .,llo/coUISSÃo/sUBC01U!lsio-----------

=

nXTO/.lo:mrrcA,çio

....,

No Arti go 10 item II, suprimam-se as palavras "e municipais".
No Artigo 10 item 111, leia-se o texto da seguinte forma: lias

i~has

fluviais e Iacustres dentro do território estadual".
JUSTIFICATIVA
Quanda se Jrurt i Lí.za a

palavra "muí=1icSpios" nó item 11 do Ar Ligo X . é

parque o Estado Já abrande a vida municipal.
Ao se acrescentar as palavras "dEntro do terr tóri D esteooal"
í

v.isa é dar precí são ao disposi ti vo ,

(1

que se

D- Comfsaio daOrganIzação do EsIMo • 159

A tradição brasileira é de serem julgados . pelos juízes
das
Comarcas, aliás como deverá ocorrer com os Deputados e Senadores.
O privilégip de serem julgados pelos Tribunais Estaduais
irá
dificultar por um lado a justiça e por outro lado os próprios réus, I
que terão de se desloéar dos longíquos municípips. para as capitais.
Daí julgarmos necessérios a supressão da matéria do texto constituci~
nal.

F;PARTIOO ,

.r:r=cõM

-

P.D.S.
PLENAR10!COI.IISS.ÃO!SUDCOMIS$ÃO

}

~DfTA-:-:-:::::l

~~LEJ

COMISS1\O DE ORGANIZAÇ1\O DO ESTADO

No Artigo 23 item VII "b" leia-se no lugar do texto Indicado o seguinte:
"b) " respeito aos direitos e garantias individuais".
Na letra .s!. do mesmo artigo 13 leia-se:
d) prestação de contas da administração pública direta e indireta através da publicação para conhecimento de todos".

Tamhém no § 3º, contém matéria de. votação do orçamento. A Constituição Federal a nosso ver deve ~eixar para a Constituição Estadual
regular este assunto, de acordo com orientação que julgar mais conveniente para cada Estado brasileiro.

As peculiar~dades de cada .região brasileira não devem se submeter ao mesmo paradígma para todo o Páis, é o princípio federativo.

JUSTIFICATIVA
O conceito "direitos da pessoa humana", tecnicamente em termos constit~
cionais é expressado nas palavras "direitos e garantias individuais" ou que está '
definido na Constituição facilitando a aplicação do preceito constitucional.
Quanto a letra.s!. estamos incluindo o princípio da publicação, em órgão
de imprensa, da prestação de contas, sem o que ela cairá no vazio. t bom juntar à I
prestação de contas o princípio da publicidade. Daí a emenda.

EMENDA 250514-2

C-L!J

CONSTITUINTE BONIFACIO DE ANDRADA

E:J

COMISSAO DA ORGANIZAÇl10 DO ESTADO

AUTOR

J>ll!f1ÂIUO/cOllISSÃO/SUElCOIlISSÃO

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

No Art. 14 dê-se ao item

DA 250512-6
CONSTITUINTE BONIFACIO DE ANDRADA

rI a seguinte redação:

JUS T I F r C A T r V A

o que se pretende é dar ao vereador a imunidade material isto
é, a inviolabilidade parlamentar para que possa com independência e
plena garantia·expor a sua opinião, as suas palavras e dar os
seus
votos.
Se usarmos o conceito de imunidade e inviolabilidade iremos
criar um outro tipo ~e garantia, que talvez não seja conviniente
a
atividade .da vereança no interior'do País.

Parágrafo Único - Lei complementar federal definirá os critérios básicos para u .,si:abelecimento de Regiões de Desenvolvimento Econômico e de Areas
"Ietropolitanas na forma desse artigo, respeitada a legislação estadual.
Suprimam-se os artigos 19 e 20.

JUSTIFICATIVA

.EMfNDA.-2-50515-1

A Região de Desenvolvimento Econômico e as I\reas metropolitanas mencionadas no Substitutivo vão constituir' uma experiência nova em nosso ambiente polít,!
co-administrativo, Conhecemo,s atualemnte algo parecido através da SUDENE e de ou _
tras superintendências regionais. De acordo com a boa têcníca, a matéria por representar experiência nova deve ficar nos seus pormenores e detalhes na competên _
cia da legislação comp.lementar ou ordinária, sem o que correremos o risco de detu,E.
pações submetendo tudo a rigidez constitucional. Há necessidade de termos em vista
que neste tipo de entidade as tendências são grandes para o domínio da tecnocracia
e por isto a lei ordinária se impõe como a mais conveniente. A inovação deverá
rodear-se de cautelas para não fracassar.

