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2INTRODUÇÃO

Quando da apresenTação do RelaTórIo e AnTeprojeTo,
em
sua
parTe
inTroduTória,
~
RelaTor
I imiTou-se a discorrer, em lInhas gerais, sobre os
prIncípios norTeadores do Trabalho e
a
concepção
que fundamenTa o TexTo normaTivo.
Nada
mais tOI diTO, além daquelas linhas, que
se enquadravam,
Tão-somenTe,
na
perspecTiva
do
Trabalho objeTivamenTe considerado. Essa ObjeTIVação foi uma
preferêncIa
conSCIenTe
do
RelaTor,
que,
embora
aTenTo aos aspeCTOS e circunsTãncias
de caráTer subjeTivo envolvIdos na
real ização
da
Tarefa,
qUIS,
naquele
momenTo,
afaSTá-Ias
de
quaisquer considerações.
É
chegada
a
oporTunidade, porém, de aflorar
esse
OUTro
lado.
FundamenTai
Operacional
Real izador. CulTural
InTelecTual. Humano.
É
a hora de reconhecer e agradecer a parTlcicolapação, o Trabalho e o esforço de TanTos que
e dos que obraram de
boraram
de
alguma
maneIra
Toda maneira.

A
primeira
palavra
há se ser aos membros da
Subcomissão da· União, DISTrITO Federal e
TerriTÓrios
em especial ao seU digno e i lUSTre PreSIdenTe, ~ ConSTiTuinTe 30FRAN
FRE3AT,
pelo
espíriTo
recepTIvo
sempre demonSTrado, cuja desonerada referência, a qualquer TíTUlo, o RelaTor não se furTa de afirmar.
Aos
demais pares, igual menção, em parTlc~lar
àqueles que mais prOXimamenTe acompanharam
o
desenvolvimenTo
do
Trabalho,
os i lUSTres e dignos.
ConsTITuinTes ANNIBAL
BARCELLOS,
CHAGAS
DUARTE,
FELIPE MENDES, FRANCISCO CARNEIRO, GEOVANI BORGES,
MARLUCE PINTO, MEIRA FILHO, MESSIAS SOARES,
MOZARILDO
CAVALCANTI,
ROBERTO
ROLLEMBERG,
RUBEN
FIGUEIRÓ E VILSON SOUZA. CiTem-se, ainda, os
membros
TiTulares,
i lUSTres
e dignos ConSTiTUinTes
PAES DE ANDRADE, PAULO MINCARONE,
RUY
BACELAR
e
WAGNER LAGO.
Sal ienTe-se
a
vai iosa conTribuição de OUTros
i lUSTres e dignos ConSTiTuinTes
que
apresenTaram
suas Emendas ao AnTeprOjeTO, propiCiando maior reflexão do RelaTor e o
aperfeiçoamenTo
do
TeXTO.
Seus
nomes
se
repeTem
várias vezes no curso do
Trabalho.
Uma segunda palavra, de profundO agradecImenTo
à coordenação e·concrlação do Trabalho inTeleCTual
ao
Dr. EDGARD DE LINCOLN PROENÇA ROSA, DIreTor da
AssessorIa
do
Senado
Federal,
fraTerno
e
incansável
amigo
do
RelaTor, de Todas as horas.
IgualmenTe, quer o RelaTor, regiSTrar seu
agradecimenTO ao Dr. ALZIRO SILVA FILHO, Assessor LegiSlaTivo da Câmara dos DepUTados, pela
dedIcação
e
empenho
nas
longas
horas
de
irrecusável
colaboraçâo. Também ao Dr. CARLOS WALBERTq
CHAVES
ROSAS, DireTor da SubsecreTaria
Técnica e 3urídica do Senado.
Aos funcionárIOS da SecreTarIa da SubcomIssão,
pela permanenTe Vlgíl la, pelas aTenções que sempre
dispensaram ao RelaTor e pela responsável eficiêncIa com que se desincublram das
Tarefas
adminisTraTIvas,
a
começar pelo SecreTáriO ANTONIO FERNANDO BORGES MANZAN, a Coordenadora da área legiSlaTIva,
MARIA TERESA DE BARROS PEREIRA, a Coordenadora LINDALVA AFFONSO BORGES RIBEIRO, a
Coordenadora
da Área de Pesquisa OPHÉLIA DRUMOND DE ANDRADE MULLER, ao Coordenador da Área de Apoio
NELÍCIO
RODRIGUES
DIAS,
a Toda a equIpe de apOIO,
InTegrada por ANA CLARA
FONSECA
SERE30,
ANTONIO
LUIZ DE SOUZA SANTANA, DI3ANETE DO NASCIMENTO, MARIA APARECIDA DE BARCELOS LACERDA,
NEILA
CARDOSO
ADORNO e ODETE GOMES DA SILVA.

Aos

TécniCOS
e\
funcionários
do
CenTro
de
e Proce~samenTo de Dados do Senado Fe-·
deral
PRODASEN, lo ag~adecimenTo do RelaTrr e o
seU reconhecimenTo bela ~)Ta
compeTência
Pjroflsslonal
e
pela sol~dariedade demonSTrada e~ Todas

~nformáTica

as

horas,

mencionando-se}

em

par~cular,

seu

DireTor-ExecuTivo,
SÉRGIO
DE
OTERO RIBEIRO, seu
DIreTor da Coordenação de Informá+,ca, MARCUS
VI-i
NICIUS
GOULART
GONZAGA e p mUITo especialmenTe, o
anal IsTa-gere~Te da
Sub~omissão,\ CARLOS
ALBERTO
COSTA
SAMPAIO,
pela dedIcação désde O iníCIO dos
Trabalhos. Ainda uma menção à
funcionária
CREUZA
RIBEIRO NEVES.
DeIxa-se
de
CITar
o nome de Todos os oUTros
colaboradores IncansáveiS, para que não se
comeTa
uma grave InjusTiça pela eveQTual omissão.
Ainda uma palavra de aTençáo aos demais servidores, da Câmara e,do Senado, qu~ ajudaram o RelaTor
com preciosa parcela de seU Trabalho, cabendo
desTacar os do GabineTe do DireTor
da
Assessoria
do
Senado,
com
parTicular
agradecImenTo
ao
funcionário WANDERLEY PEREIRA DA COSTA, pela presTimosidade
na
real ~~ação
de
Trabalhos
daTI logróflcos na primeira eTapa do RelaTórIO.
A Todos,

o elogiO e

a

graTidão do RelaTor.

NOMINATA DOS AUTORES E NÚMEROS DAS EMENDAS

CONSTITUINTE

PARTIDO

UF

ALEXANDRE PUZYNA
ALFREDO CAMPOS
ARNALDO MARTINS

,.......,DB

SC
MG
RO

BRANDÃO MONTEIRO
CARLOS VIRGÍLIO
CÉSAR CALS NETO
CUNHA BUENO

PDT
PDS
PDS
PDS

R3
CE
CE
SP

DÉLIO BRAZ
DIONíSIO HAGE
ELIEL RODRIGUES
ERALDO TRINDADE
FIRMO DE CASTRO
ISRAEL PINHEIRO FILHO
IVO CERSÓSIMO

PMDB
PFL
PMDB
PFL
PMDB
PMOB
PMDB

GO

CE
MG
MS

3AIRO CARNEIRO

PFL

BA

30RGE LEITE
30SE DUTRA

PMDB
PMDB

R3
AM

LAVOISIER MAIA
LÍDICE DA MATA
LUIZ ALBERTO RODRIGUES

PDS
PC/B
PMDB

RN
BA
MG

MAURÍCIO CORREA
MAURíCIO FRUET

PDT
PMDB

DF
PR

MAURÍCIO NASSER

PMDB

PR

MAURO MIRANDA

PMDB

GO

MAX ROSENMANN
MELLO REIS

PMDB
PMDB

PMDB
PDS'

EMENDAS

.131., .132, .133, .134
058
024, ,025, 026, 027,
029, 030, 03.1, 032
.168,_ 1.69
056
.125, .126
006, 007, 008, DOS,
01.0, 0.1.1
033
079
.127
054
.135
.128
083, 084, 085, 086,
087, 088, 089
.1.1.8, 1..19, 1.20, 1.2.1.,
.122, .123, 1.24
.142, 1.43, 1.44
.102, 1.07, .1.08, 1.09,
.1.10, .1.1..1.',,- .1.12, .1.13,
.1.14, .1.15, '.1..16, .1.:1:7
.12S, .130
.136, .137, .138
059, 060, 06.1, 062,
063, 064, 065, 066,
067, 068, 069, 070,
07.1, 072, 073, 074,
075, 076, 077, 078
021., 022, 023
039, 040, 04.1, 042,
043, 044, 045; 046,
047, 048, 049, 050,
05.1, 052, 053
094, 095, 096, 097,·
098, OSS, .1.00, .1.0.1.
.1.49, .150, .1.5.1, 1.52,
3:-S8,-H5-4-,--4.-5-a,-+56-;-

.1.57,
.16.1,
.1.65,
PR
1.45,
MG .00.1,
005

.1.58,
.162,
.1.66,
1.46,
002,

.1.59,
.163,
.1.67
1.47,
003,

.1.60,
.164,
.148 .
004,

-3PMDB
PMDB
PMDB
PDS
PT
PDT
PFL

NESTOR DUARTE
NILSON GIBSON
PAULO MACARANI
VIRGíLIO TÁVORA
VICTOR BUAIZ
VIVALDO BARBOSA
WALDECK ORNELAS

Nos
SOlUÇa0 no.
menTo

BA
PE
SC
CE
ES
R.T

BA

TermoS do arT.
de .1987,

2,

InTerno

090,
036,
080,
1 39,
055
103,
0.12,
0.16,
020,

sobre as Emendas

.140,

~4.1

093,

AUTOR: JUTAHY HAGALHÃES
UF:
aA
PARTXDO:

========================
ao

Dê-se

.104,
0.13,
0.17,
034,

~05,

~06

0~4,

0.15,
.109,
057

0~8,

=======================

NRO. 2A0022-2

XX

Znc~so

do

artigo

70.(F)

035,

que "dispõe sobre o

Regi-

§

Assembléia

e

econômicas

e:Liminacão

a
e

sociais

::.l:> ...

_<J~

disparidades

das

entra

as regiões do

pecu1iarídades l

respei1:adas as

país~

os

ouvidoS

e os órgãos regionais :l.nteressados."

======================

P A R ~ C ~ R

=======================

HRO .. 2A0022-2

EMENDA No .. 2A D022-2

Nacional
seu

promover o desenvo1v1mento

p1anejar
naciona1

Propõe a1terar a redaeáo do inciso XZ do art, F (art. 7c. do
numeradO)1 para exp1:icitar os %ins

~exto

parecer

do

desenvo1vimento

nacional..
Neste

AnTeprojeTO.

~o

PtlDB

E: 11: E :N D A

seguinte redacão:

da re-

~7

o RelaTor apresenTa o

ConsTiTUlnT~",

08~,

092,
038
082

20.

da

e seu

09.1,
037,

sentido I

a emenda aper:feicoa o Anteprojeto

redacão proposta deva so%rer

a1~eracões

embora a

l

técnicas ..

Ass:l.m l
o
parecer é
pe1a aprovação I quanto ao mérito I
termos do AnteprOJeto %ina1 do Re1ator.

o deTido exame das proposições dos Senhores ConsTITuinTes permiTIU real Izar v6rias alTeraçõss

no AnTeprojeTO original,

c

O N C L U

nos

a Ã o

APROVADA.
AUTOR: AROLDE DE OLZV&%RA
Ur:
RJ
PARTIDO;

========================

apsrfslçoando-o nos

E M S H D A

=======================

NRO. 2A0032-1

o item XI%% do arti.go "F" do anteprojeto terá
seguinte redação:

Termos de uma nova versao do seu TeXTO.
"XX~%

_ manter I

em

regime de monop61io l nos

termos da lei l o serviço posta1,"

Segue o Parecer sobre as Emendas.

=================~==== P A R S C E R

=======================

2A0232-~

NRO.

EMENOA No .. 2A 2032-1
propõe a menção expressa ao regime de monopó1io l pe1a Uniâo l

EMENDAS APROVADAS

da manutencão do serviço posta1.
NO mérito, a emenda é de ser ac01hida l observados I
termos dO

AUTOR: ~ALDECK OANtLAS
UF:
SA
PARTJ:CÔ:

PFL

ao

HRO~

:tnciso

2A00G2-9

X:IV

do

co1etivo de a11:a

=======================

=================~=======c o H C L U SÃO =======================~=======

APROVADA.

Art.. "pU do

anteprojeto a a1:1nea ":f"', com a seguinte

=_ Transporte

AUTOR: JA%RO CARNS%RO
UI=":
BA
PART:tOO:

redacão:

PFL

===============~=~======~ M ~ H D A

..

capac~dade

suprima-se o

======================

P A R E C E R

NRO. 2A0002-9

=======================

a ser 20 .. e se·dê nova

"%" ao inciso X:IV do art .. r

a1~nea

capacidade ou de massa

en1:r~

de

decreto

a1"ta
coUber~

os serviços a11 previstos ..

prazo

e

Termos da autorizacão
Consti"tu1nte

aprovacão

de

ao

o § 30. passa
§

10.

intervencão

nomeará o interventor I

amp1itude l
A argumentação é convincente ..
pe~a

redaçâo

I

e

ao

(art .. 70 .. do

texto numeradO), para inc1uir o transporte co1etivo

o parecer é

=======================

NRO. 2A0036-3

20. do artigo N

caput:

EMENDA No .. 2A B002-9
Acrescen~a

poréml os

%ina1 do Re1ator ..

Pe1a aprovacão quanto ao mérito.

================~======= E ~ E N P A

Acrescentar

Antepro~eto

~airo

condições
do

quel

observará
de

Poder

em

se
sua

execução I

os

Legis1ativo."

Carneiro.

in~egra1.

======================

P A R E C E R NRO. 2A0036-3 ===~===================
Propõe a supressão do parágra%o 20 .. do artigo n (art .. ~6 do

c O H c L U sÃo
APROVADA.
FELXPE MENDES
PX
PART:tDO:

AUTO~:

UF:

==~===~=================

competência
comum com
esTa

inciso

do

"habi -recão "

~

Aco1hida integra1mente l passando o parágra:fo

NRO. 2Aee17-7 ===~===================

E MS N D A

suprima-se
expressão

texto numeracto)1 propõe renumeracão e que se dê nova redação
ao B!=tigo '10. e ao ucaput u•

PDS

XXX

do

art.

"trans:ferindo-se

F

a

:formal

D~s"trito

Federa1 e

nova redação proposta pe10 Re1ator.
Pe1a aprovaçáo.

Municípios;

=========================

acrescenTe-se ao inciso V%XX do Art.

AUTOR: MAURfcIO CORRÊA
UF:
DF
PARTICO:
::tX:t

==============~=========

.

VIII _ estabe1ecer

executar

p~anos

de

Pre~ende-se

P A R E C E R
EMENDA No. 2A 0017-7

São

convincentes

as

NRO. 2A0017_7

razões

====================:==

10cais~

competência comum
Municipios ..

da

me1hor
União l

justi:ficadoras

da _ emenda .. o

se

1oca1izam

Es~adosl

no

Distrito

âmbito da
Federa1

e

HRO. 2A0342-2

a supressão do

~

=======================

do anteprojeto.

=======================

20. do art. A (art. 10 .. no

texto numerado). Aos argumentos aduzidos
~ureza

na sua

~usti~icacão

juridico -

Federacão~

cons~~tuciona1

doS

Como isso é impossível I

da na-

Territ6rios no âmbito da

aqui e agora I

convém :fazer

a redução do en:oque crítico à argumentacão do i1ustre autor
ao trecho da :Susti:E1.cacão onde se a:Eirma:

ra

l

"Se

assim não :fo-

no dia em que não houvesse nenhum Territóriol a União Fe-

deral. deixaria de existir".

Pela aprovação.

c o H c L U B Ã O
APROVADA.

I

a me1hor resposta seria um pro:undo exame do per%i2 e

es"tabe1ecimento e a execução de p1anos de habi"tacáo l dadas as
pecu1iaridades

NRO. 2A0042_S

o § 20 .. do art.

========~============= P A R ~ C E R

habi~acão.

======================

===============================

PD1"

E M E N C A

Sup~ima~se

abastecimento e

C O N C L U B Ã o

~PROVAOA.

G:
cap.

a ser o pará

do texto numerado) a redacão sugerida e ao parágra%o 10. a

essa

privativa da União para a compe"tênc1a

Estados~

30.

gra%o 20.1 que se suprime l dando_se ainda ao artigo N (art.16

===============:::===============

Ora sabe-se que a Uníão l os EstadOS I o Distri~o Federa1 e
os próprios Territórios são :iccões juridicas .. Embora como

t

4

,.

~ais~

cons~i~uem

%eras

de

entes

desígná-~os

aos quais correspondem

jur~a~cos~

poder e competências.

pois a cada

Íedera~ívas. ordens~

por ordens

es-

Daí por que ser mais correto

uma

AUTOR: GAERXEL

UF:

~UERRE~RO

PARTXDO:

PA

===============%========

PMDE
NRO. 2A~36B_1 ============~==========

E M E N D A

Dê-se ao Art. G a seguinte redação:

se con%erem poderes autônomos nos 1imites das respectvas com_
petências
poder

na constituição.

estatu~das

sem :fronteiras :Jurídicas.
cional, é verdade.
através de seus

~erritorial

nos casos de lei, de

2ndisso~úve~

e

e%~_

previstas.

rr ,

inc1ui

se

dessa

:forma~

na~iona~

e

~errit6rio

quando a constituição determinar

ser~

e quando

~is1camen1:e;

le~

====%=================
EJ1E:NDA No.

que

a~irmar

os

jazigos

amp21a

rne1nor

e

conceitua

PDT

1:ado brasi1eiro. se 1s1:o

acon1:ecer~

Distrito redera1, etc.

ROBERTO ROLLEMBERG
SP
PARTXDO:

========================

aesaparecerão a União, os
Permanecerá

naciona1 7 base :isica da jurisdicão

nacionaJ.

~erri1:6rio

o

de um

Estado

nA

o equivoco da emenda é que el.a concebe a Federação Duma
de ser compreenaid p sob

ó~ica

Terri~6r~os

para pior 7 o

ar~.

20. do

An~eproje~o,

A do

no panorama :ederatívo,

sign~%1

gem

o parecer é pe1a

vin~e

e quatro horas a

parcia~men~e,

emenda conveceu o

no mérito a emenda.

aprovação~ parcial.~

quanto ao

argumen~os

Re2a~or7

A emenda é

==%================%===========

dará ao

Dê-se ao art.

, a

NRO. 2A0343-5

sesu~nte

acol.h~aa

no

mér~to,

=======================

redaçaâo:

C O N C ~ U

São

2ndependen~es

Poderes
harmôn~cos,

e

União

da

o

exata_
Con_

na %orma da redaçáo que se

~

sÃo

===============================

APROVADA.
AUTOR:
UF:

JOFRAM FREJAT
Dr
PART:tDO:

PFL

====~=================== E 11 E H D A

UArt.

ao pOder

Antepro~eto.

=========================

E H D A

de~ere

tão grave e que,

gresso NacionaJ..

PDT

n

E

mensa_

o:ferecidos peJ.o nobre autor da

sobretudO porque

____Pe1a aprovação no mérito.

========================

prévia

decidirá no pra_

mente por isso, não pOde presc:indir da interxerência do

Pe1a aprovação quanto ao mérito.

AUTOR: MAURíCIO CORRÊA
UF:
DF
PARTIDO:

~anto~

do recebimento da

con~ar

Legis1aLivo a decisão sobre questão

mér~to~

%orma do Anteprojeto de%~ni~ivo que apresen1:ará.
~=========%========%=====c o H C L U sÃo
APROVADA.

do

da RepÚbJ.:ica.

do Presiden~e

Os percucientes

ser aperzeicoada.

Dessa %orma 7 acoJ.he,

qua~ro

=======================

aprovação do congresso Naciona1 7 para

do

20.

e

mensagem

P A R :E C E R NRO. 2A~072_0
propõe que a
~ntarvencão
zedera1 se vinCU1e à

zo de
~

vin~e

da

======================

não atende ao

que a redacão do

receb1mento

Congresso

elo

que decidirá no prazo de
do

:federa1

intervenção
prévia

presidente da Repúb1ica."

obje~ivo de âper%eicoar o Anteprojeto.

o ReJ.ator reconhece

NRo. 2A3072-0 ============~==========

da

aprovação

con~ar

horas a

sone~o.

QUer-se dizer: a supressão pura e simp1es

de

Naciona1~

jur~dica.

~

Propor_se a supressão do

10. deve

===============================

PMDB

E M E N D A

decretacão

dependerá

perspec~iva :fisica~ geográ~ica. ocorre ~ue a ~ederacão só po-

ar~.

no

Znc1ua-se onde couber:

Un:i.tário.

Con~tldo,

categorias

Pe1a aprov'9. __ào.

AUTO~:

quando desaparecer a Federação, que á a :forma jurídica do Es-

emendar~

as

juridicamen~e,

ur:

ca

======%================

2A0068_1

NRO.

0~68-1

c o N C L U SÃo

sem 20caJ.ízar os

outros

APROVADA.

AUTOR: MAURíc%o CORRÊA
UF;
pr
PARTIDO:

o

parques

diSPositivo.

o que se transcre-

veu há pouco. A União s6 de1xará de eXistir,

Estados~

:fossi1i:feros 7

espe1eoJ.ógicos7

P A R & C E R

2J\

anenda

A

é divídido

juridícamente.
está eqUivocado o autor ao

como

arqUeo1Ógicos

bens CUl.tura.:l.s e naturais de vaJ.or his1:6rico. u

especi:f1ca o d1scip1inar •

o território nacionaJ. é uno. É uno

assím

no

nacional.~

• 30) está parcia1mente Certo o au1:or 7 quando ass:J.nala

40)

dos

nacionais e monumentos geoJ.óg1COS, a1ém de

JUdiciãrio exercitam

espaço aéreo e o mar terrítoriai. Só o

o

guarda

histórico ou
naturais
paisagens

monUmentos

e e-exs-eeec ,

está parciaJ.men1:e correto o autor 7 quanaO a:f:J.rma que
E~ecutivo

pe1a

zeJ.ar

e

Amparar

notáveis~

sítios

competênc2a e juriSdição em todo o
quaJ.

dos

documentos, obras e 10cais de va10r

da un1ão, dOS Estados e do Distrito

os Poderes LegisJ.ativo,

e

:

~.

Federal.;
20)

Distr1to FederaJ.

seguin~es a~ribUições

Federal~

va~~dade

está certo o autor, quando a%irma que a Federacão é a

10)

competência comUm da União
do

Estados~

nunicíp1os, as

Essas considerações convergem às seguintes cOncJ.usões:
associação

de

G. são

Federa2 7 dos

produzida na %orma e sobre as ma-

nacionais~

consti~ucionalmente

h'Ar~.

una~

ae âmbito na-

competências

EX:f.s~etn

estas se exercem pela união

Poderes~

cácia igualmente
térias

Mas~

porque não há

parciais~

único, exerc1do sobre base

naciona1~

s-ecerea ,

NRo. 2A0073_S =====~=================

%ncJ.ua-se no capítuJ.o V _ Do
e dos

Legisl.a1:ivo,

Executivo e o JUdiCiãrio. u

Terr2tór~os

após

art.

_ seção I _ Do

o seguinte artigo e seu

Q~

rederaJ.

Distr~~o
DisTri~o

redera~~
parágra~o

único:
===================~== P A R :E

c

NRO. 2A0~43-6 ===========%========~==

E R

nutner~do)

propõe a1teração no art. S (art. 20. do texto
par~

reinc1uir a

~6rmu1a

~Q

~üúependência

e harmonia dos

deres.
As amp1as consíderações do ReJ.ator 7 constantes do
r~o

que antecedeu o seu

representacão

Po-

Consu1tor~a

priva"t1vamente
Re~ató

ingresso

p1enamente

An~eprojeto, esclarec~m

Juriaica do
aos

carreira

judic:i.a1

Distr~to

seus

Federa1

competem

Procuradores,

depende

de

.