DA 250513-4

._,

" Inviolabilidade dos vereadores no território do município
por suas palavras opiniões e votos".

O Artigo 18 no seu § único passa a ter a seguinte redação:
Para efeitos de colaboração administrativa, os Estados fe- '
Art 18 derados poderão associar-se em Regiões de Desenvolvimento Econômico, os Municípios
e o Distrito Federal em áreas mdropolitanas.

!

TE:cro/"lvSTII'ICAÇÃO-------

AuT'"-----

AUTO.------J

~SJ'llU.Ih.'T.liJlO:ll.EAr.L.IUQLI.!llElL/lêJ:iNDRIJll8A.uD8.A
6,--PLEHÂAIO/e("'lIs~ÃO/,,'\.lU'_,o_._,,_,i_,
C-m\JIS.SãQlJ~...lXLlilir..ADO

r-.
..

~PARTIOO~

L-11DS-----JI

__'J ~;AT4
. l.nLL

TEXTO/~USTIFICt.ÇÃO-----------=------~

'

O itCFI I do Art. 11 passa a ter a seguinte redação:

"I

- Legislar sobre as matérias de sua competência e supãementar a legislação federal de normas gerais em assuntos de seu interesse. "
O iteFl'U. do Art. 11 após a palavra" justiça" acrescenta-se:
" e seus serviços administrativos".

QUando no i tem I do artigo 11 inclui-se as palavras "de normas
gerais " o que se visa ê esclarecer methor o texto. que merece os nossos
aplausos. pois cria importante técnica na repartição de competência federat.!,

-,

• CONSTITUINTE BDNIFACIO DE ANDRADA

[Ib-OATA -=-:-:::J

~9

/

O~~

-TEXTOIJUSTlfICAÇio------------------,

va •

Já no item II o que se quer ê chamar atenção para os "serviços
administrativos" estaduais.

I

ARTIGO 14: .
Suprimam-se os § 1º , § 2º

e

§' 3º

do Art. 14 e do Art. 15.

JUS T I F I C A T I V A

~DA

250516-9

~.:!?lFUINTE BONIFACIO

-r

_

AU'OR-

DE ANDRADA

~t1ATA~

PLtr.41UO/COI,lISsio/SOBCO .. lssio

Fcm.lIssl\O DA DRGANIZAÇ1\O DO ESTADO

Não há necessidade de se estabelecer o privilégio para o Prefeito e para os vereadores de serem sempre julgados pelo Tribunais '
de Justiça do Estado.

J [!;~:~~'O~

seT~~O/~U,~:~:ç~~a

.)

ê09I 06_!.JILJ
palav~n

"independentes" leia-se a
NO'ArtigO 9 § 1º onde.
"articulados". E no § 3º do mesmo artigo 9 onde está a palavra "predominante" leia -se a palavra "peculiar".

160 • 1-,CoriaÃO ela 0rgInDçi0 do Eàtado

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

SUbstitui-se a palavra "independente" pela palavra"articul~das" pois
esta é l!ffi termo mais moderno. Hoje os Poderes da República não podem ficar inteiràmente separados, segundo a dinâmica dos nossos dias.

Ao se acrescentar esta providência de como fazer a publicação o que se
procura é tornar obrigatória esta medida visto que em muitos municípios considera.
se publicação o ato de colar os balancetes municipais na porta da Prefeitura, o •
que na prática moderna não é nenhumà publicação. Assim, pois, a necessidade desta'
puor rcídade em órgãos de circulação na ]:egião.

E no lugar da palavra "predominate" usa-se a palavra " peculiar", porque
é uma palavra consagrada na jurisprudência brasileira desde o princípio do século, I
o que facilitará a compreensão jurídica do conceito.

DA 280517-7

rr;J'AftllDO~

CONSTITUINTE BONIFllcIO DE ANDRADA

P.D.S.

PLIENÀIUO/COlolIS$ÃO/SUIlCOlllllssio--

ÊMENDA 250521-5

.