CUjo

aprovacão

em

concurso püb1ico de provas e titulos.

quanto à adocão da zórmu2a dos poderes coordenadoS e haxmôniParágra%o único. Respeitados

cos.
sob :forma de governo

T~nto

~amentarismo~

Há,

~sto

sim,

não há verdadeira

indePendênc~a

são

cos~as

para os %at05 e para a

:fan1:as~a

é o

mesmo

idea~ista

no Brasil., se rea1íze
vave~mente %utura~

de que a

p2enamen~e

de normas

ind~pendência

e a

dos

ex~s~ência,

cons1:it~cionais

Poderes~

os
direitos 7
previstos em 1ei,

procuradores
garantias,

remuneratório,
do l1inistér:i.o PÚb1ico. u

do
assim

Dis~rito

corno

o

atr1buídos aos membros

===~==========%======= P A R ~ C E R

NRO. 2AS073_B =====~==========%======
A emenda visa a assegurar aos Procuradores do Dis~rito Fe-

atua1 e pro-

dera1 competêncía prívat1va para o exercício da

que concernem à

independência dOS Poderes, o Re1ator decide aco1her tOdas

aos

os encargos e

próprios~

traLamento

rea1~dade.

dada a :frequêncía da~ emendas nesse sentidO~

imped~men1:os

assegurados

Federa1~

por simples tradiçã0 7 uma

En~retanto,

a expectativa

deveres e

interdependênc~a.

consagrar~

que dar as

como no parPOderes.
dos

presidenc:J.a1iS1:a~

~epresen~ação

jUdiciaJ. e a consu1toria jurídica dessa unidade aa Federacão.

a~

A justi%icacão é conv:imente de seu ac01h:imento, sobre1:udo

emendas que proponham a manutencão da %órmu1a atua1.

porqUe

pe1a aprovação.

cons~a

ter sido uma conqu1sta também nos

~stados.

Pe2a aprovação na integra.

~=====c==================C o N C L U sÃO =~=================tt===========

=============%===========

APROVADA.

APROVADA.

c o N C L U SÃO =============~=================

-5AUTOR:
YF:

SAD~E

AM

HAUACHE

========================
seja

O objetivo é meritório com Vistas a proteger os
interesses naciona:i.s.

prt..

PART~DO:

NRO. 2A0076-2

E M E N D A

incl.u:tda

a

=======================

Por ~sso mesm0 7 deve ser acol.hida~ com as restrições do
Re1ator quanto à %orma proposta.

expressão "independentes"7

paSsando a ter a seguinte redacão:

Pel.a aprovação.

=========================
"Art. 13. são
LegiSl.ativo 7

Poderes

o

da

Executivo

~eg~timos

União
e

Federal.

o

c O N C L U SÃO ============================~=~

APROVADA.,

o

"Ud:l.c:lário~

AUTOR: AUGUSTO CARVALHO
UF:
DF
PARTXDO:

harmon::Lcos 7 independentes e coordenados entre si."

========================

======================

P A R E C E R NRO. 2A0076-2
Considerem_se as razões do parecer sobre

emenda

NRO. 2A0133-S

"r"

artigo

no

Xncl.ua-se

======================

PCB

E M E N D A

Federal. e Territ6r:ios7 o :Lnciso

======================1

Anteprojeto

Un:ião~

Const:itucional. da SUbcom:issão da

no.

do

Distrito

~XX:

2A 0043-6
Pe.1.a aprovação.

=========================

/tcompete à União:

===============================

o H C L U 8 Ã o

C

APROVADA.

AUTOR:
UF:

xxx _ Organ:l.zar

JoÃo DA MATA
PS
PARTXDO:

========================
Dê-se

trabal.h0 7 na forma

PFL

NRO. 2A0099-1

E M E N D A

ao caput do art.

manter

e
que

se

a

inspeção

em

dispuser

=======================

a seguinte redação:

13

poderes

o

Legisl.at::Lvo~

harmôn::Lcos~

da

Execut:lvo

União
e

o

======================J

P A R E C E R NRO. 2A~133-5
Emenda aditiva para determinar que compete à união orga-

Federal.

nizar e manter ~ inspeção do trabaJ.ho~ segUndo o disposto em

JUdiciário

independentes e coodenados en1:re si."

J.e:i ou convencão internacional..
A justi%:icação é

conv~ncente.

mér:ito~

Adota-Se a emenda 7 no

======================

pois esta terá ex:icácia
Sobre a

da

uni-

a convencão internaciona1. 7

:interna~.necessariamente~ uma

deJ.a partic:ipe o Bras~1.
PeJ.a aprovação 7 quanto ao

PeJ.a aprovação.

mér:ito~

na

~orma

vez que

do Anteprojeto

%ina1 do ReJ.ator.

===============================

c o N C L U SÃO

APROVADA.

AUTOR:
UF:

re~erência

ã0 7 sem7 entretant0 7

para deixar expressa a ::Lndependência dos Poderes.
AdotOU-se áqui as ponderações %eitas no parecer
emenda no. 2A3~43_6.

I

incl.uindo-se a inspecão do

traba1ho entre as matérias de competência l.egisJ.ativa

P A R E C E R
NRO. 2A0099-1 ==~=======;============
Propõe al.teracões ao ar1:. E (art. 20. do 1:exto numerado)7

=========================

ou

co~venção :intern~cionaJ..-

======================
"Art. 13. são

do

l.ei

==================~====== C O N Q L U sÃo

=============================m

APROVADA~

ALDO ARANTES
PARTIDO:

PC DO

GO

========================
o

art.

AUTOR: RACHID SALDANHA DERZ:t
I1S
PARTZDO:
PliDB

e

TJF:

NRO. 2A0136-2 ~======================

E M E N D A

M

do

Passa

an~eprojeto

========================

·"XX~~

Compete
aprovacão

ao

do

Presidente

Congresso

da

Repúbl.~ca~

HacionaJ.~

E N D A

no ar~.
renumerando_se os outros:

redacão:

seguin~e

E 11

Xnc~ua-se~

ter

nacionais

com

decretar

Estabel.ecer
bem-estar

ele

como

e

%isicos~

aos dez:Lcientes

:in1:ervencão~"

aos

inciso

executar

socia1 7

assistência e proteçtio à inxância 7 à

a

=======================

NRO. 2A0144-1

F7

xvxz~~

p~anos

visando

à

ad01escência~

excepcionais

e

aos

idosos."

======================
cretar a

P A R E C E R
competênc~a

Estabe1ece a

2Ae1~6-8

NRO.

=======================

do Pres:l.dente da RepúbJ.ica para de-

======================

nal..

naciona~s

Emenda que se escol.he na xorma de parecer pro%eridO na emen-

~n~ãncia~

da no.

pcionais e aos idosos.

2A3038-0~

do constituinte

~airo

carneiro~

=========================

C O N C L USÁ O

===============================

APROVADA.
AUTOR: ALDO ARANTES
UF:
GO
PART~DO:

PC DO

E: li

a

XncJ.ua-se

Pel.a aprovação.

e

E N D A

~9.

expressão

:Lnternac:iona:Ls de :f:tns

pac:í.:f~cos"

=======================

2A0139-2

=========================

:c do

AUTOR:
~F:

FRANC~Sco P~NTO

BA

PARTXDO:

========================

======================

=======================

P A R E: C E R NRO. 2A0139-2
Propõe acrescentar a expressão "pac:í.:f:icas" ao :inciso :t do

PeJ.a aprovacão.

DF

PARTXDO:

NRO. 2A0153-a

=======================

;.~~

~ •••••

.

.

===============================

PMDS

E M E N D A

NRO. 2A0125-4

=======================

§ 60. O

acesso ao mercado

~nterno

português

é

a

11ngua

~icia.1.

do

:eras:L1~'"

Zncl.ua-se no Artigo F o seguinte inc:iso:
"d:iscipJ.inar

sÃo

PMD13

E M E N D A

"Art. A

c:i.ona.

========================

N C L U

Dê-se a redação aba:ixo ao § 60. do Art. A:

artigo F (artigo 70. do texto numerado) pel.as razões que men-

C O N C L U SÃO

c o

APROVADA.

organizaçõesno inciso

art. F do anteprojeto.

APROVADA.
AUTOR: GERALDO CAMPOS

de bem estar socia1 7 de assistência e proteção á
adol.ecência~ aos de%i~entes %isicos~
aos exce_

à

A proposta é extremamente mer:itória 7 cabendo apenas destíná-l.a à competência Comum~ na %orma do Anteprojeto %inal. do
Rel.ator.

Pel.a aprovação.

UF:

=======================

P A R E C E R NRO. 2A3144-1
Propõe que à união incumba es~abe1ecer e executar pl.anos

mediante aprovação do Congresso Nacío-

~ntervencão~

de

desenvol.v:imento
s6c:iov:I.aD:iJ.:i.zar
econôm:ico~ o bem estar da popuJ.ação e a
rea~:I.zação

modo

======================

P A R E C E R HRO. 2A3153_0 ============a====~=====
Propõe nova redação ão parágra:fo 60 .. do ar~ígo A
(artigo

10. do texto numerado) do Anteprojet0 7 para designar o portu-

da autonomia tecno1.6gica e cuJ.turaJ. da Nação. n

guês como a 11n9ua ozic:iaJ. do 13rasi1.

======================
Pretende
~

P A R E C

E:

R

:l.nc~u::Lr matér~a

nos 'termos que menciona.

A justí%:icacão do autor nos convence dO
o parecer é peJ.a aprovação na integra.

=======================

NRO. 2A012S-4
entre as de competência da União

================~========C

APROVADA.

O N C L U SÃO

acef~o

da emenda.

=========================~=====

-6-

========================

E H E N D A

Acrescente-se

NRO.

2A0155-4

XX

item

An~eprojeto

Re1atório e
União I

ao

.......................................

"Art. 1'".

AUTOR: ZSRAEL P:tNHE7RO FILHO
trF':
1'tG
PARTIDO:
PUDa

ao

da X7a

=======================

estabeJ.ecer
viacão~

H do

Art~go

SUbcomissão

os

transportes I

pJ.anos

habitação,

naciona2s

de

in%ormática

e

gerenciamento tosteiro;"

da

Distrito Federa1 e Territórios:

======================

P A R E C E R NRO. 2A016~-2 =======~===============
pretende inc1Uir o gerenc~amento costeiro no âmbito aa
competência da União.

"Artigo H.

x _

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

xx _

••••

A argumentação é convincente.
~provacão.

O parecer é pe1a

notariais e registrais;U

1

=======================~=

sÃo

C O N C L U

===============~===============

APROVADA.

======================

P A R E C E R tiRO .... 2A3155-4
Propõe nova redação ao item xx~ do ar~:i.go H (art. 11 do

te~to

numeradO), para acrescentar as expressões

notaria~s

e

AUTOR: 40St CARLoS SAs6:tA
UF:
MA
PARTXDO:

========================

HRO. 2A0162-9
~nciso

Mod:L:ica a a1ínea m do

Emenda aco1hida nos termos do parecer à emenda

regis~rais.

PMDa

E M E H D A

X~

=======================

do artigo F:

2A 0122-0, do Constituinte Márcio Braga.
garantias

Um)

Pe1a aprovação.

aos

direitos

Uas

pOPU1acões

indígenas •••

c O N C L U SÃO ======:======~=================
APROVADA.
AUTOR: FÁBXO
Uf":

SP

-

~~LDMANN

__

~PARTIDO:

-

~

========================
o

---Pl'lDB
----

E M E N D A

.inc:\so

=======================

redação abaixo, e1íminando-se l

em consequência,

.

===============~====== P A R E C E R

A11:era a redacão

da

HRO. 2A0162-9

a1ínea

-

=======================
(art. 70. do

"m" do art. F

texto numerado) ..

artigo nc n passa a ter a

do

VXZ:t

NRO. 2A0158-1

Pe1a aprovacão no mérito.

o

c o H

disposto no § 30. do mesmo artigo:

sÃo

C ~ U

APROVADA ..
"Art. C

AUTOR: ANNA MARZA RATTES
U~:
R,4
PARTIDO:

.

===============~========
V~~~

_ as

ocupadas

~osse permanen~e

de1as terão
das

terras

uti1ídades

e

HRO. 2A~17y-2

=======================

pe10s 2ndios que

usu~ruto

e

P1'tDS

E M E H D A

so~o

o

Modi%ique_se

esc1usivo

recursos naturais do

inciso

constante à página 28 1

e do

v:rxz

do

art.

c,

como segue:

subso10."
"VX:tZ _ As

terras ocupadas pe10s índios, que

deJ.as terão p&sse permanente e usu%ruto
======~=============== P

-

EMEHOA No.

Propõe

NRO.

A R E C E R

2A015S-1

:inciso -VZzx-ao_ar_~ C (art .. 30. do

redação

exc1usivo

e subs010 e de todas

as ut:i1idades ne1as Existentes;"

2A 3158-1

nova

so~o

das r1QueZaS naturais do

=======================

=======;==============

P A R ~ C E R

HRO. 2A0174_2 ============~==========

EMENDA Ho. 2A 0174-2

texto numerado).
A1tera-a__ .r:....'ª-f!a~~0 do inc:iso VIZ:t do art .. C (art. 30. do texto
A argumenta cão convincente 1eva à adoção da emenda.

numerado)1 para inc1uir as riquezas

pe1a

integra1~

aprovacão

na

~orma do

natura~s

do subs010

das

usu~ruto.

terras :indígenas sob o regime de
Anteprojeto :ina1 do

Re1a"tor.

os

argumentos da aUtora são convincentes para o ac01himento

da modi:icacão proposta.

c o N C L U SÃO

=====~========================~

APROVADA.

AUTOR:
UF:

o parecer é

FÁB~O

SP

aprovação íntegra1 ..

pe~a

FELDMANN
PART~DO:

========================
o

PMDB

E M E H D A

inci.so

:t

do

NRO.

art:igo

2A0159_9

"c·,

passa

=======================
a ter a

seguinte redacão:

AUTOR: ANNA MARXA RATTES
R.J
PARTIDO:

~======================= E M E H D A

porção

ind:ispensáve:is
:ort~:icacões

Pl10B

'U!=':

"Art. c.

x _ a

c O N C L U sÃO
APROVADA.

'terras

de

de~esa

à

e construcões

m11i~ares,

30.

o

~upr:ima-se

dev01utas

1;ronte:i.ras,

das

NRO~ 2A0175-~ ====================~~=

do art. C, constante à

página 29.

às

às vias de

~===================== P A R E C E R

comunicacão e à preservacão ambientaJ. ...

~MENCA

NRO. 2A0175-1 =============~======~==

No. 2A·0175-1

Propõe suprimir p parágra~o 30.do artigo c (art.30.do texto
======~=============== P

A R E C E R

NRO~

2A3159-9 =====~=================

numerado).
C~m a aprovação da

EMENDA No. 2A 0159-9

emeno~ ~v.

2A0174-1, é de se ac01her esta

necessariamente.

Sugere nova redação ao inciso % do art .. C (art. 30. do texto
numerado)~

para

terras devoJ.utas

inc1uir~

entre os Bens da união, a porcão

~nd~spensáve1

de

à preservação ambientaJ..

Pe~a

aprovação 1ntegra1.

=========================

C o N C L V sÃO

AUTOR: ANNA MARIA RATTES
A

proposta,

enr~quece

sustentada

em

convincente

argumentação,

o AnteprOjeto.

UF:

R4

PA~TIDo:

========================

PMOa

E M E N D A

110d:i:E';i.Que-se
Pe1a aprovação integra1.

página 27 1

c o N C L U B Ã o

===============================

"§. 50.

AUTOR:

o

50~

NRO.

2A0176-9 ====================~==

do art. aI constante à

como segUe:
o

português

é

1:1ngua

o:f1cia1 do

Brasi1.

APROVADA.
'UI'":

===============================

APROVADA.

FÁB~O

sp

FELDMANN
PARTXDO:

~===================== P A R E C E R

PMDB

====================~=== S H E H D A

o

inciso

>:XX

seguinte redacão:

do

NRO.

artigo

2A0153-2

A presente

=======================

"ro" passa a ter a

e~enda

NRO. 2Ag176-9 ====================~==
é exatamente igua2 à de número 2A0153_~

Pe1a aprovação na integra ..

=========================
APROVADA.

C O N C L U sÃo

===============================

-7EMENDAS PARCIALMENTE APROVADAS

primeira

parte,

e

nos

do

VX%~

inciso

ambos do

art1go L." _ Constituinte Jairo Carneiro.
PDS

========================

=======================

HRO. 2A~321-5

E M E H O A

======================

P A R E C E R

Dê-se nova redaçâo ao § 50. do Art. c:

do~

=======================

2A~33S-~

NRO.

Art~go

Propõe nova redacão para o

M {art6

15 de texto numera-

assim como para a letra "c" do Parágra:fo do mesmo artigo.

A proposta, no que tange ao "caput" do art1go visa a compati_
'~Art.

C Znc1uem-se entre os bens da União:

bilizá-lo, através da nova redacão, com o disposto no artigo
numerado)~

H (art. 16 do texto

também em

sua nova

decorrente da proposta constante da Emenda no.

de

até

cem

qui1ômetros

de

terrestre

do

para1e1a à 1ínha divisória

Quan't:o à 2iE"t.ra "CU, o Relator mantém a rEdacão origina1.
Pe1a aprovação parcial.

Território naciona1~ é considerada indispensâve1 á

de%esa das fronteiras e será designada como
de

c

%aixa

AUTOR: MAURÍC%O CORRÊA
UF:
DF
PART%DO:

Estados respectivos."

======================

P A R E C E R

numeradO)

Fronteira

como

========================

redaciona1 do ~ 5 do art. C Cart. 30~ do

Propõe a1teracáo
texto

=======================

2Aa02~-5

NRO.

para

rede%inir

sendo

a

dimensão

da

Faixa

2A3G46-1 ================~=====

NRO.

,

inc~sos,

seguinte redação:

a

até cem qui1õmetros, e não em cem

de

procede~

sugestão

PDT

E M E N D A

Dê-se ao eaput do art. H, mantendo-se os seus

de

qui1õmetros como constante do Anteprojeto.
A

O N C ~ U B Ã O

APROVADA PARC%ALMENTE.

devendo ser de%inída ouvindo-se os

Fronteira~.

do

mesmo i1ustre Const2tuinte.

%a~xa

§ 50. A
1argura~

redação,

2A~036-3,

sobretudO

"Art. H Compete

consi~erarmos que essa

se

à União Federa1, ao Distrito

/

Federal e aos Estados a

J.egislacão comum sobre:

1argura não necessariamente deve ser uni~orme.
De
de

qua1quer modo, a redação proposta não atende ao objetivO

:fosse

:fixará.

pois

deixa

como

assim
Se

norma~

a

aper:feiçoar

omite
expressão
u:faixa
prever o tipo da 1ei que a

de

redacão

mantida
menção à

origina1,

seria

1ei~

mas com a a1teracão proposta
aco1hida, será preciso a~terar a redação proposta na emenda.

a

desnecessária

parecer

Assim,

pe1a

é

aprovacão

.............................................. "
======================
EMENDA No. 2A
As

pareia1, na :forma do

De

====~======~===~===============

PART%DO:

========================
Art. C _

de

competência

Pl1DB

E M E H D A

%nciso %X

qualquer

=======================

ZA~031_2

NRO.

Dê-se a seguinte redacão

Federal.

garantirá

da

indigenas, na :forma
resuJ.tado

1eí,

exp10racão

a

30

às

c o N C L U SÃo

========================

madeira,

no

Dê-se

terras por

e~as

:ficando

(trinta)

anos,

ser

estendida

à

recursos

e

Federa1

expJ.oradas."

R

NRO. 2A0089-4

=======================

recursos

033~-2

======================

ao § 20., do art. C, do
do

Distrito

assegurada aos Estados, ao Distrito

aos

Municipios,

compJ.ementar,
NRO. 2A0031_2

E H D A

redação

e Territórios:

Federa~

lu.irJerais do subso10 das

=~~=================== P A R E C E

==============================

anteprojeto da SUbcomissão da União,

a

expJ.oracão
EtlENDA No. 2A

adotada

PMDB

n

E

nova

"§ 20. É

dos

%oi

Pela aprovação parcial.

=========================
APROVADA PARCZALMENTE.

popu1aCões

partiCipação

da

proibido por um períOdo de

exrsa o.ee cãc

não

competência prev~sta no item VI% do

a

:orma,

AUTOR: ALFREDO CAMPOS
UF:
MG
PART%DO:
União

da União e dos Estados
que

competência do Distrito Federal, con:forme parágra:fo único do
art~go R (art. 22 do texto numerado).

ao § 30.:
"A

comum

artigo H (art. 1~ do texto numerado), Pode

PARC%A~MENTE.
HEDE~

matérias

======================

para o Distrito Federal.

c O N C L V sÃO
AUTOR: RUY
UF:
RS

2A0046_~

NRO.

re:ferem_se à autonomia jurisdic~onal,

Anteprojeto :final..

APROVADA

P A R E C E R
a045_~

a

econômica
naturais,

e

~ermos

nos

part2cipacão

no

da

aproveita~ento

do

1ei

resuJ.tado

da
dos

renováveis ou não renováveis,

em seu territ6rio, ressalvado o d:isposto no §

30.

deste artigo."
Pretende

autor que as

popu~acões

indígenas

partic~pem~do

======================

P A R E C E R
EMENDA No. 2A 0389-4

resu1tado da expl.oracão econômica da madeira.
ora,

se

Anteprojeto

O

r~quezas

naturais

assegura

so~o

do

juridíco-const~tucíona1

do

A~tera

o usu%ruto exc1usivo das

àque1as

popu1acões,

a

a

Distrito

interesse dos indios está me1bor

minerais,

:formu1ado no Anteprojeto do Re1ator.

Omite,

à

Quanto

pro~bicão,

do

m~nerais

subso~o

no

aco1bida,

méríto~

terras

segundo

a

indígenas,
nova

Anteprojeto %ina1 do Re1ator, uma vez
no.

a

redação

aproveitada

emenda

do
de

20.
prever

do art. C
a

(ar~.

~articipacão

30. do texto

dos

Estados~

FederaJ. e Munic:ípios no aproveitamento dos recursos
renováveis ou não, em seu território.
entretanto,

os

recursos

minerais do sUbso10, como

A argumenta cão é conVincente, mas a :forma proposta carece de
aper:feicoamento.

é

adotada no
a

~im

2A0029_4

assegurado no Anteprojeto.

por 3.0 anos, da exp1oracão dos mesmos
das

redacão

numerado), a

tute1a

NRO.

Ante o eXPosto, o parecer é pe~a aprovação pareia]., na :forma

emenda

do Anteprojeto

~A0174-2.

:fina1 do Re1ator.

Pe1a aprovação parcia1.

=========================

Pe1a aprovação parcial. no mérito.

APROVADA

=========================

C

APROVADA PARC~ALMEHT&.
ÃUTOR: JA%RO CARKEZRO
UF:
I3A
PART%DO:
=======================~

A

:Letra

AUTOR: EDUARDO
UF:
SP

~ORGE

PART%DO:

========================
PFx..

Dá

E ME N D A

seu caput passam a

Art.

o N C L U sÃo =~=============================

NRO.

ZA0e38_0

=======================

nova

ter a seguinte redacão:

Compete

Presidente

da

N D A

redação

NRO.

2A0Q94-1 ==~==~===============

à a1:ínea o do item

~~Z%

do

art. G do anteprojeto:
"X%Z% _

:Leg:is~ar

o)

promocão, protecão e recuperação da saúde

==~=================== P

Pela aprovacão
J:lrovimento

sobre:

e reabi1itacão de de:ficiências."

parágra:fO único.
Co

PT

~ M E

Repúb1ica,

decretar intervenção.

c)

==============================

do Parágraxo Onico do art. H e o

mediante prévia autorização do Congresso Haciona1,

Federa1~

C O N C L V SÃO

PARCZALMENT~.

pe10

Supremo

Tr:ibuna1

de representação, nos casos do inciso V%,

A R E C E R NRO. 2A0094-1 =============~======
à semelhança da emenda no. 2A039S-9.

pare~a1~

========================~C O H C L U sÃO =~============~=============
APROVADA PARC%A~l1ENTE.

-8AUTOR:
UF;

EDUARDO
SP

PARTXDO:

PT

n e H

~======================= E

Dâ

examinâ_1a~

É necessârio

~ORGE

D A

HRO. ZA009S-9

nova redacão ao inciso V%X do

=======================

ar~igo

G do

caso a caso.

No art. F (art. 70. do texto

sugere_se nova

numerado)~

redação às a1:f.neas "a" e "b" do inciso x.I:v .. A proposta

con-

siste em espec1%icar os servicos de te1ecomunicaCões e de e-

anteprojeto:

nergia e1étrica a cargo da

deixando os remanescentes

União~

para a competência comum, na perspectiva da descentra1izacão
"Art. G.

%ederativa. É de ser aco1hida l com pequena modi%icacão redaciona1 da emendaI na %orma do Anteprojeto %ina1 do Re1ator.

YXX _

ações

executar

Norma~izarl

de

promoção,

proteção

e
e

contro1ar

as

recuperação

da

Ainda ao art. 70., propõe-se a reducão de competÊncia 1egis1at~va

saíide. 9 9

exc1usiva da União quanto a direito civi1,

pena1 1

cia1~

comer-

processua1, do traba1ho e normas gerais de di-

reito tributário. Esta proposta não pode ser aco1hida, ao ver
do Re1ator l pe1as seguintes razões: a) trata_se de matéria

======================

=======================

juridica objeto de 1egis1acáo

P A R E c E R NRO. 2A~e9S-9
Propõe a11:eracáo do inciso VX%, do Art. G (art. 80. do texto

obedecer a comando 1egis1ativo único;

numerado).

m~tir

Pe1a aprovacão parcia1.

exemp10 1

c o N c L U SÃO

que, por isto l

COdi%~cada,

b)

deve

não %az sentido per-

que os Estados 1egis1em sobre direito comercia1 1

por

e que só a União 1egis1e sobre direito marítimo

aeronáutico

e

ge-

quando estes %azem parte daque1e; c) normas

I

APROVADA PARC:rALMENTE.

rais de direito tributárío l

por sua pr6pria natureza, têm va-

AUTOR: MEZRA F%LHO
UF:
DF
PARTXDO:

1idade e

naciona1~

c=======================

~MDB

NRO. 2A0097-S

E M E N D A

%n1uam-se no art. C os

=======================

no âmbíto

e%ic~cia

comercia1 1 etc. 1 suscetíVeis à 1egis1acão

vi1 1 o pena1 1

comum da União e dos Estados

seguin~es inc~sos:

por isto que é preCiso

restringi-1as à produção normativa da União; d) o direito cigerariam :LnS02úveis prob1emas

l

de con%1ito intertempora1 a, principa1mente

"x _ o patr:Lmônio h:Lst6rico.

de normas l de todo
tanto I

xx _

os recursos da F10ra e da Fauna."

ss====================
EMENDA NO. 2A
Acrescenta

P A R E c E R

HRO. 2Aee97-S

@@97-S
aos Sens da União o patrimônio bistórico

a1:í.nea "d"l do re%erido

da

ti901 não conVence o Re1ator da

de seu

conv~niência

Pretende-seI também l

os

XX do mesmo artígo l

a supressão da alínea "p" do inciso

para inc1uir a matéria a1í prevista na

competência comum. A sugestão merece Bc01nimento.

dos Bens da União consideram-se os bens %isicos.O patrimônio
his~6rico per~ence à
categoria de bens cu1turais l
cuja

(art. 13 do texto numerado) é de se

pro~eção já

1himento da supressão de luatérias da a1inea "a"

está assegurada no Antepro~eto do Re1ator.

ao

segundo I
há

de

Por Ú1t:LIDO, a proposta aditiva de um

~

30. no

art.

pe10 não

reje1tar~

I

.J

aco-

do i tem

XX~

igua1mente estão protegidos na %orma do

Anteprojeto.
En1:retan1:o~

ar-

aco1hi-

mento. xgua1mente quanto à a1ínea "u".
e

recursos da F10ra e da Fauna.
Quanto ao primeiro I
é importante 1embrar que na categor1a

Quanto

por-

ponto~

a emenda não merece ac01himento.

Outra a1teraçâo sugerida,

=======================

interespaC:La1

l

Quanto a este

inconven~entes.

ser

aco1hida~

quanto ao mérito, nessa

segunda parte, na %orma por que %oi aprovada a emenda no.

2A

0159-9.

do art. 70.
O parecer é pe1a aprovação parcia1.
c O N C L U sÃO ======;=============~

=========================

Pe1a aprovação parcia1 no mérito.

••• CONT:J:NUAc::lío

AUTOR: FERNANDO HENRXQUE CARDOSO
UF:
SP·
~ARTJ:DO:
Pl'J:DB

APROVADA PARC.I:ALMENTE.

c

=========================
APROVADA PARCXALMENTE.
AUTOR: MEZRA FXLHO
UF:
DF
PARTXDO:

========================
Dê-se

oN

C L U SÃO ====================~==========

========================
PMDS

caput

do

art.

"a"

a

=====~=================

seguin1:e

.I:

"Disposições

Constituciona1

•••

=======================

ZA012B-9

do Art. C do capitu10
Anteprojeto
dO
Pre1iminares",

da

:t%

subcomissão da união l

hidr016gico,

sejam

subterrâneas

ou

Distrito

com a seguinte redacão:

l

seu

todo

águas

As

"Art. H. Compete à União Federa1, aos Estados
e ao Distrito Federa1 a 1egis1ação comum sobre:

HRO.

H D A

o item

Federa1 e Territórios

redação:

:t

PCB

n e

E

Substitua-se

NRO. 2A01e4-:t

E M E N D A

ao

AUTOR: AUGUSTO CARVALHO
'UF;
DF
PART:tDO;

me~e6r~cas

águas

d~scip1inado

pe1a União

Territórios

e

águas

Mun~cípios,

e seu uso será

Distri.to Federa1 1

Es~ados

I

ci.c10

super:ficiaiSI

águas

com a participação da

sociedade organizada."

;t>:

C'E

P A R E
EMENDA

NO.

Pretende-se
:J:V

R

=======================

HRO. 2Ae~28-9

2A 012e-9

todo O seu

inc1uir,

entre

os

hidr016gico~

cic10

Bens da união, as águas em
com

as

especí%icacões

a1i

mencionadas.
V

.....

Em

outra emenda

inc1uir

entre

do

os

mesmo autor
Bens

dos

I

2A 0132-7 1

ae

Estados l

com

propõe-se

igua1

redação~

idêntico Objeto.
Torna_se,
V:J::J:

estariam

====================== P AR E C E R NRO. 2AB1B4-i =======================
Propõe a1terar a redacão do "caput" do art:Lgo H (art.11 do
texto numerado). Adoto as mesmas razões constantes do parecer
na Emenda no.

2A

0046-1 1

do Constituinte Mauricio corrêa.

Pe1a aprovação parcia1.

s========================
APROVADA PARCXALMEMTE.
AUTOR:

UF:

c

ONC L U ~

Ã

O===============================

=======================
CEGRAF ~**
====================== P A R E C E R NRO. 2AC12C-3 =======================
TEXTO EM PROCESSO DE

HRO. 2Aa~2Q-3

TRANSCR~ÇÃO PELO

Como assina1a o autor, na

jus~i%icacão,

trata-se de emen-

da comp1exa l que propõe a amp1iacão
da competênc~a comum
pe1a migração de várias competênCias privativas da união.

as

aiscrim~nar

es~ariam

águas
sob

que

dominio

dos Estados.
pode e deve ser aproveitada o
Entretanto
como
idé:ia
Re1ator acata ambas as emendas~ como
s6~
na %orma do
I

I

mecani.smo
do
O

ar~.

da

G (art.

pa~ecer

compe~ência

1egis1a1:iva

cOJllum~

como o item "r"

80. dO texto numeradO).

é pe1a aprovacão parcia1, na

~orma

do Anteprojeto

%ina1 do Re1ator.

c

FERNANDO HENRZQUE CA~DOSO
SP
PART.I:DO: ~nD:a

======================== E H E NDA

SSS

impossíve1

úomínio da União e as que

5cb

APROVADA PARCIALMENTE.
AUTOR: AUGUSTO CARVALHO
UF:
DP
PARTXDO:
=====================~==

ONC L USÃO ===============================
~CB

E ME HDA

NRO. 2AG129-7

=======================

Xnc1ua-se o item XI no art. C do capítu10 X _
"Disposições
Consti~uc:iona1

pre~:J.minares"~

do

Anteprojeto

da Subcomissão da União l

Dístrita1

Federa2 e Territórios, a seguinte redação:

-9":e

a :fauna s:il.vestre" /

compete

d)

NacionaJ.

de

Uniâo

estabe1ecer

Transportes

o

como

bem

P1ano

expJ,orar

diretamente, ou mediante autorizacão ou concessão,

======================
EliE:NDA No.

P A R E C E R

2A 3129-7

Acrescenta

se

de

~auna

'art~

30. do texto numerado);

quanto ao mérito, na %orma por que %0:1.

aprovada a emenda no. 2AQ159-9.

==============================

C O N C L U SÃO

NRO.

=======================

2AB13B_1

o item xx no art. c do Capítu10 %,
da

e

da

navegação

do

Anteprojeto

Subcomissão da união, Distrito

Terr~t6r~os,

sobre a importação e

à

União

instituir

expor~ação,

bem como

======================

======================c

P A R E C E R HRo. 2A~177-7
Propõe que à União cabe estabe1ecer o P1ano Naciona1

a

redação:

segu~n~e

de-

no item XXX,

Transporte. Nisto, a proposta está a1:endida

prel.:i.m:Lnares",

Cons"t:ituc:ionaJ.

Federa1 e

PCS

E ~ E: H D A

~nc1ua-se

"Disposicões

portos

sobre transporte aquaviário."

APROVADA PARC:CALI'l:E:NTE.

========================

dos

reg~me

Parágrazo único. Compete
impos~os

Pe1a aprovação parcial. no mérito.

AUTOR: AUGUSTO CARVALHO
UF:
DF
PART%DO:

o

aquaviária.

si1vestre entre os Bens da União.

acol.her,

=========================

a navegação aquaviária, cabendo-1he ainda 1egis1ar
sobre

art. C

~nciso

para inc1uir a
Há

======================:

NRO. 2A0129-7

do

art. F (art. 70. do texto numerado), do Anteprojeto.
QUanto à navegação aquaviária, a emenda procede e deve
Sl:!r aco1hida.
QUan~o
~éria

ao imposto sobre o re%erido transporte, não é
desta Subcomissão.

ma-

O parecer é pe1a aprovação parcia1 •.

a %1ora nativa;"

":eX

=========================

C O H C L

u sÃo

===============================

APROVADA PARCXALMENTE.
NRO. 2A0130-1

PAR.ECER

EMENDAS PRE3UDICADAS

EMENDA No. 2A 0130-1
Adita

C (art. 30. do texto numerado), para

ar~.

ao

inciso

inc1uir a %10ra nativa entre os Sens da União.

========================

cap:itu1o

xx.

"'Artigo F _ compete à un:i.ão Federa].:

Pe1a aprovação parcia1 no mérito.

§ XX Leg:Ls1ar

C

o N C L U sÃo

===============================

========================

da

Estado

águas
sejam

hidro16gico,

Anteprojeto

do

com a seguinte redação:

Xnc1uem-se

as

entre os bens do dom:1n:io

em

todo

águas

o

cicIo

seu

superziciais,

subterrâneas ou águas meteóricas e

seu

águas

uso

será

discip1inado pe1a União, Estado, Distrito Federa1,
Terri~6rios

.............................................

Ar1:.

Subcomissão da união, Distrito

Terr~1:6rios,

"Ar1:. D.
do

o

=======================

NRO. 2A3132-7

Pre1im:Lnares" ,

cons1:~tuciona1

Federa1 e

e Municípios, com

a

participação

da

acc a edacre organizada.'"

======================

P A R E C E R
EMENDA No. 2A e132-7

NRO. 2AG132-7

=======================

A1íena

Meios

de

pUb1ic~dade~

comunicação,

propaganda e comunicação v:Lsua1 ao ar 1ivre.

======================

P A R E C ~ R

======================

NRO. 2A30G3-7

EMENDA No. 2A 00Q3-7

inc1uir, entre as matérias
para
aditiva
Emenda
competência 1egis1ativa da união, as que menci.ona.
Ma:LS

adequada

teria

sido

a

sugestão

para a

de

competência

comum.
A1iás, e1a já es"tá a1:endida com o d:isposto na aJ.ínea "'g"'~ do
:inciso XXXX, do art.

G

(art.

So.

do

texto

numerado)

do

An"teprojeto.
pe:La prejudicia1idade.

Ver parecer sobre a emenda Ho.2A

=========================

e~2e-~.

c o N C L U sÃo

AUTOR: CHAGAS DUARTE
\lF;
RR
PARTIDO:

========================
c O N C L U sÃO

==============================1

PREJUDJ:CADA.

PeÁa aprovacão parcia1.

===============================

APROVADA PARCIALliENTE.

PFL

E M E N D A

======================

N~O. 2AGQ35-3

Dê-se ao § 20. do art. D do capitu10 re1ativo
às Disposicões Transit6rias a seguinte redacão:

AUTOR: FRANCXSCO PX"TO
UF:
BA
PARTXDO:

========================

•••

.................................................

PCB

E M E H D A

substitua-se
"Disposições

Sob~

......................................... :.,.. ....

APROVADA PARCXALMENTE.
AUTOR: AUGUSTO CARVALHO
ur:
Dr
PARTZDO:

Estados~

Xnc1ua-se na seção da Organização do

Ac01he-se, quanto ao mérito, na %orma por que %oi aprovada a
emenda no. 2A0159-9.

EliENDA

PMDB

E M E N D A

supr2ma-se

NRO.

2A314~-~

nAr"!:. D _

=======================

§ 20. A união,

a expressão %edera1, onde houver.

proverá os

======================

P A R E C E R NRO. 2A0149-1
Suprime a pa1avra %ederSÁ, onde houver.

=======================

~stados

~~nance~ros

.
pe~o

prazo min:Lmo de dez anos,

assim

criados

indispensáveis

à

sua

dos

recursos

insta1ação

manterá programa especia1 para sua cons01idacão

Quando aderida à pa1avra União até que se torna razoáve1.

e

seu desenvo1vimen"!:0.

Mesmo assim, há de se convir em que a expressão união Federa1
tem

s~gni%icadO especi%~co

e poderia ser mantida para distin-

gui-1a de outras %ormas jurídicas, possíveis, de união.
No restante do
não

Anteprojeto~

onde se usa a pa1avra %edera1

cabe suprim2-1a.

============~=~~====~=

P A R E C E R NRO. 2A000S-3 ==============~====c==:
Estabe1ece que a União proverá os Eskados criados por traqs-

%ormação dos

Terr~"!:órios,

Como se está propondo no

Pe1a aprovação parcia1.

durante dez anos, doS recursos

~i

nanceiros indispensáveis à sua insta1acão.
An"!:eproje~o

uma rederacáo descen

tra1izada, para o que os Jnecanismos de trans:ferência de re

c O N C L U SÃO

cursos serão abundantes

APROVADA PARCIALMENTE.

e~

ademais, como se propõe uma

red~

-

visão territor:La1 do pais, num prazo de dois anos, não seria
AUTOR: SANDRA CAVALCANTX
UF:
RJ
PARTZDO:

========================
~menda

~nciso

xxv~

sensato :fixar-se tempo para destinação de recursos.

PFL

E M E N D A

Substitutiva
2etra d:

NRO. 2A0~77-7

Cap.

XX,

=======================

art.

F,

Havendo esse :Lnteresse e essa necessidade,
'tar
do

que

~rans%ormar

o

Terri~6rio,

qhe ocorreu nos casos mencionados pe10

rá o Jnecan:i.smo eerua, proposto.

~

1ei comp1emen a exemp10

autor~

estabe1e~e

-

-10 disso~

A1ém

prec~so

é

1 20.

considerar que o

do art. 35

(art. D das Disposicões Transitórias) já atende o objetivo do

AUTOR: NXLBON GXaSON
PE:
PART:IDO:

===========;============

autor.
Pe~a pre,Udicia~idade.

=========================

C o N C L U sÃo

=============i================
UArt..

========================

É

competência

da

~ M E N O A

inciso XX:

F~

"Art. F' Compete à 'União

Federa~:

Un~ão~

pelo os

e promover o desenvo1vimento

e

Estados,

l1.un:i.c:í.pios ~

empréstimos~

eKternas~

obrigações

contraidas

natureza

pe10s

aprovar

e

acordos

operacões~

qua1quer

planejar

do

NRO. 2A0e20-7 ======================~

I: _ aU1:or:i:<:ar

XI

exc1usiva

Congresso NacionaJ.:

POS

Acrescente_se ao art.

nac~onal~

NRO. 2A0052-S ===========~==========~

E 11 E N D A

Seja incluida a seguin"te norma:

PR~JUD%CACA.

AUTOR: FELIPE MENDES
UF:
PX
P~RTXDO:

Pl1CS

U.P:

pe20

Distr~to

peJ.as

e

Federa1

entidades

de

sua

sociedades

sob

seu

adm1nistração

indireta

contro1e~

quais s6 v:i.gorarão a partir da data

os

ou

de

ou garantidas pela

do Decreto Loeg:isla1::ivo de sua aprovação.'"

ouv1dos os Estados e os órgãos reg10na1S
nos

ín~eressados~

termos

do

disposto no art.

6A

======================

P A R E C E: R NRO .. 2A0GS2-5 ===============~===~===
A proposta envo1ve matéria de compe1:ência de outra sub_

32. U

======================

P A R E C ~ R

NRO. 2AG020-7

comissão~

======================:

EMENDA No. ZA 3020-7

Pe1a

prejud:i.cia1.idade~

=========================

C

o

sÃo =======================~=======

N C L U

•

P~JUD.:rCADA

ao

Emenda

aditiva
numerado) ..

inc1so

do art. F <art. 70. do texto

XX

AUTOR: NI:LSON GXBSON
'UF:

PE

PART::IDO:

========================
A

re~erência

Subcomissão

pretendida

ser

deve

artigo de An~eprojeto de outra

a

objeto

da

sistematizacão

do

se~a

PMDS

E M E N

"Art..
o parecer é pe1a prejudicia11dade.

Os

==============================

W

~

Disposições:

capitUlO

in"ternac:iona:i.s

Complementar

L.e:l.

de

disporá sobre

Desenvo~v~mento

com seoe e %oro

Va1e

A R E C ~ R

c

do

MS

PARTXDO:

AcreSCenta-se

autor~

Muníc~pios

e

a tna-céria é da

Regiões~

do

c o N C L

::Inc1Ua-se
assiM a

Poder Executivo é eXercido pelo Presidente

P A R E C E R NRO~ 2A0G59-2 ========~==============
pretenae o Auto~ acrescentar parágrazo ao art~go 23 (art.

parágrszo

HRO. 2A0G51-7

6nico

no

art.

Federa1)~

Secão ::I (do Dis"trito

Art .. o. o

======================

a do

A matér1a não é de competência desta subcomissão.

do

O~

=========~===============C o N C L U sÃo

%iCando

é

rederal

Distrito

AUTOR: JOB~ MOURA
V.P:
PE
PARTIDO:

ae

dotado

adm5.nistra"t:i.va

Xnc1ul:l-se
integrada

do

Es~ados

um

consti~uida

Ún2co. será

P1anaJ.to

redera1

e

centra~~

GeraiS~

DesenvoJ.vimen"to~

da arrecadacão do imposto de
=~=======~~=======~=== P
~nenda

o (art ..

~7

A R E C C R

aditiva~

a reg1ào
peJ.o
zorrnacJa

suas áreas de

de Goiás e Minas

Fundo de

in~2uência

com a criacão

da

Territórios,

na

do

=======================

re1ator

da

Distrito

Federal
e
re1ativa à competência da

parte

o seguinte aisposit1Vo:
Organizar

das

renda~"

NRo. 2AC051-7

2A006~_4

de-

com recursos obtJ.dos

=====;================-

para acrescentar parágrazo

NRO.

anteprojeto

no

SUbcomissão
UniãD~

nos

~nico

fronte~ras~

as Forças

Armadas~

a seguranca

a preservação do mar territoría1 e

a de%esa externa."

ao art.

do texto numerado)", visando a estabe1ecer a região

integrada do P1ana1"to Centra1.

======================
Pretende-se

A matélra é de coUtpetenc1a da SUbcomissão de munJ.cipios e
regioes.

==============================

PFL

==============~========= E H E H D A

x1naneeira.

D1strito

dispondo sobre o exercício do poder Execu-

An~eprojeto)~

t:í.vo.

PREJ'UDXCADA.

po~ít::ica ~eg:a..s1a1:i'Ja~

"parágra~o

=====:=================
ar~igo~

======================

PI1Da

redacão~

autonomia

parágrafo a

cap:ítu10 10.:

o

o

U B Ã

E 11 E: :H D A

capítu10 V,

seguín~e

da Repúb1ica e pelo Conse1no de Min1stros."

prejUdiCia1idade.

PREJUD::IC1\DA.
AUTOR: wÁnCXA KuaXTSCHEK
cr:
Dr
PART::IDO:

o

que deve-

as.
pe~a

HRO .. 2AGG59-2

companhia

em suas disposiCões transitór1

inc1ui~

PMD2

===========~============ E M E N D A

Parna~ba.

competencia da subcomissão de
para

======================

transitórias~ ~a

Não obstan'te a sólida argumentacão do

O N C L U SÃO

PREJUDJ;CJ\DA.

NRO. 2A0~24-0

de Desenvolvimen"to do Vale do

Subco-

pe1a prejudicia1idade ..

a~ribuicões

do

ou~ra

missão.

a

Teres~na.

Propõe a criação, em UisPosicões

examiná-~a

Sras:i.1

=======================

AUTOR: RUBEM FXGUEXRÓ

ria

o

======================

UF:
=~===~================ P

que

de

psrticite.

P A R E C E R NRO. 2A33S3-3
A emenda env01ve matéria de competência de

os recursos financeiros e as

Parna~ba~

deverão

arbitragem

NRO. 2A0324-0 =~===========~========:

N o A
ao

Tral1!;i"t6rias O SegU1nte Artigo:

companhia

negoc:i.acõ~s direta~,

Art .. É vedada a guerra Cfe conquista" ..

Acrescente-se

criac~o,

internacionais

con~1itos

PDS

==============~========~ E

da

======================~

e por outros meios pací:icos", com a cooperação dos
organismos

PREJUDICADA ..

AUTOR: FE:L:Z:PE l1EUDES
UI'":
PX
PARTIDO:

"Ar"t. 37 _

2A3as3-3

NRO.

texto

ser resoJ.vidos por

c o N C L U sÃo

D~A

incJ.uída a seguinte norma:

não houve tempo para encam:Lnhar-se

P A R E C E R

a1terar

o

NRO.

inciso

2A3~6~_4

XXx

=======================

ao art. F (art. 70. do

texto numerado) para d1spor que cabe às Forças Armadas a pre-

a

servação do mar terri1:ori.a1. ora, se este é um biE'm da União e

emenda à re:fcrida Subcomissão .. Permanece, porém", a possJ.bi1i-

se às Forcas Armadas pertence a 11arinha, o obJetivo do aueo.e-

:Z:n:fe1izmente~

dade de sua apresentação na
Pe~a

prejUd~cía1idade
..

c
PReJUDIcADA.

Com1ssão~

O N C L U SÃO

está atend1do no Anteproje1:o ..
Pe~a

==============================

prejud1cia1idade.

=========================
PR:E:JUOICAOJ\.

C

o

N C L U SÃO

==============================

-11AUTOR: FERNANDO GASPARXAN
Uf":
SP
,. PART%DO:

AUTOR: ANNJ:SAL EARCELLOS
ur:
AP
PARTIDO:

PMDa

=============~========== E M E H D A
inc~u~da

Que seja
nArL~

========================

Federa2~

Territórios...
réus. n

nas

os

ESLados 7

causas

pF'L

================

NnO. 2A0075-4

E H E N D A

Dê-se ao Art. r a seguin"te redação:

a seguinte norma:

Y'Art. r. Compete à união Federal:

Não corre a prescrição contra a União ...