P.D.S

.CDMISSIlO DA
~

_

COMISS1\O DA DRGANIZAÇ1\O 00 ESTADO
No lugar da denominação "Da organização do Estado" leia-se
"Da Organização Federativa".

- --~~--- PLENAR10/COl.IlssÃa!SUO:;OlllISsio

_

DRGANI~~O...!D~D~E""S?.LTA':'!D~OC-..

No Artigo 6º onde se lê: "são Poderes da União o Legislativo, o
Executado e o Judiciário independentes e harmônicos entre sr leia-se: "articulados e harmônicos entre si".

JUSTIFICATIVA
Se o Estado é federativo será necessétio colocar o adjetivo da sua
denominação.

,.

LP4RTI00;:J

AO""

~ CONSTITUINTE BONIF/lcro DE ANDRADA

JUSTIFICATIVA
A palavra "independente" é um conceito já superado no direito con~
titucional moderno. Nenhum dos Poderes da República é independente em rela ção ao outro. Todos são articulados especialmente levando-se em conta a tendência parlamentarista hoje existente.

Ao 280518-5
CONSTITUINTE BONIFllcIO DE ANDRADA

w.---------COMISS1\O DE DRGANI7AÇ1\0 DO ESTADO

C

~.LUAIIlO/cOlllsslo/ll)aCDlIl"io

!:MENDA 250522-3
C SENADOR JlillllAS PASSARIIlHO

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

!TI
Acrescente-se o Artigo.:?2 o seguinte § 5º:

PL'fNt'\IQ.LCoNlS3Ão/sUBCOltl~SÃO'----

,,§ ~º
Os territórios terão um Conselho Territorial, cujos membros
serão eleitos diretamente, com funções administrativas fixadas em lei federal".

Inclus.-se ond'e--c-o-u";b-e-r-:- - TEXto/~USTlfle.t.ÇÃO'~.- - - - - - - - - - - - - - - - - ,
Art -

JUSTIFICATIVA

rr;PARTIDO~

P.D.S.

- - - - - . - - - PLIENAR10/col.ll$SÃo/sUIlC0N1$S~O-

As jazidas, minas e demais recursos minerais e os potenciais

de' energia hidraulica cons~it~em propriedade inalienavol e
imprescritivel da União, distinta da do solo, para e~eito da
ex}lloJ."ação ou aproveitamento econcmí.co ,
§ 19_ A exploração e o aproveitamento referidos neste artigo depen
dem de autorização ou concessão federal, na forma da lei. § 29- E assegurada ao propritário do solo, a participação nos resultados da lavra; quanto as jazidas cuja exploração e apro
veito.lIlonto oonstitUir monopolio da União, a lei regulará aforma de indenização.
§ 32- A participação de que trata o parigrafo anterior será j,gual
ao dizimo do imposto sobre minerais.

Sendo os terrritórios uma entidade constitucional que abrange expressi
va área do solo nacional com populações em crescimento justi fica-se criar ao lad;;
do órgão executivo, da governadoria, um órgão deliberativo, eleito pelo povo.
Daí a emenda.
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_

C01ITSSÃO DA ORGAlIIZAÇXo no ES~ADO

JUSTIFICATIVAS %
A presente emenda visa:
Conservar o regime da Dualidade Imobiliária (a propriedade do 6210 é distinta da do Sub.So10.
~~licitar o domigao da União sobre os recursos minerais de subsolo( a propriedaáe do sub-solo é sempre da União)
A exploração economica de ;Jazidas se fará mediante concessão.
• A ~articipação do proprietário do solo nos resultados da pesqui
so. corresponde ao dizimo do IUM.
-

_,

COMJSS1\O DA DRGANIZAÇ1\O DO ESTADO
·------'--_TEXTO/.luSTlFICAÇÃO

No Parágrafo Único do Art. 4º onde se lê: "O que for de predomíaate
interesse local, leia-se "D que for de peculiar. [nteresse local".
JUSTIFICATIVA
O termo "peculiar" é consagrado na jurisprudência dos Tribunais e '
na doutrina o que facilitará a compreensão jurídica. Daí a emenda.
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CONSTITUINTE BONIFf.\CIO DE ANDRADA