Dístr~to

o

NRO~ 2A0064-9 ~======================

Municípíos

e

x _

em que :forem autores os

manter relações com Estados

ceJ..ebrar tratados e convenções

estrangeiros~

sobre

ma~éria

-de

na"tureza in'ternacional. ... partiC;i.par de orgauizacões

======================

P

A

R E

C E

=======================

HRO~ 2AS064-9

R

:internacionais;

PisPõe sobre ~rescrição contra a uniáo . . D~strito Federa1 ...
Estados ... Municípios e Territórios.
===================~=====c O N C L U B Ã O
PRJ;:JUDXCADA.
AUTOR: FRAHCXSCO CARNE:rRO
UF~
Df"
PART:rDO:
PMDS

==:======================

E

Z% _ dec1arar a guerra e ce1ebrar a paz;

competência desta Subcom~ssão.

A matéria não é da

1'1 E li D

A

NRO.

X%X _ Organizar ...

===============================

empregar

preparar

Forças Armadas;
decretar

IV

=======================

2A0065-7

estado

o

s:f."tio~

de

a

intervenção %ederal e as medidas de emergência;
Emenda Modi%icativa:
pJ..ane~ar

rv

e promover a segurança nacionaJ..;

seçãox

V _

ffcap1tu~0

VX _ conceder
Art.

.

União

S A

supJ..ementará

Federa~

Distr~to

Federa1 com os

recursos

para

manutencão

seus

aque~es

ae

atividades

exercício
prevista

de

de

que

o

necessitar

serviços~

manu~enção

art.

des't'a

G

e%e~~vos

de

que xorças

pe10

previs~os

estrangeiras

nacionaJ..

"terr~t6rio

ou

neJ..e

permaneçam temporariamente;

ao

das atribuições inerentes à competência
no

permissão 7 nos casos

compJ..ementar~ ~ara

transitem

1nc1us1ve

comuns~

interesse

em 1ei

Constitu;z.ção 7

VXX _ autorizar

à

e

%isca1izar a Produção e a

comercial:i.zacão de mater1al

e armamentos de sua Po1icia

emprego

de

mi.litar,

armas e exp1osivos;

MiJ..ítar. u
=========~========~====

NRO. 2A0055-7

O constituinte Francisco carneiro, autor da presente

propõe

do

a~teracão

art~

redação que o:Eerece ...

vx:rX _ organizar e

(art. 23 do texto numerado) ... com a

S

xx _ exercer

expressão nativiaades de
interesse comum" ):lor nrecursos que necess~tar n•
a

substitu~ndo

O ReJ..a'tor compreende a

justa preocupação do

au1:or~

a P01icia Federal;

man~er

emenda~

classi%icação

de

diverSões

púb1i.cas;

mas se

x _

emiti.r moeda;

sente na obrigação de aJ..ertar para d01S aspectos xunaamentais
da questão objeto da emenda. O primeiro ... rexere-se ao sentido
da expressão sugeriaa na
Distr~to

p1ementar a
manutenç~o

elllenda~

FederaJ.. com os recursos

serviços~

de seus

necessários

ou seja ... autarquia

~erri~oria1 da

xxx __ Pl.anejar

Terr1~o

portallto~

ã

séria

operações de crédito ... de

e

nacionaJ..... ouvidos

promover o eeeenceavs.een-ee

~stados

e os

6rgtio~ r~gionais

União ... porque haveria

nu-t encão de seus s exv ã.cc s " re:Eerir-se à trn ão ,
ense~a

as

e de seguros;

à

eauaac será di:ferente se o pronome ··seus" ~ na expressão "ma-.
redação

capi~a1izacão

ora ... o resu1tado prático dessa

medida seria a transformação do Distrito redera1 em
rio~

X% _ fiscaJ.izar

que obrigaria a Un::Lâo a su-

AUTOR~

UP:

a

dÚv~da.

ANN%BAL BARCELLOS
AP
PARTXDO:

PYL

interes:sados;

O segundo aspecto a ser considerado é que, a parte zina1 do
disposi~ivo~

na %orma constante do

... atenGe meJ..hor

Antepro~eto

aos objet±vos pretendidos pe10 autor.
Desse
do

modo~

autor~

XX::I% _
víação J

os

estabe1~cer

transportes ...

pJ..anos

nacionais

de

e in%ormática;

nab~~ação

emDora reconhecendo a :Lnes"t.imáve1 c:on't'ribuicáo

deixa-Se de aco1her a emenda por já estar atendida

XZV _ manter o serviço

~osta1;

no Anteprojeto.
O parecer é

pe~a

prejudiciaJ..~dade.

xv _

c O N C L U SÃo ========~========~=============
PRt:JUDJ:CADA.

=============:==========

PMDB

E M E N D A

2A0066-5 =========~=============

NRO.

b) os

serviços

aprovei~amento

"Art. F COIDpete à União Federa1:

energia

reduzida

xx _ 1egis1ar sobre:

e7

de
em

e

nature2:a~

nerg:ta

exceto

o

energia nidráulica de potência
quaJ.quer

caso~

captacão

de

so~ar;

c) a navegação aeroespacial e a util.ização da
in:fraestrutura aeroportuária e

i) trânsito

de

ins~a1ações

eJ..étrica de qualquer origem ou

Emenda mod:i.:E:i.cativa ao art. nF'"", xx ,

nas vias

mediante

ou

ou concessão:

serviços de te1ecomunicacões;

a)

AUTOR: DENZSAR ARN&ZRO
UF:
Rü
PARTXDO:

diretamente

expl.orar~

autori~ação

transporte

de pessoas e bens

d)

~erres~res.

o

brasi1.e;J.ros

transporte
e

de

proteção ao

aquaviário

entre

:Eronteíras- - naciona:i.s

vôoi

portos

_ ou_ ,_ ~~e

transponha os limites do Estado ou do Territ6rio;
Parágra~o

Único. A

competênc1a
Munic~pios

eXClui a dos Estados e
sUPJ.etivamente

matér~a

sobre a
respeitada a J..e:i :federaJ.."

da união não
para
da

1egis1ar
a1ínea

e) os

:l ...

serviços

xv:r _ manter

======================

P A R E C E ~
EMENDA No. 2A g365_5

o

ObjQot:f..vo

disposições
texto
"d"~

Pela

constan~es

do

está

=======================

p1enamente

~nciso X~Z

do

ar~.

F

atena~do

(ar~.

7o~

nas

do 1nciso

:.c:X:tJ:~

do

ar~.

G (art. Bo. do tex"to

instalações

de

energia

administrativa...

cooperação
%:inanceira

EStados e
outras
Pi;bl:i.co interno;

pessoas

econõmica~

cu1turaJ..
jurídicas

com

os

de d1reito

do

nUmerado); a1:í.nea "ã " do i'nciso XX do art. F; e aJ..inea
numerado).

xv;tX _ ce1ebrar

convênio

e

acordo

para

execucão de J.eis e servicos federais;

prejud1cial~dade.

c
,PRE:Jt7D%CADA.

emenda

da

HRO. 2A0356-5

e

nuc1ear de qualquer natureza;

O N C L U

sÃo

========================~======

xvxx:r _ organ;J.zar e manter o Poder

JUdiciár~o

e o l'tin:i.stério Púb1:lco do Distrito Federa1

dos

-12 AUTOR: ANNZSAL BARC~LLos
UF:
AP
PARTZDO:

AUTOR: ANNXBAL

""<'

Terr:í."tórios;

11F':

organizar e man~er os servicos e
~nstituições o%iciais de estat1stícal ge09ra~ia
cartogra:fia;

BARC~LLOS

PARTJ:DO:

""L

z) conCficões

de

AP

exerc~cio

e

ab) outras

necessárias

ma~ér~as

======================

XXXI _ l~giSlar sobre:

P A R E C & R

EMENDA No. 2A

comercial?

anenda,

não

NRO. 2AG07S_4

do

contribu:i.c~o

convence

=======================

contido na presente

~utorl

necessídade

da

a~terar-se

o

An1:eproje1:o.

o parecer é pe1a
de:Eesa

lhe

3075-~

Todo o es%orco de

penal?

processua~~ e2eitora2, mar~timo, aeroespaci~1 e do
traba1hO; normas gerais de direito tríbutário;
b)

que

são concedídos nesta constituicão ..'"

o sistema nacional de de~esa

ciVil?

exercíci,o

dos~poderes

da compe"têncía legislativa e

a) d'::t.rei1:o

de

aa) protecão do meio ambiente;

éonceder anistia;
xxx _ organ:i.zar
ciVil;

direí'to

dO

reunião;

xxx -

=========================

CíVi1, de:Eesa territor::t.a1 e dezesa

aeroespacia1;

pre~ud::t.cialidade.

===============================

c O H C L U SÃO

PREJUO:CCADf'.
AUTOR: ROBERTO FR&XRE
UF:
P&
PARTXDO:

c) organizacão

e

%uncionamento dos servicos

:federais;

========================

pca

=====================.

NRO. 2AS081-9

E ME N O A

Xnc1ua-se onde couber:
d) rnobi1izacão naci ona1;
Que

"Art.
e)

desapropria~ão;

organ1zação

Se

estabeJ.eca
do

geral.

país,

uma modal.:i .dade de
tendo

por

base

a

regiona2izacâo, admitindo-se as seguintes esxeras:
%)

águas,

in:Eormática,

te1ecomunicações,

serviço posta1, energia elétrica, térmica, nU~lear

z _

ou qUa1Quer outra;

~conômica,

e de medídas, títul.o e

sistema monetário
garantia de metais;
g)

h)

de

a mesma comunidade sócio-

a

COm

e

~inal.idade

de

execucão

de

créd:ito~

va10res

para

zora

câmbio
e
do
País;

s010
reg:tonal;

serv::t.ços

dos

públicos

xx _ Micro-regiona2,
:f..) a navega cão snarít::t.maJ" :fJ.uvi.a1 e J.acustre;
AUTOR: ANNzaAL aARCEL~os
U'F:
AP
PARTJ:DO:

",,<.

1irnítroxes,

pe~tencentes

econômica,

com

tributação
501.0 de

].) trânSito

e

trá:fego

interestadual.

:federa~s;

de

energia hidráu1.ica~

municípios

a mesma comunidade sócio_
da

organiza~ão

doS

da

1eg~s1acão~

da

transportes e do uso do

de

::t.nteresse mi.cro-regional. e
i.nicíat~va

a) a

meta~urgi.a; POLenc~ais

do

xina1idade

s::t.stema

do

abrangendo

uso

interesse

de

urbano.

e
regiões

Jazídas~ minas, Outros retursos minerais e

m)

de

harmon~zacão

a

serviços púb11COS,

o re9ím~ de por~os;

rodovias

regionais

desenVo1v~rnento, da harmon~zacâo da 1egislacão~ da

comércio exterior e in1:eres't'adua1;

j)

el.aboracão~

de

p1anos

tributação, do sistema de transportes, do

poJ.i.t:i.ca

trans:erência

aprovação

estados

abrangendo

Macro-reg~onal~

11m1tro~es, ~er~encentes

caberá

do

aos

estabel.ecísnento das micro-

ou

estados

aos

mun~cípios

interessados. n

bem

assim o reg~me ae seu aprovei1:~men~o e expJ.oracão;

======================

n) recursos naturais, vi.vos ou não, aas águas
mar
terri.toria~ e patrimonia1J" x1.uviais

P A R ~ C

e R

A emenda trata de ma-rée s e

do
1 a c ustres, do s010 e SUbsoJ.o aessas águas;

NRO.

======================

ZAOGB1-9

da compe-rênc.r a

de outra SUbcoJn:t.ssâo

Pela prejudicidade.

c o

sÃO

M C L U

PRE,JUDJ:CADA.
o) naci ona2ídade,

C~dadania

e natura1ização;

Dê-se
q)

em:lgração~

:lmi9racão,

PFL

====~=================== E

POPu1.ações indigenas;

p)

AUTOR: VALM:CR CAMPELO
uF:
DF
PARTXDO:

en~rada,

D:lspos~ções

extrad:f..cão

e expusão de estrangeiros;

da

ao

N~O.

M E N D A

parágra%o

ún~co

2AesBs-6

do

art.

Transitór:las do anteprojeto do
da

sUbcom~ssão

Un1ão~

D~strito

=======================
A

das

re2a~or

Federa1

Territórios a seguinte redação:
r)

condições

de

das prO:f:lssões;

capacidade para o ~xercício
nparágra~o

úníco.

Os

s) higiene e seguranca do traba1ho;

1:)

de

=~==~~_~=====~===~= P A R E C E R

~

zronteiras e ao 1ongo

do mar

águas
:i.nter~ores~
visando
desenvo1vímen~o e a de%esa do pa1:r::t.mônio nac~onaJ.,
a navegação e o meio ambiente;

v> orsanização

jUd:lc~ária

Federa~

e

do
Mín~stêr::t.o
dos Terr~tórios;

organ1zação adrn:lnistra~1va dos Territ6ríos;
x) s.:is'tema
nacionais;

estatist:í.co

e

Cl:i.sposto

neste

ca.rtográx:ico

NRO.

2A0082-6

=======================

Modi:fica a redação do parágra%o único do artigo 32 (art.
A do Anteprojeto) para ~:i.xar em seis anos o mandato dos e1ei-

tos para GoVernador, V~ce-Governador e para Assemb1é~a Legis~atíva do Distrito Federa1_
A matéria não é
====~====~===========~=== c

PÚb~ico do Distrito

o

artigo terão a duração de (seis) anos.'·

símbo2os naC2ona:ls;

u) a
%a~xa
terrj.to.riaJ. e

dos e1e:i.1:os e

memcre tross

empossados em con:formidade com

paE:'JUD:tCADA.
AUTOR: MEIRA rXLHO
UF:
cr
PARTIDO:
============~=========== E

Dê-se

competênc~a

do

desta Bubcom:lssão.

===============================

PHDB
M E N D A

ao caput do art.

"Art. Q A

Legis1ativa

de

O N C L U SÃo

NRO~

Q

2AS09S-3 =========~=============

a seguinte redacão:

representacão
nistrito

Federa1,

na

Assemb1.éia
exercida

por

-13 deputado

pe10

e1e2~OS

obedecerá

o

sistema
nesta

díspos~o

distrita~ Mis~o~

e

const~tuicão

na
pormas gerais de dire:i."to ero me:LO ambien1:e n

....................................... .,

l.eg:l..s1.acáo e'1eitora'l. .. 'tI

====================== P AR E C E R
o

%n~roduz

s~s~ema

2A00ge-3 =====:=====:==_========

NRO..

d~strita1

para a

mís~o

e~eição

P ARE CE

competênc~a de

ou~ra

~
NRO. 2A0~23-S
propõe inc1uir na compe1:ência exc~usiva da união a leg:i.s-

J.ac"';- sobre meio ambiente. A emenaa es"tá acolhida no campo da

Subcomissão.

pe1a

U.F:

~ART%DO:

pS

============~===========

PFL

E ME Nn A

NRO. 2AS~B1-7

=======================

PRI;:JUD:tCADA ..
AUTOR: COSTA FER.RE%RA
UF':!':tA
PAR.T:tDO:

União Federal:

~nc~so %XX~

Dê-se ao
redação~

"Ar"t. F. compe"te à União Federa:L:

===============~===============

PFt.

======================== E HE HDA, NRO.

da

%X _ Da

Cap1tu~o

p~ejud:i.e:i.a1idade.

========================= C ~ NC L USÃo

,

Federa1 e Muni-

c::tp:ios.

~ =~==========~====:=============

'PR&JU'D:tCADA..

AUTOR: JoÃo DA nATA·

Vn~§o~ _Es~ados, D:i.S1:r~"to

compe"tência comum da

Pe1a prejUdicialidade,

========================= c o NC L US Ã

=========:=============

=====================~

no Dís_

'trito Federal ..
Hatéria de

.

~

2A0124-S
F'~

do art±go

acrescen~ando-se

a~nda

a

;=;===============;====

segUínte~

as a1!neas: q, b e

c:
%nciso
especi%ica

~v

_

do

autorizacão

ap6s

permitir~

que

Nacional~

Congresso

"'Art. F

:Eorcas

••• :

~

~

~

••

~.

estrangeiras transitem pe10 Territ6rio Naciona1 ou
ne1e permaneçant temporariamente."
=====~;=~;====~:======

P A R E C e R NRO. 2AG1e1-7

====~======~===========

~

'%.:t

~

~

••

~

..

Pretende condicionar a permissão da União p~ra o trânsito
es~rangeiras

de xorças

pe10

territ6r~o

naciona1 à

provação do Congresso Naciona1. Aqui apenas se
tência da

a

a-

IXI _ organizar

compe-

TJnião~

ob~etivo

consequentemente, O

a) a segurança das %ronteiras;

do autor da Emenda está a-

tend:f.do.
Pe~a

n) a
prejud1cia1idade.

==~======================

C ONC L USÃO

==~===============~===== E n

c) a

~nterna

de:Eesa

EH

"

]I

NRO.. 2A0102-S ===============~=======
======~=====~=========

A

P AR E CE R

propos~a

E:stabe1ecer

oS

P1anoS

Nacionais

de

==~=================== P

AUTOR:

C O H C L USÃo

U~:

GERALDO CAMPOS
DF
PART%CO:

AR S C E R

=====~============

NRO. 2A0102-S

C O N c

~ u sÃO

=================----------

~C

11:

=======================

naciona1.~'"

====================== P A R. E
propõ~

E

2Ae126-2

"Zel.a.r pe10 patri.mônio genét:ico

~l:U;:"UD%CADA.

ALDQ ARANTES
GO
PART2DO:

PMDB

E ME NDA NRO .

====

prejudic~a1idade.

=========================

====================;===~======

Xnclua-se no Artigo F o seguinte inc:iso:

EMENDA Ho~ 2A S102-S
A emenda já estã atendida na :forma do An1:epro:1eto~

==========~=============

=======================

PREJUD:tCADA.

==================~=====

AU~O~:

2A012~-6

NRO.

Pe1a prejud:i.cia1idaae.

V1.açãO e os P1.anos nacionais de Transportes .. ~"

UF:

in~egridade

já está aco~h~da na %orma do An~eproje~o.

===~==============~===~==
_

para manter a

nacional. ,,.

seguinte reação:
U:(Z:Z:

externa para manter a sonaran1a

============~==~===============

ao item ~x~ ao art. F do anteprojeto a

Dê-se

de%esa

naciona1, e

PRI:JUDICADA.
AU~OR: FLAVrO PALHZER DA VErGA'
UF:
RJ
PART~DO:
pnDB

pe1a

e manter as !orcas armadas e

através desta:

o Congresso Haciona1 é orgão de um dos Poderes da U_

Ora~

nião~

prévia

~ixa

DO B
E N 1) A

=======================

C E R NRO. 2A0126-2
que à União cabe ze1ar pe10 patrimônio genético

nac:lona1.

NRO.

2AG1~8-4

Não obstante a convincente argumentação do

=====~=================

au"tor~

a maté-

,ria deve Ser exam1nada pe1a Subcomissão da Ciência e Tecnol.o-

supr2ma-se

o § 30. do art. c

do

antepro1et~,

gia.

segu~ntes~

renumerando-se OS

Pe1a

preJudicia1i~ade.

C o N c L U sÃo
PREJUDICADA ..

=================== p AR E C E R NRO.

2A0108-4

=======================

EMENDA No. 2A 0108-4
Suprime

o

1

ur:

GERALDO
CF

CA~POS

PART:tDO:

PMOa

========================~)1

E NDA NRO.

30. do art. C (art. 30. do textO numerado) do
cê-se

Antepro:fe~o.

Aprovado na

AUTOR:

ao

incisQ

VI

do

2A0~27-~

Ar~igo

===============~=======

C a seguinte

redação:
~ntegra.

~'VI

_ os

recursos

m211erais

do euuecac e os

recursos Jninerais energéticos, renováveis ou não .."
===~==================~== C o N C L U sÃO

PRE,JUOJ:CADA.

AUTOR.: ROS~ DE
UF:
ES

===============================

PART%OO:

PMOB

======================== E ME H DA NRO. 2A0123-8 ======================:
Acrescente-se

ao

União~

da

Terr1tór10s o seguinte
nArt.

an~eprojeto

do

do~Re2ator

Distrito

Federa1

da
e

~

~.~

1egis~ar

sobre:

======================~

numerado)~

inC2so Vx.

Na verdade, quando se %a1a em recu~sos minera~s'do subso_
1o~

está-se ínc1uindo os recursos minerais

enérge~icos.

O parecer é pe2a prejudicía1idade em zace do texto do Anteprojeto.

AUTOR: JOSÉ CAnARGO
UF:
sp
PARTIDO:
~~

~

.

PFJ..,

======================== E ME HC A HRO. 2A0134-3
An~eprojeto

_

2A0127-1

===~==============~=====~c O N c L U sÃo ===~=====================;;====
PRE.1UDICADA.

dispositiVo~

A união compete:

~

HRO~

A emenda pretende amp1iar o Conteado da da disposiCão do
art. C (art. 30. ao texto

FRE~TAS

SUbcomissão

====================== P AR E C E R

da Organização

Capi"tu10 a :tI

do

Estado.

==~=~=~============;~==

-14 nArt.

Desse

ao

XX

i~em

deste

artigo a

Item

Emitir

:IX

moeda quando detridamen1:e

pe10 Congresso Naciona1."

=c==================:==

================~===== P A R E C E R

NRO. 2Ae~34-3
ao ~tem XX do art. F

~edaciona1

Propõe a11:eracâo

======================

-..' o:. ~b:f~tiv'p

C1o-~t.ti'or 5-4 poderá s~r~~'tend~do nos,cap;1t1J~~_
dd,:po~er Le~:1si~~~,,!,'!e :dO l:xeç~1:~~OI 9uan~oi.~i>~~;Se esp~c:t~;~i:~éspec1:iva~atr~buicões. Tanto

um..

.p6de1r~~ -~er't,e~c~í~ ~ .~:iáo ..
Peta

-quant~

outro

::~:::;:~~·~.~~f~~=~=t;=~~~~f o

dos

a~i.DI\HH~~ DERZ:t

- '

=~~=====~~i~~=~=======:= ~'H

&

MCH%%).

Ul="l

MS

~

~ - .,~

_ PARTZ~O:

,'1-, ;-

~~-

4: UF;-

art:. F, como :inc~o'~xVX,. -.:: suas

e~~spiks ~a;Lineas' ,a e

xv:rX 7

.J,

"

•

\

es"ta~e1~cér e ex-u~ta'tar
;p~anod~d:sepvo;vim~~Lo
soc~a1~~: êconômic~'_da
".
•
,"
, ' , ~
~
1
reg:Lao .cen~f~~~e~tfi~n~ qua1 âP12cará~ anuã~merite~

:

.'

da

r

. ~\i~:z:~-

empresas

de

.. . : ~ .,

~' :'H~~~

C'&

~co1hída

emenda está

a

exercer

~p~ogramação~' .;ias

_"'te~ec~mU,~:;Lc~Cges .. ~~ "

1,

,=========::=~'::=====,=é===

2à01l.1S-'3

nã %orma do

An~eprojeto.

~::.

':'~ AQTÇl~: ~ ~ost\ it~Ó~f~XÓ _ .:' ,-

'I"'

,; r~~=:~=:~==.~:~=~=]:~:::<r~,~~:::~N D, A. -; ~ im,O.
,~~•

-, _"" .: _:

~~

.' ,1"

~_ ~

2AG~
55-6
._ ~
-

:,:;_

,~~;!-: ·:~:J,",ca::, yeda~ó, .:~ reco~~~~~c

meta:; , ~deste; 'piano
e
de
désce~t~a1~%ação~
pr:Lnc :ip 1 O"es'tábe1ecidas em c~~j~n-tc> 'dom os

to~o

d:iretri.z~s

o~~dei:erao\ - ao
ser

::~~~~~:~========~;==p=======~=

!:.,f V

,r~~J~s t~~butár:i.a~.
a) As

',',

====.============:========' ~ -I< ,li: H'I)
. ),::; "~;"t'. ~ F _ '- "XnciSO{

.PRE.JUDZCADA_

~suas

cên'to - de

convenções

,=============::t:~:r:~~~~:~~~i:a:e~':J~i:i: ,==='= ~~'=== ======================"

'

compéte à "União

por

e

~ ;~P~RTX~O: - PlfDS

/~

. quantia _não :i.n:fer10r a ci.n9'0

H'Ç l~ ~~~~Á:~

===:;=~=='=;=If':=t~~=;;::,=:=-:t,:~~:=-; P,~~~R.~-

b, renumerando-se os outros:

-- ,: \'xv:c \

,,~

PR

iA01~3-;(~~~F~==~======~===~==:~

,NRO.

H'C A

'a1S:-;"eà~ r- ~ b; e- o~-i1fiso'
,

~

_ ~].a~~Si:fid,~éfio

,~:P~D~

no

,xnctúa-se

;'AURi'é;"<;,FRIl~T': ,~".

'AÚTÔR:

' -

prej~dicia1i~ade.

"

AUTOR:

=======================

. ~omõ O~Dj~tivo já,está .ado~h1dO' n~o há porque aprová_~a
~el~ prejUd'i.cia1:idat:(e".~ ~.
~
"

~

===~~:=:===~=~=~====~~~~~ ~c,;~',~'C~L ~s Ã O'=~rr~====~~~=~=============~~~7
PRE~UDJ:CAD1l...

2Aa1~6_7

HRO.

e, adem~~~~~o~~~ os ce1~braaqS-Obri9am diretamente o ~~asi1 ..

pa~a

a ~ união exercer a comPetência de emí tir- moeda ..·

!

~

nais CDn~t:i.tUi con~eito f.nsi~o nos de tratados

_ ~ propó~s;ta inc,,",,!:i. aUr9r:izacão ~o· c~ngresso }lac1ona1.

remas

R~ C ~

P A

A emenda apéríeicoa o Anteprojeto, pois aL~s internacio_

(ar~.70.

te~~o nume~ádo).

qo

.

. Z _ Manter relações com Estados entrangeiros;
cel.ebrar
tratados,
convenções
atos
internac:tona:is
que
direta
indiretamente
Obriguem o Brasil.;
partiCipar de organizações
internaciona:ts ....

seguin~e

redação:

autor~zada

n:F'"

===.===.===~=;=-==.===T=.=~=~=

e oU,.x;.ee1f-i.CãO de

e,qUaiqUer Di~~tor de EmP:es~s~E~~atais~ onde

o:,-s,e~!-",-Pú'!?).ico :-tr;-re;'tp "ou. iJJ'd~~"tamente,':,m<:tntenha a

. ma;or:i..a d~ c:ap~i ta1 <acion~r:í.-à:~

governo~ estadUais dâlregião Centro-Oeste.

f- _,

~<

'-,'

,

~-

-,

,

.

~

~ .~~ará!ira.io' -íini.~o:' .-APi"!~~-sa,

a

prO;i.bíc;ãÓ

es,t~be:ie~i~;:~ ~no C:PU~- ._~~ a~~~go acima,
aos
o~.;:.e1:0~~T '.~,L
~os 'd~ma:!s
6z;:gã..b~
~ cõ:iegí.adOS
dq. ún,iâo.·(
;;,
~
t
l.

',;> ,AS

s~rão, pre:fenc:ta~sfien~'e~

exercidas pe10s ESLa.d?S e
os ~ qua-t-s
centro-oeste,

da

l1un"i-cip:LOS
des'1:;i;narão

>

açÕes exec\.h::i.vas no ãmb;i.-j:o deS1:~<~'p~J.no

dez

no minispo
1:ribu'tár:tas

na
refeitas
de~envoJ.vim.en1:0 ceeaae" .acões e)CecU~:Lvas~'xv~x

\

~

da~a

os

. ç~s ~i -eus.cãc ~
creditícios' para
econômico da

da

o

incentivos

desenvoJ,.vimento

,_P~'E:JUD.:r:~A"D1i.

~íscais

e

sociàI.

e

AUTOR:

~F:

~

.~-

~

ZAa15.!r-6 <=====~========="'~======'
ou ~e1e~ção de d!retor de empre-

. ==-==="=::===<:;=:;-===,=~===,;,::=

C L

~

B Ã'O

P.:l1D2

E 11 ];:' N

,sup~ma-se,

des~a_subcom~ssão.
==~====;==========~==~=========

competência

,

Luís ROBERTO PONTE
RS
_PARTIDO:

~egião ce~tro_oeste.

_

,,--

m~té~~~-n~;-~:~e
;'=~;=~====~;=~=======~~=~=C ~ N

desta

_o.

,,-

Rf: C f:,R~ <JlR~.

A

promuJ.gac;âo

"'

~~

SaS' es-re-cea.s-;

Lei especial. d:i.spor~, no prazo·máx:tmo

de um ano, a contar da

...

DisPÕ~ s~bre reconducã~

e

manu-tsancão
.
.
~~

.
~===========~:;=~="i==== 'R Á~

suas

de

cenio

por

<

do~

HRÓ.

'o' A

Art~~

Z~.

2Aa157-2

do Ante_projeto, o

:i.~~Jtl e)-.

a) Em nenhuma ípótese esses in~etivos ~isca:i.s
conced~dos

:in.(,er:iores

ser

pOderão

e.reca-eaes.os

e

aos

às dema:is repiães do País.

=~====~===~=====~=====~ A ~_ E C E R
Cf~

O otJ:fetivQ
e. credi"tic:ios
:Eisca:ts:
':l.ncen"tivos
1» Os
bene:E:i.ciarão, pre:ferencia1men"te~ atividades agro-

-re-cc ,

fi

~RO.

2AG157-2 ===========;=======~==:

emenda es.tá p1enamen1:e atend1do no An'tepro-

~

pe~a-prejudicia~idade ..

:tndustria:i.s e assentamen"tos :Eu~d:tários da região."

============-=~==~======~ c o N C ~ ~

g

Ã O

===============================

PREJUD:ICADA.
AUTOR:

=~=================== P A R E C E R

AUTOR: RACHID SALDANHA CERZI
UF:

MS

PARTIDO:

NRO.

,2A0143-2

====================.

~J

CAVALCANTI
PART:tCO:"

========================
Emenda

competência da Un:1.ão_ TraLa-se
e

SANDRA

PMDS

A emenda propõe a inc1usão de dispositivos no
Arinc~pios

UF:

normas sobre

de

cr:ttér:i.os,

incent~vos :E1sca:i.s~

o desenv01virnento da região

campõ

da

X:rV,

PF'!.

E M E H D A

Aditiva

ao

NRO. 2A017B-S

cap.

art ..

:tx~

F~

=======================
inc:i..so

1etra

d:ireLr:Lzes,
vo1tados

para

F)

normatí.zacão

A

:i..nternac:i.ona1 deve ser

centro-Oes~e.

A maior parte dos disPos1tivos propostos não se enquadra
como matéria constJ."Luciona1., embora o pr:incf.pio bás1CO do de-

transporte

do

estabe1ec~da

mar~L~mo

a n:ive1 de

~ei

Congresso
votada
pe10
NacionaJ. e
:Eedera1.,
sancionada pe10 presí.dente da RepÚb11ca, a %im de,
os

interesses

soberanos

do

País J

senvolv1mento nacional voltado para a elJ.m2nacão das d1sparí-

preservando

dades inter-regionais já esteja atendido.

conLra qua1quer LentaLiva escusa de desvirtuamento
dessa Po1ítica, garantir:

Pela prejud2cia11dade.
==~=~==================== c O N C L U
PR:E:JUD:ICACA.

AUTOR.: :rRAJ1: SARAIVA
UP:
GO
PARTXCO:

========================
Dê-se

redação:

ao

sÃo
a)

Preaominânc~a

Brasi1 e do

pa~s

dos

armadores nacionais do

exportador

importador,

em

reci.procidade

de

PMOB

=======================

E M E N D A

NRO_ 2Ag146-7

:J.tem

artigo ":r-" a seguinte

:t

do

parLes

iguais,

observada

b)

por

Apo~ar~

meio

brasileiras

empres~~

de

ações próprias, às

navegação

de

prá'ticas discriminat6rias.

15-

at1ngidas

A

por

matéria,

outra

embora

sUbcom~ssão

de

natureza

constitucional~

compete a

temática.

n

Pe1a re:Jeicão.

======================

P A R ~ C E R

=====;=================

NRO. 2A017B-S

c o H C L U sÃo

A emenda não está :forJnu),ada em qualquer padrão normativo,
de

sorte a poder ser acolhida.

RE:JE:.::tTADA.

Pela prejudicial1dade.

c o N C L U

o

B Ã

AUTOR: CÉSAR CALS NETO
UF;
CE
PART%DO:

PRE,JUDXCADAa

=========;==============
P ..

"Ar1:.

Governador
su:frágio

PDS

~

~A

H E H D A

~ele:tcão

do

Distrito

. .G overnador

Federal

vice-

mandatos coincidirão com os mandatos dos

Pre:fe~tos

=======================

P A R E C r R NRO. 2Ae171-S
propõe que os mandatos de Governador e Vice-Governador do

=====~================

AUTOR; F~OR%C~NO PA%XÃO
RS.

Distrito

PDT

PARTXPO;

========================

E H E N n A

ao

Acrescen~e_se

seguin-re

e os

$ecreto~

e Vice-Pre%eitos dos Municipios."

EMENDAS REJEITADAS

UF';

por

%ar-se-á

direto e

VOto

uni~ersa~,

=======================

NROa ZAe171-S

do

item

art.

=======================

2A0~73-4

NRO.

renwnerando-se

coincidam com os

Pre%ei1:o e více-Pre:fei-

de

Para o Re1atOr, a coincidência hÁ

"F" do anteprojeto o

xx::t::t,

Federa~

to.

doS

os

Goverandores~

como Propõe no

de ser com o mandato

An-reprojeto~

ou com o do

Presidente da Rep6b1ica. A coíncidênc1a propOSta pelo autor

subsequentes:

não convém ..

"X:J:%X _ promover,

para

:fins

pela rejeição.

re:forma

de

=========================

agrária:

c o H

C L U SÃO ==~===========================:

RE:JE:%TADA.

AUTOR: CÉSAR CALS NETO
UF;
C~
PARTXDO;

a desapropriacão de áreas ruruais com mais

a)

de quinhentos hectares compreendidos

em

mais

de

=========~==============

dez quilômetros dos eixos das rodovias e :ferrovias

"Art.

:federais;

b) as
exclusivo

com

terras

bene:ficiados

ou

União

da

tem

trinta hectares

de

ma~s

por

recuperados
obras

de

o

Q

PDS

D1strito
:formado

Legislativa

Distrita1,

terá

Federal

por

Legislativo,

=======================

NRO.. 2A0170-0

E: M E: N D A

poder

AssembJ.éia

uma

:formada

um

por

Deputados

investimento

el.eitos distritalmente em cada 20na Eleitora1,

irrigação

:forma da Lei ..

e

na

drenagem ou acudagem;
parágra:fo

se %ará

median~e

~í~u1os

especiais da dívida pÚblica, com Cláusu1as

de

atualização~

prazo

de

negoc~áveis

assegurada a sua

como

jus~a ~nden~zação

ou

reajus~áveis

.. O

cada

número
2'ona

proporciona1 ao número dos seus

em

assegurada
Deputado

no

representacão

Distri~a~

Deputados

de

será

:E:~ei1:ora~,

e~eitores~ ~ican~o

mínima

para cada 20na

de

01

~leitora1

Cum)

..

anos em parce1as anuais iguaiS e

vin~e

sucessivas~

tempo

pagamento de

~nico

em

Distritais,

c) a desapropr1ação a que se re:fere este item

meio

acei~açáo

pagamento

de

a

======================

P A R ~ C E ~ NRO. 2A3~70-e =====~==========~======
Propõe que o Poder Legis1ativo do Distrito Federa~ seja

qua1quer

de

tribu~os

representado por Assembléia Legis2ativa Distri1:a1 e os DepU-

:federais. ".

tados eleitos distrital.men1:e em cada Zona

=======================

====~====~============

P A R E C ~ R HRO. 2A0173-4
Trata de matéria in:fraconstitucional e, mesmo que

não o

distrita1, porque isto não é da

Pela rejeição.

emenda

compe~ência

desta SubComis_

são. A expressão utilizada pretende, apenas, distinguir os

usA o

N C L

des~a

para exclarecer que a denomina cão "Deputados Distritais=,
prevista no Anteprojeto não signi%ica que se adotará o vo-ro

:fora, seria da competência de outra Subcomissão.

c o

~2eito~al..

O Relator aproveita a oportunidade do exame

Deputados do Distrito Federal dos Estaduais e dos Federais.

REJE::tTADA ..

AUTOR: FLOR%CENO PA:J:XÃO
UF:
RS
PART::tDO:

poder-se-ia optar
PDT

==~===================== E M E: N D A

Acrescente-se

ao

=======================

HRO. 2A0172-6

:i 'tem

que, pe),a %alta de

pOderia causar maior con%U-

sãoa
Quanto à presente emenda, pelo que se acabou de expor,

do e.e-c , ·'C" ~ os

zx,

simples expressão "DeputadOS", o

pe~a

qUali:fica~ivo,

não há como

seguintes parágra:fos 60. e 70.:

aco~hê-la.

pela rejeição.
pesquisa,

"§ 60. A
re~:i.no,

a

lavra~

direta ao consumidor

%ina~

a

RE.JEXTADA.

venda

e o transporte maritimo

e em condutos de petr61eo e seus der~Vados~

gás

c o N C L U SÃO

a produção, o

o processamento, a distribuição,

e

a do

natural., em territ6rio nacional, constitui_se
AUTOR: CÉSAR CALS NETO
UF:
CE:
PART::tDO:

monop62io da União ..
mcnooõa s.o descri to no "capu1:" inc].ui

§ 70. O

os. riscos e resul-rados decorrentes das
a1i

mencionadas~

PCS

===~==========~========= E M ~ N D A

a-rividades

"parágra:fo único. Os

:ficando vedado à união ceder ou

empossados de con%ormidade com

conceder Qua1quer tipo de participacão, em espécie

artigo~

ou

15 de novembro de 198B" ..

em

va10r,

em

jazidas

de

petróleo,

NRO .. 2A0169-6 ================~======

mandatos
o

dos e2eítos e
disposto

nes1:e

com os mandatos dos pre~eitos,
Vice_Pre:feitos e vereadores, que serão eleitos em

ou gás

co~nc~dirão

natural, seja a que pretexo %or.

==============~=======

======================

P A R E: C E R

EMENDA No .. 2A

NRO.

P A R E C E: R NRO .. 2AG169-6 =============~=========
propõe coincidência de mandato do GOVernador, Vice-GoVer-

2A0172-6 ===============~=======

nador e Deputados do DistriTO Federal com os mandatos munici-

a~72-6

pais ..
Acrescen~a

~

60. ao ar~ .. C (art. 30 .. do texto numerado), a

:fim de estabelecer o monopólio da
natura1 em 1:erritór20 naciona1 ..

un~ão

sobre

petr6~eo

e

gás

Pel.a

rejei.ção.

=========================
RE:JE:J:TADA.

c

O N C L

usA o

16 Luz~ania~

AUTOR: CtSAR CALS NETO
UF:
CE
PART:tOO:

============:===========
"vr _
comérci.o

PDS

e

de

aernardo~

P1ana1~~na

Descober~o

e

bé~i.co~

armas

de

ún~co ..

Parágra%o

a producão

%isca1~zar

nta'ter~a~

do

Go:Lás~

de

Una~.

HRO. 2A01SB-B ===~===========~=======

E M E X D A

Au~o~izar

Padre

An~ônio

Santo

reguJ.amen~ará

e

Lei

comp1emen'tar
nes"te arti.go u

Cf~SPOS't.o

o

Un~ão

da

•

eXP:Losivos".

;:====================

=======================

P A R E C E R
HRO. 2A0168_B
aqui as razões cons'tan'tes do parecer sobre a e-

Ado~am_se

======================

=======================

P A R E C E R
HRO. 2A~164-5
Propõe a criação da área metroP01itana de arasí1ía.
matéria~

A

menda No. 2A 001B-5

~uciona1,

Pe1a rejeição.

=========================
e H D A

=======================

NRO. 2A~167_e
ún~co

Nova redação para o parãgra%o
"A" das

de outra SUbcomissão.

============:========:========:

sÃo

C O H C L U

REJEXTADA ..

AUTOR: c:to SABÓXA DE' CARVALHO
UF:
CE'
PART:tDO:
pnCS

E M

competênc~a

pe1a rejeíção ..

s=======================~C O H C L U SÃO

RE'-'E'::t'TADA.

=:Z=====================

ín%racons~i

aJ.ém de ser própria de LegisJ.açâo

pertence à

do Ar'tigo

AUTOR: JOHAS PXHHE:tRO
UF:
HT
PART:tDO:

========================

a~sposicões 'trans~'tórias:

PFL

r H E H D A

=======================

2A0163-7

HRO.

Acrescenta-se ao Artigo G _ Capítu10 XXX _ Da
parágrafo único. serão

mandatos especiais os

obti.dos no pr~meiros p1eito~
estendenUo_se por seis anos.

competênc~a

duracão~

à

quanto

União~

comum da

"Art1.g:fo G .. são
dos

União~

======================

e

P A R

=======================

NRO .. 2A0167_e

C E R

Estados

dos

dos

Municípios _ o seguinte parágra%o:

Mun:Lcípios~

as

competência

de

do

Es'tados~

Dis'tríto

se9uin~es

comum

da

Federal.

dos

a'tribuicões:

ProPõe mandato especia1~ por seis anos~ aos e1ei'tos nas
primeiras e1e~ções do Distri~o Federa1.
mo~ivos a1e~aaos

Pe10s
mesmo

não é

sen~ído~

de

oU~ra

no parecer Sobre

emenda no

se aco1her ..

Pe1a reje:Lcão.
~======================== C

sÃo

O N C L U

===============================

R.E:JEX'TADA.

proporcionar
agropecuár~a~

CE

pncs

PARTXDO:

========================
NOVa

pesquisa

a

~éCn2ca

e

extensão

NRO .. 2A~166-1 ========~==============

E H 2 H D A

para o arti.go

redação

apoio

de

rural. ..'"'

AUTOR: CID SASÓIA DE. CARVALHO

UF:

meios

assist~nc2a

v~

do Distrito Federa1 e dos

do

Dis~r~to

do capitu].o

UO"~

Terr:L't6r20~

secção

=======~============== P

Embora

Federa2:

a

preocupação

=======================

NRO. 2Aa163_7

A R E C E R
EMENDA No. 2A a163-7

~~

seja

a

'1ouváve1~

Emenda

~ra~a

de

matéria de natureza in%racons'ti'tuci.ona1.
"Art. "O'" O
poi:ttica~

Distri.to

Federal.

peJ.a rejeic;:ão ..

tem autonomia

=========================

zinanceira
no mesmo s~stema

1egis1ati.va~ admi.ni.stra'tíva~

órgãos

do

Poder

JUdiciário

===============================

c O H c L U sÃo

REJEXTADA.

adotado :para os Es'tados Federados."

======================

======:================

P A R ~ C E R NRO.. 2AG166-1
Adota a autonomia juri.sdicona1 no Distrito Federa1 ..

Pe1as razões expendidas em
do~

HUME~RTO

LUCENA

PS

PARTI:Do:

cu1turais~

===============================

C o N C L U sÃo

RE:JEXTADA.

~he

que

cient~%icas~

E H E H D A

2AG165-3 ==================~====

NRO.

1egis1ar

sobre

di.stribuicão e exibição de zí1mes

a

produção~

inc1usão~

da

União~

eXibi Cão de

~i1mes c~nematográ%i.cos

matéria~

cia1 na 1egis1açâo

de

aquelas sobre produção J

devem

r~~cuc~

comum~

~er't~nentes

O N C L U S ~ O

demOCracia

respeitar a

a vários ramos

do

di-

1ivre

iniciat1va~

riqueza~

eXP1oacão

do

Acrescente-se
Transí t6rias'"

no

cap~tu~o

(artigos

do

dexender

22/23)~

econômica

e

~azer

e a 1ega1idade;
e

con~ro1ar

'todas

e

homem pe10

meios de

dos

as

democratizar
distribu~c;:ão

a

%ormas
homem~

de

da

produção~

a

opressão

e

e garantir o bem-

======================:========
Propõe a

NRO.

e

promovendo

traba1ho

do

abo1ir

%im de

PHDS

================~======= E M E H D A

pOJ.it:Lca

cons'tituc:i.ona1~dade

======================
PART%DO:

organizada

nac10naís~

estar e a QuaJ.1dade da v1da do povo."

RE:JE:::tTACA ..

GO

de

determinação

na

part:i.c~pac;:ão

preservar~

c)

e

e de vídeo_casse'tes ..
'tratamen'to 1egis1ativo espe-

o parecer é pe1a rejeição.

AUTOR: DÉLZO BRA2

bé1:i.cas~

competência

dis'tribuicão

em seus diversos aspectoS ..

c

b) assegurar

a

=======================

NRO. 2A~1S5-3
entre as matérias

1eg~s1ativa

reito~

estrangeira

e

ten~atíva

cinema't09rá~icos

=~==================== P'A R E C E R

~ssas

'toda

peia

econõm~cas~

tecno1ógicaS

rejeitar

povo na xormação das decisões

e de v1deo_cassetes.

Propõe_se a

naciona"1-

~o1i~~cas~

PFL

União

à

independência

consecucão de Seus objetiVOS internos;

AUTOR: Jost ~JE%Roz
UF:
SE
PARTXCO:

Cabe

a

condicões

permitam

inter:ferênc~a

=============:==========

Plotes

a) garantir
preservação de

Pe1a rejeição ..

'UF:

UF:

emendas no mesmo sen'ti_

oU~ras

não há por que ac01hê-1a.

=========================

AUTOR:

2A~164-5 ======================~

pr~ncipios

va de

"Dispos~cões

V,
o

segui.n"te

d:f..sposit:i.vo:

s~a

P A R ~ C E R
inc~usão~

que %undamentam o Es'tado

1ími'ta-se ao

ca e da

NRO. 2A3161-1 ===============~=======
d1SposiçÕES pre1±minares~ dos
brasileiro~

na perspecti-

soberan1a ..

A organizacão do
são~

como

Estado~

obje~o

estabe1ec~mento

Federação~

principa1men'te

temático desta

dos

~undamentos

des~a~

subcomisda Repúbli-

no que se re%ere

às

re1acões existentes entre as unidades que a Compõem.
Assim~

a matéría de que trata a presente emenda pertence

ao âmbito de competência da Subcomissão da Soberania ..
"Art..
Brasí1i.a~

seguin"tes

Fica

criada

a

área metropo2itana de

compreendendo o Di.s'trito
munic1.p~os:

Federal.

Cris1:a1ina~

e

os

Formosa~

O parecer é pela rejeicão ..
===========~============= c

REJ:e::tTADA ..

o H C L U sÃo

-17 AUTOR: HUMBERTO LUCENA
UF:
pB
PARTJ:DO:

PMDB

:======================= E ME NDA NRO.

2A0151-1

======================

AUTOR:
FRANCJ:SCO P%NTO
UF:
ElA
PARTIDO: PMDS
===========::==:======== E ME NDA NRO.

Dê-se a seguinte redacão ao § 40. do Art. A e

Dê-se ao art. A? acrescendo-1he parágra%os e
renumerando_se os seus §§ 10. a
60.? a seguinte

acrescente-se um parágra%o 50.

redacão:

dema;is:
"Art.

nArt. 10. O

Brasi1 é uma RepúbJ.ica soberana?

empenhada na conso1idacáo de uma
o

acesso

SOc~edade

aos va10res %undamen'tais

da

=:=======~:=========:==

2A01S1-3

A

renumerando-se

os

••••••••••••••••••••••••••

..................................................

na qua1

vida humana
§ ~o. são

seja 19ua1 para todos como princípio permanente da

vigen~es

Hino

dignidade de seu povo.

s1mb010s

nacionais a Bandeira e o

na promU1gação desta constituiÇão

e

outros estabelec;imentos em Lei.
~

o

10.