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

~PA'lTIOC~

QJl.S. _ J

~,

~DUA~

"OVo~2J

TEXTO/.luSTIFICAÇÃO----------------_,

Dê-se ao §l9 do Art. 21 ao Subst~tut~vo a seguinte red~
Truot.lUSTIFlCt.ÇÃO

~

No Artigo 17 acrescente-se palavras ao item lI, ficando este com a
seguinte redação:
Item II - Decretar e arrecadar os tributos de sua competência bem como
apiicar as suas rendas sem. prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados por lei estadual, em órgãos da imprensa oficial
ou não

I

ção:
"§19 - A ele~ção do Governador, do Vice-Governador
e
dos Deputados Distr~ta~s coincid1rá com as de Governador, V~ce-G~
vernador e Deputados Estaduais."
JUSTIFICAÇÃO
Por razão de coerência, é natural que a ele~ção do Governador do Distr~to Federal se faça concomitantementE' com as das

~: c~_ ~ Orga~ d9 Estado

J

ro mandato 1nferior aos subseqüentes, de tal sorte que haja a pr
tend2da c02ncidênc2a com o mandato dos Governadores
Estadual",

dema1s un1dades da Feder~ção. Pode-se, talvez, inferir que a r~
zão alegada para a c01ncidência da ele2ção do Governador Distr2tal COm a do Pres1dente da Repúb11ca seja a ma10r
probabiliddde
de que ambos, Pres1dente e Governador, sejam do mesmo ParL1do
o
que, obV1amente, será razão menor se queremos uma Nação

• 161

a partir da próxima ele1ção desse nível

no País.

politic~

mente amadurecida. Não há por que recear o fato de que, eventua!
mente, o Presidente da República seja de um Part1do e o
Govern~
dor do Distrito Federal, de outro. Seria o caso, então, de adotar-se o mesmo princípio - ele1ções coincidentes - para os Governadores Estaduais e os Prefe1tos das Cap1tais, o que demonstra

o

absurdo da tese.
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DO ESTADO

""-----------------TEXTO/olUSTlfC1Cl.ÇÃO------------------,

Isso sem que tenhamos que buscar paralelos noutros países como, por exemplo, os EUA que têm, como se sabe, um preside~
te republicano e branco e um Prefeito da Capital, Washington, democrata e negro, o que deve insat1síazer duplamente o Pres1dente

Emenda Aditiva
SEÇAO

Art. 8º Os requerimentos de informações formulados pelos me~
bras do Congresso Nacional terão absoluta prioridade no seu encaminha~ento e resposta pelos órgãos das administrações públicas, dl_
reta e indereta.

CO~

conservador mas - e não poderia ser dJferentc - não impede a

II

vivênc1a polít1ca civilJzada.

§ lº Os titulares desses órgãos de ve rão , dentro no prazo de
48 horas após o seu recebimento, informar ao parlamentar requeren
te o nome, cargo e função do servidor ou empregado designado para
proceder à coleta dos elementos.
§ 2º Os funcionários a que se refere o parágrafo anterior se
rão responsabilizados administrativamente caso não atendam ao req~erimento no prazo de quinze dias úteis, ou não solic1tem
prorro
gação deste prazo, justificadamente ao parlamentar requerente.

- - - - - - - - - - - - - - TEXTC/.IU:lTIFICAÇio

Dê-se ao §29 do Art. 21 do Substitut1vo a seguinte

red~

ção:
"§29 - O número de Deputados D1StrJ t.aa s corresponderâ ao
tr1plo da representação do Distr1to Federal na Câmara
Federal,
aplicando-se-lhes o cont1do nos parágrafos 19 e 29 do Art1go 13."

JUSTIfICATIVA
O poder de fiscalização, essencial ao legislativo, se exerce
em grande parte através dos requerimentos de informações. Este in~
trumento vem sendo, todavia, desvalorizado uma vez que o autorit~
rismo do Executivo, exacerbado nos ominosos tempos do regime ditatorial, não
atende aos mesmos com a atenção e presteza necessárias.