EJras:LJ.

constituido

pe1a

organizado
membros?

um Estado
popu1ar

é

vontade

democrático
50. os

por
e1a
Federação indiss01ÚveJ. de Estados-

em

Distri~o

Federa]. e

como-simb010 de gra%ia e mesmo de herál.dica

============:====::==:===»C O n·c
principio
da
descentra1izaçâo
democrática da administração públ.ica rege a
União

:undamentais

não

parece

~

O =============:=================

usA

REJEXTADA.

AUTOR:
UF:

com os EStados-membros e seus

principios

====================:==

cabive1 suprimi-10.
PeJ.a rejeição.

§ 30. O

§ 40. Os

Federal. e os

2A01S1-3
Supr:tme as armas da RepOb1;ica como s1mbo10 naciona1.

integração iguaJ.itâria de todos no seu processo de
desenvol.vimento.

nas suas relações
municipios.

Distrito

=========:============ P A R E C E R NRO.

promover a identidade nacionaJ. pe1a

é

o

Terri~6r~os.

§ 20. o
Estauo brasi1eiro está SUbmetido aos
desígnios da sociedade civi1 e Sua principa1

xina1idade

Estados?

l1un:icipios poderão ter simb010s próprios. ,..

FRANCXSCO PXNTO

PART:J:OO: P110B
===================:=:== E ME NDA
ElA

suprima-se o

do Estado

HRo. 2A0150-5

==============:========

20. do Art ...A.

bras:i.1e:i.ro são:
a)

======================~P AR E C E R NRO. ZA015e-5 ====================~==
A supressão do ; 20. do art. A (art. 10. do texto numera-

a soberania do povo;

do) não pode ser
b) a

PlenitUde

l.~berdades

de

consagrados

no

Titulo

re:erente

cons1d,rada~

nos termos da

jus~i%icaç~o

do

autor.

exercicio dos direitos e

Os Munic1pios? de %ato l

à

constituem a

~nica

cional 1 no sentido de que são entidades da

SOberania;

na-

rea~1dade

or~an1zação

esta-

com base %1sica que 1he corresponde precisamente.Não são"
portanto? meras :iccões. Todavia? jUr~dicamente? são meras

ta~

c)

o

p1ura~2smo

PO~1t2CO.

divisões territoriais dos

AUTOR:
UF:

os Territórios são? igua1mente?

JOSÉ MAURfczo

PDT
=c:========:=========:== E ME HDA HRO.
R"

d:i.spositivo?

Modi~ica-se

da Subcomissão da

2A0154-8

do

====================:==

recer sobre a emenda nO. 2A0e13-e
PeJ.a rejeição.

========================= C OH C L U sÃo
REJE%TADA.

"'compete a União organizar e manter a policia
Federa1 com atuação exc;usivamente? nos cãsos em
Uni~o

ANTÔHXO

AUTOR:
UF:
SP

%ederal."

J:nclua-se
HRO. 2A0154-8

========:=======:======

========:=====================~

SALXM CURJ:AT%
PARTIDO: PDS

•••••••••••••••••••••••• & M & N O A

======:=:======:===:=: P A RE C E R

territoriais?

Por isso mesmo, apenas autarquias territoriais da União.

Federa~

e Territórios:

que haja ineqU:1VOcO interesse da

d~visões

Adotem-se aqui parte das consideracões integrantes do pa-

anteprojeto do

Distrito

União~

embora com autonomia. Por

mas sem autonomia a1guma.

PART%DO:

re~ator

Es~ados~

isso? não devem ser considerados como unidades da Federação.

§ 50. São tare%as :undamentais do Estado:

no

Art..

NRO.

2Ae1~7-S

compe~e

F

•••••••••••••••••••••••

à

União

Federa1:

EMENDA No. 2A 0154-8
Pretende de%inir pr~ncipio de atuação da policia Federa1?
no campo das competênc~as da União.
trata
principio
a ser estabelecido na
Não
se
de
Constituição? pois

é?

nitidamente?

matéria

de

"XX _

~e9islar

Sobre:

legislacão

in%raconstitucional.
Pel.a re:teição.

=========================

C o

NC L USÃO

v _ Legis1ar sobre
Visual. ao ar

RE:JEZTADA.
AUTOR:

FRANCXSCO

~ivre?

PXNTO

PARTIDO: PMDB
======:================= E ME NDA NRO.

UF:

PUb1icidade? Programa e
nas normas gerais.

Comun~cação

ElA

Dê-se a redacão abaixo ao

2A3152-1 ==========~===:====:===

Ar~.

Ar't. Compete
ao
munic;ípio
:fiscalizar a
execução? na justa medida? de acordo com norma
gera1

A:

estabeJ.ecida

peJ.a

Un:ião~

com as possiveis

adequações de caráter regional. ou municipaJ..
"-Art. A. o Bras;il é uma Rep'Úb~:tca democrática
represen1:a1:iva?
cons1:ituída
numa
Federacão
;indisso~'Úvel. da
União? dos EstadOs? do D;istr~to
Pederal" dos Terri."t:ór:tos e dos MuniC:ipios."

Parágraxo único_ Este
Munic~p:io

jamais?

o

é de

poder

%~sca1izacão

pOder

coercitivo"

:erindo o principio do justo

======================

P

A ~ E C E R NRO.

A emenda assemelha_se às
2A0082_7 e outras.

de

==============:========

2A0152_1
Nos.
2A0040_1?

2A0026_6?

Adotam-se as razões doS pareceres l.á apresentados.
Pela rejeição.

==:======:=============== C OHC L usA O =:=======:=====================

REJEITADA ..

e

não

dElegadO
ao
poderâ ter"

po~s

estará assim

direit~."

==~=:=:=============== P A R E: C E R HRO. 2AS147-5 =======================
Trata-se de emenda serne1hante à de no. 2A3003-7.
Adotem-se as razões aauzidas naquel.e parecer.
Pela prejUdicialidade.

c
RE.,1'E:ZTADA.

O N ç

~

usA

O

=====:============:========:===
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to.
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uni:orme dos
corpos
de
Bombeiros Es~adua~s, nos casos de
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União

D~s'tr:L'to

Federa1

não :Lnterv:Lrâ nos

Federa1, sa1vo para

xxx _ Os casos previstos no art ••• , re1ativos
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e cámaras de Vereadores 1

Legisla~iva, pre%ei~os

inclusive do Dís"t'ríto

Federal, serão rea1izadas no dia 15 de novembro de
1988 1
~omando
posse os e1eitos em 10. de janeiro
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Transitórias do An1:epro3eto)1 dando nova redação ao parágra:fo
único do art. 33? com os objetivos principais de:
- criar o Estado de Brasilia composto do Distrito Federal l

água e o tra1:amento

como munic1pio neutro 1 das cidades saté1ites e dos municípios
ci.rcunvizinhos;
tra-

- eleição de Governador 1 Vice-Governador 1 mesnDros de Asse_
b1éia LegiS1ativa? pre:feitos l Vereadores e Depu1:ados Fedprais

tamen1:o dos esgoto~ sejam exp~orados dire"tamen1:E 1 ou mediante
aU1:orizacâo ou concessão, pe1a União.

para o Es~ado de Brasília;
- eleição de Pre:feito~ Vereadores e Deputados Federais pa-

Tra"ta-se de serviços tipicamen1:~ municipais 1 dai ;porClt'p. a
:menda não merecer aco1himento~
Pe1a rejeição.
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"Art. Fica criado o ~sta~o de srasi1ia l que
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como município

d:l.sporâ sobre a organização dos
I.egís1a"t:lvo
e Executivo do Distrito

neutro~

observadas as normas e os
nesta const:i.tuiçâo.'"
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circunvi,zinhos.
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Pi1oto~
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e c
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Vereadores
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J):f.stri'to

Federa1 terá
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%ederais e1ei~os pela sua POPU1BC§O".
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A
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es~ado
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de
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A

Federa1~
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passa

an~eprojeto

a

======================:
ter

a

redaç~o:
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a
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~er

segu~nte
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terr~t6r~os~

1:erão

H(Jronba~

d:ire1:arnen1:e

exce~o

seus

pe10

o

de

FernanOo de

governadores
com

povo~

administra~iva

e %inanceira."

eleitos

manda~os temporáríos~
=======~============== P

Acrescen~a

con%orme

a Lei orgânica dos

d~spuser

Terzító~~os."

A R E C E R

a expressâo "município
Peia rej.e-ição.
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à redação do

=~~=======~============

1:ex~o

O (art. 17 do

numerado)

neu~ro".
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O autor propõe a mUdança da redação do artigo 27 do An1:epro_

jeto que passaria a aispor que os Terri~órios~ com exceção
do Território de Fernando de Noronha~ teriam seus governado _

res

e1e~1:os dire~amente

con~orme

se dispuser em

Argumen~a

Entendemos que os

Estados e

te às

Le~

com o direito

seus governantes pe10
dos

pe10

poVO~

com manda1:os

do povo de escoiher

d1re1:o e secreto.

vo~o

Terri~6r10s

n§o gozam das prerrogativas

ídentí:icando-se mais adequadamenesco~ha e demissão

devendo o processo de

au~arquias~
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"Suprima-se

que aquele dispensadO à escolha doS dirigentes de Estados e
1'2:un:f.-c:ípios.
Pe1a rejeição.
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o Parágra%o ~n~co do ar~igo R do
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art#
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L
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Z%%~
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do art. L

(ar~.
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do

numerado). A matéria vero apreciada no parecer à emenda
no. 2a~"57_6~ de autoria do const~~uinLe Vasco A1ves.
Pe1a rejeição.
~exto

c

O H C L V SÃO ======~========================

RE..JE:%TADA.

AUTOR: ALDO ARANTES
UF:
GO
PART%DO:

PC DO a

.c===~================== E

ME N P A

"Suprima-se

PC DO B

E M 2 H D A

a

E H D A

an'teprojeto."

de seus governantes obedecer a um procedimento mais simp1es

c

PC DO

n

E

Orgânica.

democrá~íco

Munic1~íos~

1:emporãr1os~

AUTOR: ALDO ARANTES
UF:
GO
PART%DO:

expressão

co.laboracão de interesse
1i~ites

da

educaciona1~

Lei

PÚb1~co~

Federa1~

"ressal.vada
na %orma e nos

"

eXC1usívamente no setor

no assístencia1 e no hospita1ar"
inciso %X do art. G do an~eprojeto."

do

-

======================

NRO. 2AB11B-6 ==~====================

P A R E C E R

exonerado

No. 2A 0110-5

EM~NDA

o

21-

que

~n~eresse

está
das

ressa1vado
entidades.

interesse

é
A

púb1ico

co1aboração

Presidente

da

com

Repúb]'ica~

e

não o

even~ua1mente

que

púb1ico~

ocorra será sempre em razão desse interesse

======================

==========:======:======:======

c O H C L U SÃo

===%===================

P A R E C ~ R HRO. 2A2095-7
Propõe que a :unção executiva, nos Territ6rios, seja exercida por um superin1:endente.

pe1a rejeição.

=================:=======

pe10

aprovacão do nome pe10 Senado FederaJ.."

RE..JE:tTADA.

Embora 3 juridicamente 3 os Terri1:órios sejam autarquias 1:erritoriais~

AUTOR: ALDO ARANTES
VF:
GO
PART%DO:

=================:======

PC DO B

==:====================

NRO. 2A0107-G

E M E H D A

§ 20. do art. A do an~eprojeto passa

o

nem por isto deixam de ser entes

in~egrantes

da

Federação.
Neste Sentido~ são entes ~oJ.~t.icos e não empre _
sas.
Os superintendentes são dirigentes de empresas ou 6r _

A aprovação da emenda seria uma

gãos regionais.

a ter

minutio" ainda maior para os

a seguinte redação:

'~ap.:1tis

dí-

terri1:6r~os.

Pe1a rejeicão.
C O N C L U

"Bras1:.1ia é a capi_ta1 da União Federa].."

sÃo

RE"E%TAOA.
===========~========== P A R E

c E R NRO. 2AB107-6 ===========~===========
Propõe nova redação ao art. A <art. 10. do texto numerado)

para determinar que a capital. da União é
srasí1ia :az parte do

==========:=============

2ras~1ia.

do

territór~o

Dis~rito

AUTOR: BZMKo SEBS%M
UF:
R..J
PARTXDO:

%nc1ua-se 3 onde

a CBPi-

"Ar1:.

O parecer é peJ.a rejeicão.

C O H C L U

sÃo

~ndiv~duo

Rr:::';S%TADA.

~~;OR: ~~VALDO BAR:K~*%DO:

========================

PDT

~

texto

supr:ima-se 3
pa1avra

União

por

do

Rep6b1:ica.

anteprojeto 3
A1ternat2vamen~e3

dependendo do contexto, poderá ser usada a

~erritoria1

e
pJ.ena
em sua COmunidade.

ParágrafO ~nico. A
condicões
~e1a
Sua

propõe

estabe1ecerá
as
conservação
uso
e
aproveitamen~o
soc.:1a2~ díspondo sobre a ordenacão
do-territ6rio 3 que 1evará em conta a
distribuição
de popu1acão e suas atividades, do eqUipamento

=====================-

HRO. 2A01B3-3
a pa1avra União por Repúb1:ica.

P A R E C E R

sUbst~tuir

A proposta não é de ser ac01hida pois

a

SUbstituiÇão é

:impossive1 3 tendo em vista que se destinam a
sis~ema

ou a zorma Po11:.tica de

Repú-

exercício

do

poder estata1. Ambas são necessárias ao texto e são insubsti-

======================

de número 2A3e83-1 3 por isso que é de adotar_se aqui o
cer sobre aqueJ.a.

Pe1a rejeicão.

===============================

C O H C L U sÃO

=======================

P A R E C E R HRO. 2A3093_2
A presente emenda praticamente repete as". proPosiCões

tu1:.vei.s.

=========================

I

ins~a1ado no.terri~6rio
e da raciona1 uti1izacão
dos recursos naturais e demais potencís2idades."

exprimir rea1i-

dades distintas. União designa uma unidade :ederativa;
b1ica designa o

C O H C L U SÃO

========================

E M E H D A

"Art. E. A

União

resu1tado de consu1ta
por

in~eressadas3

construção

de

materia1

e

das

NRO. 2AB10B-9

às

popuJ.acões

nUc1eares,

J.ixo

a-rêeu cc ,

pre1Udiquem

humana e ao equil.:!brio

=======================

ou

diretamente

p1ebiscitário 3 para a

usinas

comunidades

===============================

os estados observarão o

sistema

empreendimentos que
vida

RE..JEXTADA.

Pl"1.

da

pare_

Pe1a rejeição.

RE';E:%TADA.
AUTOR: JoÃO DA MATA
UF:
~S
PARTIDO:

do

pa~avra

Federacão.

======================

da Federação

reaJ.ização

Art.
O
territ6rio
naciona1 3
com
seus
recursos naturais, a in:ra-es~rutura e os espacos
,co!"lstruidos 3 COAi5t:f.tu::i. "'d"~·1.mõnio it1a1:f.~náveJ. da
Nação.

=======================

NRO. 2AB1B3-3

M E H D A

cou~er:

estrotura
a
~ivre

A

deve assegurar

=======================

NRO. 2A0093_2

Federa1 e

este 3 em sua integridade territoria1 3 é que deve ser
ta1 da Un::tão.

=========================

PFL

E M E N D A

dep6sitos

quaisquer

ou

a

de

qua1idade

de

AUTOR:

ur «

CAVALCANTZ

~02AR%LDO

RR

PARTIDO:

PFL

=================~====== E M E H P A

=======================

HRO. 2A0392-4

Cap1tu].o - Disposicões Transitórias:

o:erecam riscos à vida

"Ar"t.

Bco~6gico.,..

1).

Os

a"t.ua:l.s

Terri1:.Órios de Roraima e

Amapá são trans:ormados em Estados.

======================

P A R ~ C E R
EMENDA No. 2A 21e0-9

HRO.

=======================

2A012e_9

§. 10. Lei

Governador 3
Dá

nova

para

redação

exc1uir

da

ao

ar1:. E" (ar1:. 50. do texto numerado)3

cons~1ta

CompJ.ementar

tans:ormaçáo 3 a

p1ebis~J1:ária

a1:i

prev1sta 3

eJ.eicão

do

Senadores

disporá

sobre

Governador
Deputados

DeputadOS Estaduais 3 Observando o

e

a

Vice-

Federais

d1sposto

nesta

constituicão em re1ação aos Estados;

construção de aeroporto, hidre1é1:ricas e põ10s petroquimicos.
~

o

autor

argumen~Q

que há obrãt que 'trazem ben%eitorias para

as comunidades. D.isso não há dúvida. O que se quer 3 porém 3 é
que
as
POpu~ações
man:L-xestem
seu
interesse
pe1as
benzeitorias.

20. Os

cr~ados

Territor~a~s
a~~~go

dos

EstadOS

corresponderâo

aos

dos atuais Territórios;
~

30. A

reierida
Es~ados

pe1a re:jeicão.

~~m~tes

na zorma deste

União

neste
assim

Federa1 3 pe10 prazo que a Lei

artigo
cr~ados

estabe~ecer,

dos

proverá

os

recursos -xinancerios

indispensáveis à sua insta1ação e manterá programa

c

O N C L U

especia1

sÃo

a

para

sua

conso1.idação

e

o

seu

desenvo1vimento."

RE..JE%TAOA.

AUTOR: MEXRA FILHO
UF:
DF
PARTroo:

========================
oê-se

ao

======================

PMOS

E li E H D A
mcapu1:

do

HRO. 2A0096-7
art.

"u,..

a

=======================

seguinte

redação:

=======================

P A R E C E R NRO. 2AaB92-4
Dá nova redação ao art. n (art. ~S do ~exto numerado) e

seus parágra:fos.
Não convence o Re1ator da contribuição para o aper:eiçoamento do

Anteproje~o.

PeJ.a rejeição.
"Ar't:.
será

e,

exerc~da

:função executiva do
por um superintendente 3

A

Terr:L't:6rio
nomeado

c o N C L U sÃo

===============================

AUTOR: M02ARXLDo CAVALCANTX
UF:
ItR
PARTIDO: PFL

,.

=========~==============E
Seç~o

u~

AUTOR: PAES DE ANDRADE
VF:
CE:
PAR.T:tDO:

=======================

NRO. 2A~G91-6

H E H D A

========================

Xx _ Dos Territórios:

"Suprimir ~oda a
x, Y e 2."

V,

22-

============:=========

seção~

dos Arts.

T~
~os
Goverandores e Vice-Governaãores dos
Terit6rios, serão e1eitos emp1eito direto na mesma
data das e1eicões para a Assemb1éia Legis1atíva."

=======================.

NRO. 2A~09~-5

propõe a supressão da seção XX, do Capítu10
a %igura dos Territ6rios.

v~

e1iminando
===========~========== P

A proposta não pOde ser aco1hida, porque os Territórios

A R E C E R

Territórios, assim como para a Assemb1éia

Pe1a reje:Lção.

============:======::==::

C O H C L U B Ã O

Pe~a

rejeicão.

=========================

c o

N C L 11

SÃO

=====================$=========

RE:JE:rTADA.

AUTOR: GERALDO ALCKMXN

P11:DS

PARTIDO:

========================
Dê-se

Leg1s~ativa.

Por outras pa1avras, críaM-se Estados com ape1ido de Territórios.

REJE:tTADA.

BP

2AaaeS_B ===========~==========~
e Vice-GOvernador dos

NRO.

Propõe e1eicões para Governador

ainda existem.

UF:

2Aeee6_B ===~===================

NRO.

Dê-se ao art.
10. do anteprojeto, capitu10
das Disposições Transit6rias~ esta redação:

compos~a

P A R E C ~ R

PMDS

E M E N D A

ao

i~em

=======================

NRO. 2A0090-B

E M E H D A

XX do art. C do anteprojeto do

AUTOR:
Uf":

.JosÉ
PE:

MOURA
PART%Do:

========================
Dê-se

Re1ator· da Subcomissão da união, do Distri"to
Federa1 ~ dos Territ6rios a seguinte redação:

PFL

E M E N D A

ao

Capi.tu10 X, do

2A00e5_~

NRO.

do item xx, dO Art. c~ do
"Da Organização do Estado"

40.,
T~1:uJ.o

do An"teprojeto do Re1a"tor da SUbcomissão
"XX _ os

Dístr~to

1agos e quaisquer correntes de água

da

união,

Yedera1 e Territórios a seguinte redacão:

em terrenos de seu domínio,

um

ou que banhem mais de
sirvam de 1imite com outros países ou

=======================

Estado,

se estendam a

terri't:6rio

oceãnicas e as

mar~timas,

pe~os

Estados e

estrangeiro;

,as

"~ 40. o
mar territoria1 e patrimonia1 é de
duzentas mi1has a partir dos acidentes geográ%icos

i1has

naturais ~ das pJ.atazormas %ixas
petr61.eo."

exc1uídas as já ocupadas

Municípios~

na data da promu1gacáo

de

exp2oracão de

desta Cons"ti tuic:io.""

======================
_===============;=====

P A R ~ C E R

NRO. 2A0090-e

o inciso

do art.

XX

para acrescentar os Municípios

Hâo

Modixica a redação do parágra%o 40. do artigo C (art. 30. ao

(art. 30. do texto numerado)

C

que ocupam í1has oceânicas

texto numerado), para de"terminar que

e

deve ser aco1hida porque as

i~has

as

mi1has

200

do

mar

~err:Ltoria1

patrimon:La1 contam-se a partir dos acidentes
geográ:1cOs e das pJ.ata:ormas de eXP1oraeâo de petrõ1eo.

na ressa1va a1i prevista.

mar~timas

NRO. 2A'f08S_1

EMENDA No. 2A 00e5-1

EMeNDA No. 2A 0990-B
Hodixica

P A R E C E R

============~=========~

oceânicas e maritimas
proposta

A

ou pertencem a União ou aos Estados.

imp1ica

tOrnar o mar territoriaJ. e patrimonia1

i.1imi~ado.

PeJ.a rejeição.
Pe1a rejeição.

c o H C L usA o ==~=================~==========

=========================
AUTOR: JUTAHY
UI':
SA

HAGA~HAES

PART%DO:

========================
AUTOR'
UF:

c o

N C L U

sÃo

REJE%TADA.

REJE:tTADA.

PliDS

E H E N D A

PARTIDO:

Pl1:DS

===========~============E M ~ H D A

=======================

HRO. 2A00B7-B

Xnc1uir no anteprojeto
re~ator da Subcomissão

do

"'Art.

( ••• )

A Vni.ão imp1ementará programas

de Desenv01vimento dos Territórios Federais

e nobre

~~us~re

inc1Uirá

P1anos P1urianuais

administração

pÚb1ica direta e

indireta~

poderâo rea1izar rexorma
pessoa1~
demi~ir
servidores

poderes~

dos três

P A R E ~ E R

vantagens a que

ou

Uni§o~

~ios,

=======================

NRO. 2A0087-8
onde COUber no

dos Estados e Municípios,

~ea1izar

bem como rever proventos e vantagens

de

concedi_

emzsas amen-ee
resgate da 1egitímídade de atos normatíqos sem
é~ico, inerentes à ~esma proposta, é de se reconhecer
que,

cida

transitório~

a proposição

c o

o~ere

N C L U

REJE:tTAOP..
AUTOR:

MEXRA F%LHO
PARTXDO:

DF

b) • • •

c) •••

não cabe nos temas pertinentes a esta SUbcomissão.
Desse modo, o parecer é pe1a rejeicão.

d) • • •

c o N C L U SÃO ===========~===================
eREeJE:I:TAOA.

se

considerados

Pe1a rejeição.

re-

do mérito e dos objetiVOS mora1izadores e de

além de preceito de caráter

direito

considerando_os com iguais direitos aos dos Estados.

sem

UF:
emb~rgo

teriam

Trata-se de uma isonomia que propicia, por contradição,
uma Situação de desigua1dade_

inc~uir,

das.
Sem

orçamento

URO. 2A00B4_3 =======~===============
P A R E C C R
Propõe uma espécie de emancipação %inanceira dos Territó-

concurso púb:Lico com base em 2egis1acão posterior a 31
~954,

e

==:===================

%orma administrativa, demitir servidores contratados
março de

~nves1:imento

como Estado membro da Federação."