JUSTIFICAÇÃO
Não há razão para d1scrim1nar o Distr1to Federal em
lação às demais un1dades federat1vas.

r~

Emenda Aditiva

-

A presente proposta visa restaurar a eficácia desse inst1t~
to, fundamental às democracias representativas, estabelecendo
um
elo direto entre o parlamentar requerente e o agente público, que
pode ser o próprio titular do órgão ou servidor por ele designado,
personificando, por efeitos de contatos e cobrança, e ensejando a
responsabilização
administrativa.
O que não é possível é a co~
tinuação desse pouco caso dos órgãos do Executivo, que submetem os
requerimentos a mí l e uma vicissitudes até desaparecerem engolfados
na vala comum da papelada burocrática.

TE)'iClf.lu:;TlrIClç/.O

Inclua-se,nas DISPOSIÇÕES TPANSITÚRIAS do Substitut1vo,
o segu1nte Artigo:
IIArt. 30 - As prime1ras ele1çõE?s para Governador, Vice-

-Governador e Deputados D1str1ta1s do D1str1to Federal serão rea11zadas no dia 15 de novembro de 1988, tomando posse os
ele1tos
no dia 19 de jane1ro de 1989."
§19 - O mandato do Governador Distrital eleito de acordo com o caput deste art1go extingue-se automat1camente na data
da posse do Governador D1strJtal eleito s1multaneamente cpm os G~
vernadores ~sladua1s,
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na príme1ra ele1ção desse nível
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NOEL DE CARVAllIO
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TCXTO/olUSTlfIC'O"Ç1.0-------

no País.

§29 - Compete à primeira representação na Càmara Legislat1va do D1strito Federal votar a Lei Orgânica do Distrito
Federal, de acordo com o estabclecido nesta Const1tuição.

,

Cmenda Modificativa
I\rL 14., inciso II - imunidade e inviolabilidade do mandato dos
Vereadores.
JUSTIFICATIVA

JUSTIFICAÇÃO
Cumpre assegurar que a conquista constitucional do

di-

reito de eleger diretamente o Governador e o V1ce-Governador

do

Distrito Federal, assim como a Câmara Leg1s1ativa do Distrito Federal, seja desde pronto exerc~da, cabendo aos eleitos um prime1-

, Não há porque restringir ao âmbito .municipal as imunidades dos edis
que,alrigor , estão muito mais sujeitos às pressões e ameaças , correndo mai~
res riscos dada a sua atuação em meio da comunidade municipal ,exposto dl
retamente ás paixões e intersses locais, Pena é que não pudéssemos dispor
em tão curto prazo , de levantamento estatístico r"llativps aos atentados de
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•

n- Comissão daOrganização doEstado

.TUS~'IFTrAr.iío

toda ordem , indo até o assassinato , que tem sido praticado contra vereado
res em todo teritorio nacional.
Coerentes com nossa Proposta à Constituinte que tomou o
número
7.321 - no sentido de atrib~ir- lhe todas as' imunidades ,&arantias
que
protegem o exercício dos mandatos dos deputados federais e estaduais e se
nadares - propomos seja suprimida do Municipio".
Contraditória ,discriminatória e aníqua, porque ao mesmo tempo em
que se reconhecedeva o vereador ser preservado no âmbito de seu morucaruo
deixa-o exoosto logo qUE: transporta a divisa do mesmo , o que pode dar - se
em certos casos, apenas com o fato de atravessar uma rua,v.g.Barra mansa
Volta Redonda
,no Estado do Rio de Janeiro . O dislate ,"datavenia" avulta quando se obeserva que a atuação do vereador não se circunscreve ás li!!
des dos

Com a necessárla Vênla, não há scntldo falar-se em lei
complementar nacional. A expres~ão lei complementar é a
cer
ta, do ponto de vista da técnica leqislativa.

~--------------':-,...<:---"---------------'
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de Orqanizacão do Estado
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TEXlO/~USTI~ICAÇ;;,O

ElPenda (substitutiva)

Sp([

município , levando -o ~uitas vezesa participar de movimentos , reinvidi
cações e mantfestações até a Capital do .Estado e mesmo no Distrito Federal.

Dê-se ao inclso'I do art.17 a redacão sequinte:
11

I

-

Leqislar sobre uso do solo urbano, aluguéis e

o~

tros assuntos de ~ntcresse munic~pal predominante, bem
como
suplementar as leqisla~ões federal e estadual no que couber."