Anteprojeto,
norma permissiva, %acuJ.tando à administracão púb1ica, direta
e indireta, .da

de

e
contratados sem

concurso púbJ.ico e exetivados em razão de :Leis

A emenda propõe

os

admin~strativa

reso1uções posteriores a 31 de março de 1964, e
rever proventos e vantagens conce~idos
seus
servidorés •••

======================

e

nos P1anos Nacionais de Desenvo).vimento,

Gera1 da união para cada ano,
em montante de
ap1i cacões nunca in:erior, em cada Território,
va10r
das trans%eréncias vincu1adas e demais

"Art. A
administração
púb1ica
xedera1~
estadua1 e municipa1, bem como os órgãos da

de

HRO. 2A00B4_3

Xnc1ua-se, onde couber:

SOUZA

V%~SOH

BC

===============================

e) suprima_se

PMDB

sÃo

=====:=========================

--Art. F: xv:t

man~er

23-

cooperacão econõm2ca •••

§ 10. Todo

poder emana do povo e em seu nome

é exercido •••

"Art. F: xv:t% _ ce1ebrar convênio e acordo ••• "

3 20. suprimir
=====~================

P A R E C E R
EMENDA No. 2A 00B3-5
Propõe

que

a

União

=======================

NRO. ZA00B3-S

eXP1ore,

diretamente,

os servicos e

======================

Anteprojeto,

cabe

uniáo

~à

exp10rar

d~retamente

=======================

P A R E C E R
Dá nova redação ao art.

insta1acões de energia nuc1ear.
Pe10

uma vez que os territórios já

%oram incluídos no art. A."

ou

HRO. 2A00B2-7
caput~ do Anteprojeto (art.

A~

10. do tex'to numeradO), para inc1uir: 1) a expressáo

n:orma

mediante autorizacão ou concessão ta1 serviço.

democrática";2)os Territórios entre as unidades %ederativas.

A concessão ou autorizacão não 2mp1ica permitir à empresa
privada essa exp1oracão.

expendidas nos pareceres das emendas nos. 0037-1 e a054-1.

O

%ato

é

Quanto à primeira inc1usão, preva1ecem aqui as considerações

que, exp10rar diretamente um servico de natureza

Quanto à inClusão dos Territórios, insista-se, como se :ez no

industria1, de a1ta tecno1ogia, não é tare:a da administração

Re1at6rio do Anteprojeto, em que essas entidades territoriais

púb1ica

são meras extensões da jurisdição territoria1 da união,
%a1tando_1hes toda a necessária autonomia para que constituam

a

direta, mas indireta. Dai ser per:eitamente possfve1

~oncessão

a empresa

pública

%edera1,

caracterizar uma reserva, ao poder
serviço.

que

não

deixa

de

para explorar tal

PÚblico~

uma unidade
bros.

%ederativa~

Poli1::icamente~

a exemp10 da união e dos Estados-mffin-

não o são. Tecnicamente, devem :igurar

como se propõe no Anteprojeto, no âmbito dos entes :f.ntra%edeAssim, o objetivo do autor está atendido no Anteprojeto.

rais, isto é, da União.

Pe1a prejudicia1idade.

De outra par'te~ a supressão do art. 20. é
1as razões acima expostas.
o parecer é

=========================

C O N C L U SÃo

===============================

n::tTADA.

pe~a

incabive1~

pe-

rejeição.

======================~==C o N C L U SÃO

===============================

REJEITADA.

~E: ••

AUTOR: ME:tRA FZLHO
UF:
DF
PART:tDO:

========================

PMOS

E H E N ~ A

Acrescente-se

NRO. 2A00B3-S

=======================

AUTOR: ROa~RTO FRE:tRE
UF:
PE
PARTrDO:
==========~====:========

PCB

E ME N D A

NRO. 2A0080-1

=======================~

ao

art. F o inciso XXV,
xemume.rem-cs e os demais e sUprima-se a 1etra --e" do
inciso xxv do
anteprojeto,
artigo a seguinte redacão:

dando

ao

%ncJ.ua-se onde COUber:

re%erído
território
Naciona1,
com seus
"Art. o
recursos naturais~ a in%ra-estrutura e os espaços
constru1dos,

-'Art. F: Compete à 'União Federal.:

consti'tui

patrimônio ina1ienáve1 da

Nação.
Parágrafo único. A
apra

Lei

sua

es'tabe1ecerá

x:t .... ZX:t •••

condições

conservacão,

xv •••

aproveitamento socia~, dispondO sobre a ordenacão
do território, que 1evará em conta a
distribuicão
de popU1acão e suas atividades, do equipamento
insta1ado no território

v •••

dos

e~

da raciona1

uso

e

U1:i1ização

recursos naturais e demais potenc:f.a1:f.dades.".

vx •••

======================

=======================

P A R E C E R HRO. 2AeeBD-1
Propõe que se assegure a ina1ienabi1:f.dade do território

Vx%•••

naciona1, com seus recursos naturais, in%ra-estrutura
espaços constru1dOs, preVendo-se 7 ainda, que serão
cidos por 1ei as condicões para sua

V:t:tx •••

veitamento socia1, segundo os

conservacão~

pric~pios

os

estabe2e-

uso e

apro-

que menciona.

A emenda visa, por certo, a resguardar o interesse nacio-

XlO•••

na1 quanto à integridade territoria1 e à ocupação raciona1 e
soc:f.a1mente objetivada do espaço %:f.sico, den~ro da perspect2-

lO•••

va de soberania naciona1.
C1ausu1ar de ina1:f.enabi1:f.dade objetos genér2Cos é demasiadamente rigoroso do ponto de vista jurídico.

X:t•••

Por outro 1ado, eStabelecer-se principios re1ativos à so-

xxx •••

é matéria que escapa à competência desta SUbcomissão,
cujo objetivo essencia1 é o de zixar os :undamentos da
ganização ou da ordem exc1usivamente juridica do Estado.

beran~a

X:Z:II....
·-Ar't. F: XXV _

exp~orar

serVicos~nsta1acoes

de

diretamente
energia

os

nuc1ear

de

Por essas

razões~

=========================

o parecer é pe1a rejeicão.

c o H C L u sÃo

===============================

REJEITADA.

qua1Quer natureza;
"Art. F: XV _ exp~orar, diretamente
autorização ou concessão:

ou

median~e
~UTOR:

JF":

OLAVO p:tRes
RO
PART:tCO:

:=======================

Pl1DB

E H E N D A

NRO. 2A0379-7

=======================

a) •••

:tnc1Ua-se onde couber:

AUTOR. HEXRA
UF.
DF

FX~HO

PARTXDO.

c=======================

.,

?MDB

E H E H D A

HRO. 2A00B2-7

xaixa

suprima-se o seu parágra:o 20.:
-'Art. A. A RepúbJ.:ica FederatiVa do Sras:tJ. á
sob %orma democrática e pe10 regime

constitu~da

de

governo, de

~orma

a brasi1eiros na

=======================

======~~====~========= P

A R E C E R NRO. 2A0B79-7
propõe que não haja interdição a brasi1eiros na Faixa de
Fron"teira.
A
ma"l:ér:ia
não é
de natureza cons"l:i"tuciona1, mas de
1eg~s1acão inzracons"tituciona1.
O parecer é pela rejeicão

indisso1úve1

entre a 'União, os Estados, Distrito Federa1
Territórios.

in~erdição

==~====================

De-se ao caput do art. A a seguinte redação e

representativo

"Art. Hão haverá
de :ronte2ra."

c o

e

RE,JEITADA.

N C

~

U

SÃo

=================~====~========

-24da eXP2oração econômica dos recursos

~~;OR: ~~D~~ HAUAC~~RT~DO:

========================

E

SUbS01o,

PFL

»

»

E

~ A

suprima-se a express§o "vedada sua exportação

=======================

NRO. 2A0g7s-9

P A R E C E R

diSPosto

minerais

no

do

§ 50. deste

50. A União ~edera1 garantirâ às popu1acões

§

por empresa privada".

======================

o

artigo.

=======================

NRO. ZA0~7e-g

ressa1vado

~ndígenas7

na 10rma

resu1~ado

da

da

1ei 7

eXP1oracão

a

no

partic~pação

econômica

dOS recursos

minerais do subso10 das terras por e1as

ocupadas.

EMENDA No. 2A 3078-9

A presente emenda é mera repetição da de no. 2A 0019-5.
cons~deracões

Va1em aqui as

o

§ 60.

1á expenaidas.

territor1a~

mar

e patrimonia1 é de

200 mi1has.'"

Pe1a rejeição.

e o

=========================

ti C L

sÃo

U

===============================

===================

NRO. 2AG074-6
SMENDA No. 2A 0074_6

R5: ••:r1::ITADA.

Propõe
AUTOR: SADXE HAUACHE
UF:
AM
PARTZCO:

========================
Emenda

PFL

modi%iea~iva

AUTOR: ANN:IBAL BARCELLOS
U~:
AP
PARTZCO:

=======================

tiRO. 2A0077-~

o A

E M E ti

========================

40. do Art. A qUe

do

"'§ 40 .. sâo

Dis~rito

da

nacionais

símb010s

PFL

da

erasi1eira, e ina1teráveis 7 A Bandeira Haciona1 7 o

================1

NRO.. 2Aa074-6
SUbcomissão

da

entre

os

un1ão,

ar~igo

Federa1 e Municípios, dê_se ao

a seguinte redação:
YYArt. c. Xnc1uem-se

Nação

c (art. 30 .. do texto numerado)7

E H E ti D A

anteprojeto

Ao

passa a ter a seguinte redacão:

ar~.

nova redação ao

c

bens da União

Federa1:

Hino

Naciona1 7 As
Armas Nacionais e
o 8e10
Naciona1, vigorantes à data da promu1gacâo desta

as

% _

consti..tuicão.'"

terras

desenv01vimen~o

e

devo1Utas 7

indispensáveis ao

segurança

à

nacionais 7

assim

dec1aradas em 1ei;

======================

P A R E C ~ R tiRO. 2A0077-~ =============~=========
do 1 40. do ar~. A Car~. ~o. ao
~exto

numerado), para tornar ina1teráveis

os simbo1os nacionais

e

Estado,

constiTuam

se a própria constituicão

as

x%% _

há de conter as Armas da

Rep~b1ica.

com

ou~ros

de

um

países ou

estrange~ros;

í1has

as

oceânicas

:f1uv1aís e

1aCustreS em âguas de seu aomínio7 dentro da

Parecer pe1a rejeicão ..

~aixa

de :fron~eira, con%orme de:Einida em 1ei;

O H C L U SÃO ==~====~=======================

c

dágua em

corren~es

é

:fJ.ex:!.vs1 ....
se1o~

1imites

que se estendam a territ6r1os

~na1terabi1idade~

Quanto ao

qU~iSquer

terreno de seu domini0 7 ou que banhem ma1s

inc1uir o 8e10 Hacíona1.
Quanto à

1agos e

os

%X

a1~eração

Propõe

RE.J'&XTADA.

%V _ o espaço aéreo;

AUTOR: ANNXBAL BARCELLOS
UF:
AP
PARTXDO:

v _ a

pFL

9~ata%orma

cont~nenta1;

seus 2nc2sos e parâgra:fos.
a1~erações

AS poucas
~novacão

o

VI _ o

prôpostas não aper:Ee!coam o Anteprojeto

do Re1ator .. Substancia1 e

:forma1rnente 7

a

emenda

não

mar territoria1 e patrimonial. e águas

interi.ores;

traz

enriquecedora.

10"7

nos

termos

da

emenda, é

ma~éría

de

vx:t _

1egi~1ação

recursos minerais do sUbs01o;

infraconstituciona1.

A

inc1usão

da

emenda~não

é apropriada, tendo em vista que Marinha do SrasiJ.

insti.tuicão

sUbterrêneas,
pré-nist6rico

VX%X _ as

do erasi1 7 na participação
consoante proposto nos ii 20. e 30.

€conômica~

é

naturais

assim corno os sitios arqueo1ógicoS 7

Marinha

exp1oracão

:federal."

integrante

da

União

e os

espe2eo26g~cos

do SUb$020;

que,

xx _

evidentemente" participa dessa exp10ração econômica.

as

terras

de1as terão posse

Por tais razões 7 o parecer é pe1a rejeição.
===========~==========~==C O N

cavidades

das

e L U 8 Ã o =========================~=====

ocupadas

permanen~e

r~quezas na~ura1s

pe10S

~ndios7

e usu:froto

que

exc1usivo

do S010;

REJE:tTADA.

x _ as terras banhadas pe10 mar

territoria~

e

pe1as águas interiores;
AUTOR:
UF:

ANH%BAL BARCELLOS
AP
PARTZDQ:
XZ _

AUTOR: ~OBERTO ROLLEMBERG
UF:
SP
PARTXCO:

prL

========================

os que atua1mente 1he pertencem ..

%~*

§ 10. As

pra~as

1n~eriores

e águas

discrim~nado,
amb~enta1,

banhadas pe10 mar territorial.
não

sa1vo

são

suscetiveis

de

da nacão~

do texto numerado) do Anteprojeto.
cabe à ConstitUição Federa1 estabe2ecer os princípios
organização do ~stado e de1inear 7 especi~icamente, o
organizativo dos Poderes da União ..

Aos

ES~ados é

concedida autonomia

auto-organizarem? nos mo1des
assegurada aos

§ 20. É

Estados~

Terr1tórioS7

Mun~cipios

e a Marinha do Brasil. a participacão no

resu1tado

da

exp1oracão

e patrirnoni..a1, na %orma

prevista em J.ei comp1ementar.
;

]1un:ic:tp~os

e a 1'1arinha do 2rasiJ. a

resU1tado

de

exp1oracão

~orrna

par1:~cipaç:ão

econômica

de

de

prevista em 1eí comp1ementar.

§ 40. É

1ei

jazidas,

dependem

assegurada

comp1ementar J

se temos uma constitUição Federa1 e as

por outro 1ad0 7 os preceitos de ordem
oa1, re1ativos à

gU1ados

termos

a participacão no resu1tado

para

se

diversas

po~

organi~ação

1eí ordinárià,

decor_

in:Eraconstitucio_

dos POderes, tanto podem ser re-

quan~o

por

ou~ra

moda1idade norma-

tJ.va.
De tudo isto, resta a conviccão do Re1ator de que a
~6rmu1a por e1e adotada corre um menor risco de
imprecisão
técnica 7 inobstan~e a ~ro:fic~ente argumentação do autor.

aos Estados, ao D1str1to

Federa1, Terr1tórios e aos Municípios, nos
da

no

para sua comercia1i.zacão 7

hidroviário

const~tuciona1

organizacão :edera1.

Uniã0 7 ocupe o espaco reservado ao poder constituinte
rente dos Estados ..

minas e demais recursos minerais que
trapsporte

A~ina18

da

da

perxí1

Constituições Estaduais, não hã razão para que 7 adotado o %e_
dera1~sm07 a Lei Maior 7 promu1gada pe10 Poder Legis1ativo
da

assegurada aos Estados~ Territ6rios~

30. É

2A0071_1 ==~====================

NRO.

Propõe_se acréscimo redac~ona2 à norroa do art. B Cart.20.

do indivídUO,

de bens e serviços pú~~icos.

2Aee71_1 ~======================

NRO.

EM PROCESSO DE TRANSCRIÇÃO PELO CEGRAF ~%*

.=======~============== P A R E C E R

uso

por conven~ência da protecão

ou da segurança

TE~TO

PMOa

E M E H D A

O

p~ecer7

portqnto~

=========================
REC.JEITADA.

C

é

pe~a

rejeicão.

o N C L U SÃO

===============================

- 25AUTo~:

UF:

GABRZEL
PA

GUER~EXRO

PARTZOO:

zv~

PMOE

como os regimes de suas exp1.oração e

quaisquer

zsentar

J.e~,#

del.es, que por

ou

~ribu~os~

pertençam

outra

a

parte
unidade

pol.:1.tico_administrat:l.va da Federação."

J.avra~n

======================

&B:8:Y2A0071-1

P A R E C E R

NRO.

2A0069-G

=======================

EMENDA No. 2A 0369-0

%nc1.ura_se~

const~tucionaJ.~

Emenda

no
a'tenprojeto
de
texto
na parte reJ.at~va à Federacão,

que veda à união, aos

Estados~

ao Distrito Federa1 e

Mun1cipios isentar de tributos, matérias

competência

de

de

seguintes dispositivos:
poderes
Estados

dos

E:xecut~va

entre

si~

e o

da

l1unicipios

JUdiciário~

segundo

Un~ão

Federal.,

Pela

dos

rejeição~

o

LegiSl.ativo,
o
harmôn~cos e coordenados

organização

proposta

em

===============================

c o N C L U B Ã o
REJEXTADA.

l.eí

ordinári.a~w

======================
EMEHDA

A

Ho~

P A R & C
2A 0070_3

~

R

N:RO~

AUTOR: DEN2SAR ARMEIRO

2A"'070-3

UF:

PART:r:DO:

RJ

========================

PMDE

E ME N D A

=======================

N~O. 2A0057-3

redação proposta, com a emencra , à aJ.:i.nea .'jn, do item XX..

do art. F (art~ 70. do
Anteprojeto.
O parecer é peJ.a

texto

numerado)~

não

aper~e~çoa

Acrescente-se

o

com

a

seguinte

redac:ão:

===============================

"Art. G -=-

REJE::r:TADA~

I: M I:

ti D A

Dê-se ao Art. F a

HRO~

segu~nte

xv _

2A0070_3 =========~==========

de

2imitacões ao

estabe~ecer

pessoas

ou

por

~ens,

b~rreiras

F. Compete à União Federal.

~ongo

Xns~i~ui

tributos

ou através de
das
vias
de

P A R E C E R

NRO~

=======================

2A0067-3

2A Sas7_3
~ributos

interestaduais e intermunicipais ao l.ongo

das vias de transporte como %orma de
1ivre

tráxego

~ivre

de

~

\
==========e===========
EMENDA No.

meio

01 ~ermuniCiPaiS
70

interestaduais
xiscai

redacão:

transporte."
"Ar1:~

XV,

rejeíção~

c O H C L U sÃo

========================

Inciso

~rá%égo

de pessoas ou

estabe~ecer

1imites

ao

bens~

Matéria de outra SUbcomissâo.
pe1.a rejeição.

c O N C L U SÃO
REJEITADA.

AUTOR:
UF:
XX~

_

Leg~sl.ar

FERNANDO GASPARZAN
SP
PARTXDo:

========================

sobre

PMDE

E M E N D A

NRO. 2A0~63-1

=======================

Que seja inc1uida a seguinte norma:
a)

'·Art. Compete ao Presidente da RepQb1ica:
b)

Nomear

exonerar

e

o Governador do Distrito

Federa1..··

======================

=======================

P A R E C E R NRO. 2A0eS3-~
Emenda que nega a autonomia PoJ.~tica do Distrito FederaJ..

Pel.a re,Jeiç:ío.

=========================

c O H c L U 8 Ã O

===============================

REJE:XTADA.

AUTOR: JosÉ HOURA
UF:

PI:

PARTZDO:

========================
J)

JaZ~das,

minas

SUbsoJ.o, suas pesquisas e
metalurgia;

potenc~ais

todos os recursos do
l.evan"tamentos básicos;

de energia hidráU1.ica, bem

PFL

E M E N D A

Acrescente-s~,

ao

NRO. 2A0052-2

capítulo

Transitórias

do

Anteprojeto

SUbcomissão

da

Uni.ão,

=======================

das Disposicões
ReJ.ator

do

D:i.strito

da

Federal.

Territórios~ O seguinte artigo F, passando o atual

AUTOR: GAERXEL GUERREXRO
UF:
PA
PARTXDO:

art. F a ser indicado como art. G:

PMDB

===~==================== E M E N D A

HRO~

2A~059-e =========~=============

Dê-se ao Art. Gn a seguinte redacão:

"Art.
Fernando

F~

ae

Fica

atual. Território Federal. de

Noronha

incorporadO

ao

Es~ado

de

Pernambuco."
nArt. G" A

União,#

aos

Estados, ao Distrito

Federal e aos Municípios é vedado :

======================

=======================

P A n & C & n HnO. 2A0062-2
propõe que, em disposicões transitórias, a

cons~i~UiÇão

incorpore o Territ6rio de Fernando de Noronha a PernambUCO.
A incorporação Sugerida não é matéria

cons~i~uciona1~

Pel.a re:le:\câo.

c o H C L U sÃo ==================~========~==~
REJE:::r:TADA~

AUTOR: RUBEN FXGUEXRÓ
UF;
MS
PARTXDO:

AUTOR: VASCO
UF:
ES

PMDB

======================f= E ME NDA NRO. ZA0060-6 ===================:===
Dê-se

26-

ao artigo AI

do Capitu10 XI a seguinte

P)'lDB

PARTIDO:

========================

E M E N D

Dê-se

redação:
"Ar1:.

A~VES

A

do

~o..

ZA0055-0 =======================

NRO.

artigo

A?

a seguinte

redaçáo:
A _

sistema

Par1amentar

de

Repúb~i.ca

uma

é

srasi~

o

Federatival constituída sob regime

";

representativo

Governo?

pe1a

~o.

O

popuÀar~

poder

a

é

expressão

da

soberania nacíonal-e será exercido permanentemente

un1ão

por todas as %ormas de organ2zacão do povo."

indi5So1úve1 dos Estados do Distrito Pedera1 e dos

======================

Territórios."

AR

P

NRO. 2A0055-G

E C E R

~

A emenda visa a modificar o

======================

2A0060-6 =======================

HRO.
O autor propõe a1teracão do art. A (a;t~ ~o. do texto nu-

merado) para

P A R E C E R

o sistema

de~~~2r

par~amentar

Prnbora o Re1ator seja adepto dessa

nem-pruden~el ~miscu1r-se

seria correto?

temát~ca

em

não

~============~===========c o N C L

usA

de outra

como

~onte

da soberan1a? emana o poder que será

que a

exple~ivos

=====~===================C o

===~==================== E H E

Acrescente-se

N O A

no

=======================

NRO. 2AG05B-4

cap:1.tu].o

Un~ão

"Art.

grossense I

co~

ar~igoJ

ordem

da

de

República

a

sob

=====:==:===========:=

Federativa
regime

o

ZA0958_4 =======================

P A R E c ~ R HRO.
O conteúdo da emenda teve1a que esta Subcomissão não é

A

propõe o acréscimo da expressão "regime

democrático I

sentativo e participat:i.vo

na norma contida no

de governo"?

Na rea1~dadel o conceito de representação ou de represen_
tatividade l por ser mais amplo que os dema~si abrange o de
participativo .. portanto? não será pe1a maior enumeracão

==e============================

c O H C L U SÃO

exige o uso de termino10g1a

pe1a

s~ntética?

uti1ização das

que I do exame de seu conteúdo l6gico resultem na
correspondência a conce:f.~os mais extensivos ou abrangenLes ..

expres~ões

PMDS

ZA0357-6 =======================

HRO.

I

O parecer é pela rejeicáo ..

========7================
.

suprima-se o item XXX do artigo ..

das

notas conce~tUais re1ativas à repre~entacão que se exp1~cará
me2hor este conceito. A técnica de e2aboração constituciona2

REJE%TADA.

E ~ ~ H D A

repre-

art .. 10. do Anteprojeto.

competente para eXaminá-1a~
pe1a rejeição.

========================

do Brasi1 é
democrático I

P
R E C E R NRO. 2Ae054-~ =~=====================
A presente emenda? a exemp10 de outras no mesmo sentido?

a?035

n

======================

AUTOR: VASCO ALVES
VF:
ES
PARTZDO:

a seguinte redacão:

1

ênzase ao turismo e à pecuária? no

da Receita FederaJ..