.EMENDA 250528-2
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11 - Comlssão de Orqanização do Estado

JUS~'n'ICJ\li'ÃO

r : - r - - - - - - - - - - - - - - - - TEXTOI':USTIFICAÇi.t>
o solo urbano e os aluquéls devem ser requlados
pelo
munlcípio. são terras que demandam discipllna conforme as p~
cullaridades locals. Provalvelmente, os problemas ~ue, nesses
s~tores, até hoje atormentam jurlstas e leqlsladores alnda não
foram resolvidos porque se buscou sempre uma solução unifica
da num paIs continental.

Emenda (SUbstltutlva)
Dê-se ao § 29 do art.13 a redação

s~qUlnte:

"Art.13 § 29 - A remuneração dos Deputados Estaduais será flx~
da no flm de cada leqislatura, para a legislatura seguinte
observado o limite de dOls terços do que percebe~, a
mesmo
tItulo, os Deputados Federais."

EMENDA 250532-1

JUSTIFICArÃO

(l

___
~

ConstJ.tulnte J1'J-lIL HADDA_D

A intenção cautelar, moralizadora, é evidente. E
uni
formiza tratamento. ~ssa precaução foi observada no art.16 do
anteproJeto que coqita dos mandatos dos Vereadores. Não há r~
zão para tratamento desiqual. A exneriência aconselha a emenda.

- - - - - - PLE~o\IU"/CONISSÃO/SlIÜ~~~I::3ÃO

PSB/RJ

~

- comissão de orqanizacão CIo F'st.ado
--------.

tJ-P/l,"TIDO~
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TEXTDIJUST1F1CAÇÃO
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Emenda (supressiva)
"Suprima-se, no art.89, o texto do inclso XIV."
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~

Sinceramente, não vejo como conciliar a autonomia
do Distrlto Federal, constante do art.21, com a competê~
cia da União de manter as polícias civil e militar e
o
corpo de bombeiros.

(adltlva)
Inclua-se um § 59 no art.3D, nos termos segui.ntes:
1I1\.rt.30 -

§ 59 - As Câmaras Munlcipais eleltas em 1988 t~r50 o

prazo de se~s meses nara a elaborar:ão da lei orCfânica
rida no raput do art.14."

rere

250533-9
flEMENDA
Conutn.t.uã rrt.e JAMIL HADDAD

Dois obietivos

possu~

---AUTOR

~

.JUSTIFICJlciío
a emenda: fixar prazo para

,

a

elaboração da lei de orqanlzação do lPunicíoio e atrlbuir com
petênc~a para fazê-lo às câMaras munlcipals a serem eleitas
em 1988.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ TEXTOIJU5T1flCAÇio-------------

~

(substitutiva)
Dê-se ao inciso IV do art.89 a redação seguinte:

EMENDA 250530-4
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" IV - permitir, nos casos previstos em le~ complementar,
estrange1ras, em rnissdo de paz, transitem pelo terri
tório nacional_li
JUSTIFICAÇÃO

que

~m"nda

(supressJ va) ---'- "".,,""""',",.------

---------·----l

Suprima-se, no texto do § 19 do art.3l, a palavra
f1

na C' i o na l

ll

•

força~

o trânsito deve estar subordlnado, também, ao fato de
tar-se de m1ssào de paz. A

perrnanênc~a

não se justifica,

afeta a soberanla e acaba conduzlndo ao baseamento.

tr~

pois

n•Comissão da Organização do EstadO

'IIr----.--_===----- PLENAf\IO/eOI,l~Si.O/SU!lCCWISSÃO------------J
Com~s~ao

da
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"A:t:t. •• A fiscalização financeira e orçamentária dos Municípios será exercida mediante controle externo da Câmara Municipal
e controle interno do Executivo Municipal, instituIdos por Lei.

Constituinte JAMIL HADDAD
~_

•

__
§ 19} O controle externo da Câmara Municipal será exerci
do oom o auxílio do Conselho ou Trib~al de Contas dos Municípios,O~
,ão Estadual que ~rá essa inCumbência, com Jurisdição sobre todos 7
's Municípios do Estado.

1":'1,---------------- T E X T O f J U S T I t I C t . Ç Ã O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Emenda (substitutiva)

§ 29} -somence por decisão de dois terços dos Membros da
Câmara Municipal deixará de prevalecer o parecer prévio emi1;ido pelo
Conselho ou Tribunal de Contas dos Municípios, sobre as contas que o
Prefeito deve prestar .anualmente.,

Dê-sc ao art. 19,a.redação seguinte:
"Art. 19 - O Brasil é uma república federativ~ instituI
da pela vontade do povo como um Estado de direito demoorático."
JUSTIFICAÇÃO

I

A emenda pretende trazer ao texto a ~déia'que certame~
te inspirou ~ nobre relator, de reforçar nossa opção democrática,
isto é um estado de direito democrático. Não apenas Estado de
D~
reito, pois todo Estado é estado de direito, inclusive'as d~tadu ras, que não perdem a sua Juridicidade, mas um Estado que
optou
por um determinado d~reito - o direito democrático, em oposição ao
direito autoritário.

§. 39 No Estado onde não existir Conselho ou Tribunal· de
Contas dos Municípios. enquanto reférido Orgão não for criado pela /
Assemblêia Legislativa do Estado,'a missão de fiscalização nos Muni-t:Jipios será exercida pelo Tribunal -'de Contas do Est~do.

~ 49} Somem~e poderá instituir Tribunal de contas do Munic!
pio, a Unidade Municipal que poss~r população superior 'a Cinco Milh~
es de habitantes e renda tributária acíma de Cinquenta Milhões de Cr~
zad9s.

1

,1!i"-"'"""'--!=DA!..!......!2~5...,,0~5~35~.~5_.UTO.
Senador Constituinte GERSON~C~A~M7AT~~~----------------, ~,.aJtTII:IO~
• PMOB
Justificativa
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Comissão da Organização do Estado

=-----------------------DE-SE A ALINEA

n:XTotoluSTI ..I C A Ç l o - - -

"C" AO INCISO

.....

XIX DO ARTIGO 8Q A SEGUINTE REDACAO

" C)- requisições çivis e militares em tempo de guerra".
JUSTIFICACl\O

A redação proposta

p~lo

Substitutivo não preenche os requi-

sitos de uma construção constitucional,deixando em aberto o
conceito de "caso de perigo iminente".
Alem do mais, não se justifica, prima facie, a requislÇão
de "bens" em tempos de paz.
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CONSTITUINTE 'JOsg MARANHÃO
'LIENAAIO/COMI"io/.UIlCOMUI3ÃO----------------

COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

rn,----------------------

TI:lCTO/olUnl'lcAçÃO---------------------------,

Proponho.

•

Que o latual artigo 16 da C9I!stituição Federal em vigor /
(artigo 36, § 19, 29 e 39) do Relatório da'Comissão de Organização /
do Estado, com a seguinte redação:

~ tendência da A~sembléia Nacional Constituinte reforçar fi
nanceiramente os Municípios Brasileiros, atribuindo-lhes, maíores re: __
cursos e responsabilidades na prestação de serviços públioos.
_Para tal necessário se faz que a fiscalização da execução /
orçamientária Municipal e aplicação dos recursos repassados, se faça
de forma eficiente e de maneira imediata.
Os Conselhos e Tribunais de Contas dos Municípios, nos Est~
dos onde foram criados e funcionam, vêm desempenhando a contento essa
tarefa de fiscalizar os Ordenadores da Despesa~ Municipais, com verificação "in loco" das obras e serviços que são realizados nos Municípios. Através de suas Inspetorias ou Delegacias Reg~onais, esses Conselhos ou Tribunais de Contas dos ~unicípios, mensalmente visitam todos os Municípios do respectivo Estado, orientando, ensinando, aler _
tando,corrigindo lançamentos contábeis irregulares, exigindo o cumpr!
menta das normas de Direito Financeiro, determinando devolução de dinheiro quando mal aplicados, etc, etc.

A criação desses Conselhos ou Tribunais de Contas dos MunicIpios, integrados por pessoas competentes e-de-in±egridade comprovada pela própria comunidade, deu maior se~edade à fis~lização Financeiro-Orçamentaria nos Municípios e tem marcado a presença da Corte
de Contas em cada Unidade Municipal, evitando a malversação dos dinheiros públicos.
A criação desse Orgão, em todos os Estados, cremos, só /
trará vantagens par? a fiscalização do emprego das verbas Públicas.
Daí desejamos expl~~tar na futura Carta Magna referidos Orgaõs do
Estado Membro da Federação.