=======================

HRO .. 2A0054-~

representat~vo
e partic!pativo de governo I ~e1a
un:f.ão indísso1úve1 da União Federa1 dos Estados e
do Distrito Federa1."

anos da da~a da promU1gacáo desta cons~~tuiçáo?
a extratizicar programa de proteção eC016g:1ca e de
pan~ana1mato_
aproveitamento
econômico
do
~a

que 3P1icará anua1mente recursos

===============================

FnDB

Dê-se ao caput do

obrigada? pe10 prazo de

~~ca

sÃo

U

"Das D:isposicões

ct?,nstitu:ida
A

c ~

=======~================ E M E N D A

Transit6rias" o seguinte ar-tigo:
"Art.

N

..

AUTOR: VASCO ALVES
UF:
ES
PAJ:\TXDO:
PMDEl:

tradutora dessa soberania e des-

~órmU1a

sa %onte única do poder estará aperxeicoacta ..
O pareCer é peIa rejeicão.
REJ~XTADA

AUTOR: RUBEN F%GUE%R6
VP:
MS
PARTXPO:

e-

por isto? não será com acréscimo de pa1avras e com adição
de

===============================

O

des~e?

xercido em seu nome.

SUbcomissão.
por esta única razão? o parecer é pe1a rejeicão.
REJE%TADA.

do

É de se réssa1tar que a soberania naciona1 reside no povo

e

governo?

~o.

texto numerado).

de governo ..

~orma de

====================~==

10. do art. A (art.

c o H

C L U SÃO ~==============================

:RE~EZTADA

c=====================

=======================

P A R ~ C E R NRO. 2A03S7-6
propõe a supressão do item ~XX do artigo 2 (art.

texto numerado) sob o

~unUamento

de que a

~4

do

intervenção nos Es_

tados e no Distri.to Fe~~ra1~ para por ~ermo a grave perturba_
câo da ordem pób1ica l a~ronta a autonomia? daque1as unídades
zederativaS4 O dispositivo em verdade I
~Ua1

seja l o ae vreservar

4

quem

decid~rá

ses~

é o Congresso Haciona1 1

AUTOR: MAURfcxo CORReA
UF:
DF
PARTZDO:

tem outro objeti.vo?

'suprirnindo-1he os parágra%os

C O H C L U SÃO

"Art. D

nest~

c=======================
Dê-se
redação:

~

ao

"'§ 30. o

30.

do

2A0056_e~=======================

NRO.
artigo

A?

FederaJ.

é

a

Propõe-se

P AR ~ C ~ R
a1~erar

o ;

HRO~

======================

O parecer é pe1a
====~====================c
RE.JEXTADA.

eleicões

em

P A R E C E R

Sugere que a

1S

novembro de

2AG350-9

NRO.

Lrans~ormacão

su~s prime~ras

de

======~================

dos TerriL6rios·ocorra em

sob a a1egação de que o momento

=========================
RE'.JE::r::TADA.

=======================

(art.~o.

sendo

~993?

do texto nu-

que o

e~etivamente?

Distrito
sede do Go-

rejeicão~

AUTOR:

UF:

MAURfcxo

DF

eleicões se

r~alizem em

cap:l.ta1 da

visando a acrescentar que o Dístrito Federa1 é a
de do Governo Naciona1.
Não bâ por que ac01her a emenda?

e

Roraima

passa a Nação não just:f.:fica a "pres~a" do Re1a"tor.
O parecer é pe~a reje1cão.

merado)~

Pedera1 como cap~ta1 da União? já é
verno da Repab1ica~

de

e que

2AQ056_B

30. do art. A

atuais Territór40s

a seguinte

união Federa1 e a sede do Governo Nac:Lona1.··
====~=================

os

suas primeiras
1.993."

de
D:f.strito

~

••

Naciona1? aLé 31 de deZembro de 1929? e rea1izarão

===============================

PI'lPS

ME N D A

redação~

~o

40. e

30"1

Amapá serão Lranszormaoos em Estados? nos ~ermos
de
2ei complementar? aprovada pe10 Con9r~sso

RE.JE:%TADA.
VASCO ALVES
E:S
PART:tPO:

a seguinte

rêderacão. De qua1quer zorma?

de acordo com emendas que I
sent~dol estão sendo aco1hidas ..
Pe1a rejeição ..

AUTOR'
UI"

2Aa050-9 =========:=============

NRO.

Dê-se ao caput do art. D

sobre a intervenção? nesta e nas demais hip6te_

=========================

PDT

=====~=================~ E M E N D A

Dê-se
disposicões

PDT

ME H DA

&

ao

crise pe10 qual

de

ONC ~ u sÃo ===============================

c

CORRÊA
PARTIDO:

========================

parágrazo

~ransit6rias?

2Ae049-5

NRO.

único
a

do

seguin~e

....Art. A

===========~===========

art.

A? das

redacão:
~

•••••

..

~

o NC L USÃo ===============================
~ ~

•••

~

•••

&

..

~989

1S de novembro

&

&

~ ~

&

~ ~

•••

&

&

•

&

parásra:o único. Os

mandatos

empossados em con%ormidade com

dos

o

e1eitos

AUTOR: MÁRXO L%MA
UF:
BA
PARTXDO:

ê

neste

d1Spos~o

27-

========================

artigo serão de dois anos para os deputados e seis
anos para o governador e vice_governador."

PMDB

Suprima_se

=======================

NRO. 2A0044-4

E M E H D A

inCiso

do

XVXX

art.

F~

renumerando-se os seguintes:

=======================

===~==============~=== P A R E C E R

HRO. 2A3349-S
A1tera o parágra:o único do art. 32 (disposições transit6

propondo que o mandato dos

rias)~

Vice-governa~or~

e1ei~os

nas primeiras e1eições J

======================

para Governador e

seja de seis anos.

O de Deputados será de aois anos.

de ser

%mpossive~

Propõe

entre outras

aco1hida~

=======================

NRO. 2A0044-4

P A R E C E R

EMEHDA No. 2A 0044-4

razões~

porque es -

texto

tabe1ece prazo de mandatos em descon%ormidade com os prazos

a

como o

vigentes e sem correspondência segura com os que vierem a

supressão

do

inciso XVZ% do art. F (art. 70. do

numerado).
não

Re~ator

autonomia

ado~a

:Jurisdicion~l

dI

Distrito

Federa1,não na razão para a supressão pretendida.

ser eStabe1ecidos pe1a SUbcomissão competente.
Pe1a

reje:içâo~

=========================

Pe1a

==============================:

C O H C L U SÃO

RE"E:tTADA.

re:Jeiçáo~

=========================

===============================

C o N C L U sÃo

REJE:tTADA.
AUTO~:

UF:

CO~A

AUTOR: nAURíc%o

fJF:

PARTIDO:

DF

========================

PDT

E H E N D A

HRO. 2AB048-7

=======================

MÁRXO MAXA

PDT

PARTXDO:

J\C

========================

HRO~

EM E.H D A

=======================

2A0041_G

Xnc1u6-se o seguinte artigo:
Dê-se ao

art~

"Art.

Lei

Q a

seguinte redação:
"Art.

Q.

Legis1ativa~

d~sporá

sobre

Legis1ativo~'

Poderes
Distri~o

es~abe1ecidos

=s====================

a

Assemb1éia

pe~a

organização

Executivo

observadas

Federa1~

principias

votada

Orgânica~

as

normas

e

do
os

NRO. 2A004e-7

em

=======================

A

==;===================:========

=======================

id~ia

propos~a

aco~bida

no

princ~pio

numerado)~

esta-

inciso

I:r:~

do Anteprojet?.
p~oposta

Quanto à

do reconhecimento do direito de

1~ber

deve ser examinada por outra

Subco-

re1:tgioso~

missão.

AUTOR: MAURfc%o CORRfA
UF:
DP
PART%DO:

PDT

E H E N D A

HRO.

=======================

2A3047-9

Distrito

P01f.tica ..

ê

Pedera~

1egis1ativa~

P'e].a

rejeição.

====~==================== C o N C L U SÃO

===============================

RE4E:tTADA.

a seguinte redacáo:

Dê-se ao ar"t.

aU1:onomia

encontra-se

be1ecido no art. G U (art. 1.0 do tex""to

dade de cu1to

O

a

P A R E C E R NRO. 2A0041-3
Procura_se de%inir a Repúb1ica como Estado :Laico.

RE:"E:%TADA.

"Art.

do cu1to

ressa1vada

%ormas~

====:==============;==

Emenda no mesmo sentido da de n. 2A3339-e.

========================

as

todas

observância da 1ei.

Pe1a rejeição.
C O N C L U sÃo

exerci~io

Parágra%o único. É 1ivre o
re1igioso~

nesta constíLuicão."

P A R E C E R

Brasí182ra caracterízar-

Estado a as.cc ..

doS

~udiciário

e

repúb1ica

A

-se~á-como- um

dotado

AUTOR: ELXEL RODRXGUES
VF:
PA
PART%DO:

de

====;===================

:JUdiciária,

administrativa e :financeira. r,.

Xnc1ua-se

======================

P A R E C E R HRO. 2A0047-S
AmP1ia a au~onomia do Distr:i. 7o Federa~~

=======================
para :i.nc2uir a

Subcomissão

como

do

an~eprojeto

Distrito

da

Federa1

e

art:i.gos

os

renumerando-se

Terr:i.t6rios~

====b==================

NRO. 2A~040_1
10.

ar~~

união,

da

a seguinte disposição:

sUbsequentes~

4udiciár1a.

PMDB

E M E H D A

o Re1ator persiste no seu entedimen"to de que a autonomia
jurisdicíona1 do Distrito Federa1 não deve ser

que~ a1ém das razões consta~tes do Re1atório

É

bras:i.1eiro~

do

~nte

os encargos :financeiros com o apare1ho jUdicia1 são

projeto~

extremamente

e~evados~

o que viria a acarretar maiores dí:fí-

tanto~

momento~

chegará o

%1ex1ve1~

cons't:i.tui.n't:es~

invocando as

para

pro~eção~

srasi1eira~

SUjeita a

emendas~

bU10

se %or o caso, de adotar-se a au-

e1aboramos e

nes~e

Suprima-se

preambu~ar

e~

por outro

não

preâmin~egra

se-

1ado~

Te-

SUbcomis-

são "a U da comissão %.

E M :E: N D A

=======================

NRO. 2A3045-2

pe1a rejeição.

é

AUTOR: JAIRO CARNEXRO
UF:
BA
PARTIDO:

========================

a a1inea r ao inciso XX do art. F

HRO. 2A30~5-2

P A R E C :E: R

o ar t ,

=======================

O N C L U SÃO

supressão

da

a1.1nea

"r U do inciso XX

do

art. F

(art. 70. do texto numerado).

NRO. 280037_1 ===============~=======

Democrática e Federativa

Repúbl.:Lca

const:i.tuida~

governo~

Federal.~

PF'L

E M E N D A

passa a ter a seguinte redação:
A

nArt~

do Erasi1 é
de

a

teX~o

PDT

EM:E:NDA No. 2A 0045-2

sugere

presente

máticas, a emenda em exame deveria ser submet:i.da à

do anteprojeto, renumerando-se os seguintes:

======================

sua

guindo o esquema regimental. das Comissões e Subcomissões

c

========================

e

=======================

titu10. Em verdade, o

o parecer
PARTXDO:

a

promu1gamos

o contexto normativo da constituição

~======================== C O H C L U sÃO ========~======================
RE4:E::tTADA.

DF

Deus

P A R E C E R HRO. 2A00~3-1
A emenda propõe inc2u1r como art. 10. a adoção de

por-

O parecer é pe1a rejeição.

UF:

de

o bem estar e %e1:i.cidade da Nação

Cons1::ituicão~"

tonomia jurisdiciona1.

AUTOR: MAURÍC%O CORRÊA

represen't"antes do povo

bencão

======================

cu1dades para o Distr1to Federa1.
Como a constituição é

nNÓS os

acatada~ pe~o

menos num_primeiro momento da imp1antação da autonomia.

de

SOb

%orma

dos Estados e

regime representativo

indisso1úve1 1
do

Distrito

da

União

Federa1~'"

constituinte Ja:i.ro carneíro.

======================
Vejam-se

as

considerações

constantes

emenda Ho. 2a 0344-4.

do

P A R E C E R
HRO. 2A0037_1 ==========~============
A emenda propõe in"terca1ar na expressão "Repúb1ica F~de

parecer sobre a

rativan~

quando se
PeJ.a rejeição.

constante do art.
adota~

10.~

expressamen~e~

a pal.avra Democrática. Ora
o reg1me

O parecer é pe1a rejeicão.

c o N C L U SÃO
RE.JE:ITADA.

represen~ativo~

é a %6rmU1a técnica de exprimir o regime democrático.
C o N C L U SÃO

REJE:J:TADA.

essa

-

Sem discutir o mérito da

AUTOR: JAZRO CARME%RO
UF:
BA
PART%CO:

========================
o Art.

28-

PF1..
NRO. 2A333S-S =====~=================

E M E H D A

~ema

o parecer
%uncão executiva do Território será
A
"Art.
exercida por Governador? nomeado e exonerado pe10
Presidente

da

RepúbJ.ica?

mediante

%r:isar~

apenas,

provave1mente,

peJ.a

é

ser

de 1egis1açáo administrativa.
re~e2ção.

===============================

c O H C L U SÃO
REJE::tTACA~

prévia

Haciona1~"

de1iberacão do congresso

é bom

em qua1quer outro de seus capítu1os, que a matéria deva
tratada. É um

passa a ter a seguinte redação:

questão~

que não é neste Títu:Lo da constituição, nem,

AUTOR: ANTON%O FARIAS
UF:
PE:
PARTXDO:

======================

=======================

P A R S C E R NRO. 2A0335-5
propõe que a esco1ha do Governador do Território seja

~=======================

PMB
~IRO~ 2A3329-1

E ME H D A

D~sposições

=======================

Trans~t6rias

sUbmetida ao Congresso Naciona1 e não ao Senado, como consta
do Anteprojeto.
A aprovacão pe10 Senado guarda sintonia cOJU a :Lógica in-

partir

terna da estrutura %ederativa~ da! por que o desaco1himento~

prazos dos programas de

PeJ.a re:i.eição.

===============================

L. U sÃO

REJE%TADA~

========================

PCB
NRO. 2A0034-7 ==============~=======

E ME N O A

c,

Artigo

tio

prorrogados

promu1gaçáo

desta

acrescente-se, após a

inciso

IX,

pa~avra

sUbso~o,

parágra%o
o

cinco anos, a

os

ass~stênc~a %inance~ra

Mato

Grosso

aos

su1

do

31~

de 11 de outubro de

~97e."

======================

=======================

P A R E C & R NRO. 2Aee29-1
Propõe a prorrogacão de prazo previsto em 1ei comp1ementar.
Nâo cabe à

2o~,

mesmo em dispos1cões

constit~ção,

prorrogar prazo

segu2nte

por

const~tu~ção,

PROHAT e PROSUL, estabe1ecidos na Lei comp1ementar
no.

AUTOR: f"E:RtIANDO SANTANA
UF:
BA
PARTXDO:

Ficam

da

Estados de Mato Grosso e

c O N c

=========================

"Art.

trans~t6rias,

1ei.

de

Pe1a rejeição.

texto:

===============================

c O N C L U SÃO
da

ne

energia

hidráU1~ca

e terme1étrica a

RE:J.E:%TADA.

carvão"

======================

=======================

NRO. 2A0034-7

P A R E C E R

EMENDA No. 2A 0034-7

a

Propõe

Federa1 e

participação

econômica

na exp1oracâo da

Munic~pios

'EstadOs~

dos

========================

e

PMDS
NRO. 2AS327-4 ====================~==

E M E H D A

Acrescente-se

Distrito

h~dráu11ca

energia

AUTOR: JUTAHY MAGALHÃES
PARoT%DO:
UF':
BA

às

Disposicões

s~9uinte

re1ativas à União, o

Transi~6rias,

artigo:

termeJ.étrica a carvão.
A idéia é per%eitamente viáve1 e de grande interesse para os
entes part2cipantes.

Ocorre que, neste
economicamente

a

terme1étrica

T1tU10~

Assim~

a

A

hidráu].ica

energia

e

a

carvão, assim como a energia hidráu1ica, não

são considerados bens,
emenda

s6

Ar't. A

está-se tratando dos Bens da União

exploráveis.

União

nas

Regiões

Norte

mas atividades econômicas.

bacias

poderá ser examinada e aproveitada na

aprove~tamento

os

dest~nará

necessários e promoverá, em

caráter

e Hordeste, a

~nter~ígação

ObjetivandO

hidrOgrá%icas~

recursos

priori'tário,
de

p1eno

seu

econômico."

Comissão da Ordem Econômica.

======================

Por isso, o parecer é pe1a rejeicão.

c

O H C L.

usA

===============================

O

=======================

P A R E C E R
NRo. 2AB027-4
O Autor propõe a inC1usão, nas Disposicões Transitórias, de

artigo prevendo a a1ocacão de recursos para promover, em ca_

RE:JE:%TADA.

ráter prioritário? a inter1.igaçáo de bacias hidrográ%icas nas

AUTOR: AROLDE DE: OL%VE%RA
Uf':
RJ
PART%DO:

Regiões Norte e Nordeste.

========~=============== E

O

item

PPL
NRO~

M E H D A

=======================

2A3033-9

A matéria a nosso ver não se insere na órbita da constituicão,por versar matéria de interesse especí:ico e regiona1.
Pe1a rejeição~

do artigo "F" do an~eprojeto

X%V

c O N c L U sÃo

passa a ter a seguinte redacão:
RE:JE:tTADA~

I

diretamente

prestar"
au~or2zação,

de

ou

permissão ou concessão,

os

mediante

AUTOR: LEOPOLDO PSRES
uf":
Ali
PART:tDO:

serviços

========================

te~ecomunicações."

PliDS
NRO.

E M E H D A

2A0026-6

=====~=========~~~=====

:tnc1ua-se onde me1hor pareça ao Re1ator:
========~============= p

EMENDA No. 2A
Emenda

A R E C E R4 NRO. 2A0033-9

=======================
"Art.

~o33-9

redaciona1.

da

a1ínea "a", do inc:Lso X%V, do art. F

(ar~.

A

70 do tex~o numerado).
proposta não me~hora a redacão constante do Antepro:ieto,

Brasí1

O

constituída, sob
união

o

é uma Repúb12ca

regime

indisso1úve1

Federa1,

dos

EstadOS!'

Territórios

dos

Federativa~

representativo?
das

do

pe1a

Dístr:L'to
Possessões

:tnd:tgenas."

nem a1tera o sentido.
o parecer é pe1a rejeição.

c o N C L U sÃO

===============================

REJE:%TADA.

======================

=======================

P A R E C E R NRO. 2A0~26_6
A proposta visa a inc1Uir os Territór10S e as Possessões

:tndígenas como unidades da Federacão, exc1uindo a

AUTOR: RUY NEDEL
UF:
RS

PARTXOO:

========================

A emenda é, do ponLo

PMDB

=======================

NRO. 2AG~30-4

E M E H D A

de

Un~ão.

jur~díco-cOnst1tuc~ona1,

vista

equívoca.
O parecer é

pe~a

Art. A _ Dê-se a seguinte redacão ao i 30.:

rejeicão.

c O H C L U SÃo

===============================

REJ.E:%TADA.
"O

DistritO

Federa1

é

a

FederaJ. e s6 deJ.e podem irradiar
Estados, Territórios e

capita1 da união
os

poderes

aos

========================

======================

=======================

P A R E C E R NRO. 2A0030-4
A emenda propõe a1teraçáo do ~ 30. do Art. A

coroQ

Art. 10. no

AuTOR: FE1..~PE MENDES
'UF:
P%
PART%DO:

Munic~pios~w

texto

U~

nnteprojeto),

(numerado

pretendendo

somente do D1strito Federa]., capitaJ. da união, podem
diar os poderes aos Estados, Territ6rios

Municípios~

situação de concorrência de poderes.

Acrescente-se
Estado" _

Art~go

NRO~

ao

T:{tu10

2A002S-s

=======================

"Da Organ2zação do

C o seguinte:

que
irra-

"Art~

c

_ Xnc1uem-se entre os bens da união:

Na

órgãos
o autor 1embra que ainda há inúmeros
1oca1izados %ora do Distrito Federa1, criando-se uma

:iusti~icacão,
%edera~s

e

PDS

E H E M D A

::I _

•••

:t:t _

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

~

••••••••••••••

~

•••••••••••••••••••••

A

união

promoverá,

AUTOR: FELIPE Z1E:NOEB
UF:
FI
PARTIDO:

o

prior~~aríamente,

econômico dos bens de seu domínio,
em reg~ões menos desenvo1vidas do

aprove~tamento

2oca1izados

29-

========================

======================
No~

P A R ~ C ~ R

NRO~

Acrescenta

à

Compe~e

Federa1

Un~ão

parágra%o ao art. C (art. 30. do texto numerado)
constituciona~

programát~co,

Obrigação
de a
união promover, prioritariamente,
aproveitamento econômico no caso que mencionamos,
sugestão

do

autor

aproveitamento cabe
Estabe1ecer-se

para
:federa:is. n

um princípio

const~tuciona1 ~rogramático,

não é aconse1hâve1,

pe~o

de

organização

menos do ponto de

V~sta

e

com os

acordos

1eis

de

servJ.Cos

e

P A R E C E R

Somente por esta razão o re1ator deixa de aC01her a emenda.
o parecer é pe1a rejeic~o.
O H C L U SÃO ==========~===========~========

tiRO. 2A0a19-3

EMENDA No, 2A a3i9-3

propõe
para

técnico.

c

convênios

execução

à SUbcomissão "e" da Ordem Econômica.

natureza eminentemente econômica, no cãpitu10 da
Estado,

Celebrar

Estados

de todo oportuna, mas seu exaMe e

é

XVI _

o

a

do

nArt, r

2A0025-S ==============~========

2A 3025-8

para determinar, como princípio

A

=======================

NRO, 2AQ319-3

Dê-se nova reaac::ão ao inciso XVI do art. F:

Pa:is~"

EMENDA

PDB

E M E N D A

a

que

ce1ebraçáo de convênio e

execução

de

1eis

e

serviços

pe1a União,

acordo~

%ederais,

se

:faca,

exp1ic;ttamente, com os Estados.
A
emenda l.imi"ta o a1cance da norma constante do Anteprojeto
(~nc~so

XV% do art.F - art. 70. do texto

porque

os

convênios e acordos

numerado).

Lim~ta,

ser ce1ebrados, a1ém de

pod~m

com os Estados, também com o Distrito redera1, os Munic2pios,

RE.JE%TAIJA.

i!tc.
Por isso, o parecer é pe1a rejeicão.

AUTOR: ANNXSAL SARCELLOS
UF:
AP
PART%DO:
===========~============E

Ar"tigo

PFL
NRO. 2AOo23-1 ==~====================

ME N D A

%J

do

30.

cap~tu1o

das

===~===========~========= c o H C L U SÃO ==================~===~========
REJEXTADA.

DispOS~ções

Transitórias
AUTOR: FELXPE MENDES
UF:
PX
PARTZDO:
"Noventa

dias

após

trata este artigo, o
zixará

data

trans%ormação de que
Superior E1ei~ora1

Tr~buna1

========================
suprima_se,

para a e2eicão do Governador e Vice-

expressão
GOVernador,
senadores,

Deputados
cabendo

menos

de
e
"três
votado destes, nos

anos"~

que

seja

modi%icadO

o parásrazo

para:
Sessenta dias após a aprovacão pe10 congresso
Naciona1 da Lei Comp1ementar o

Tribuna1

SUP~rior

E1eitoral :ixará a data.

======================

2A0023-i =============~=========
Entende o Autor que as re1acões do artigo 3S (art. O do
P A R E c E R

NRO.

ma-cevo

pel.o qua.l

propõ~

A nosso ver, os prazos não se

cOn%Undem~

pOis o prazo men-

cionado no 1 30. é contado a partir da data m~ncionada no
"caput" do artigoa
PeJoa rejeição.

c o H C L V sÃo =====================~=========

R.EJE:ITADA~

AUTOR: ANN%BAL EARCELLOS
UP:
AP
PART7DO:

========================

§ 10, A

n

E H n A

a

F

empresa

NRO. 2A33iS-S

=======================

A
argumentação do
autor ressa2ta que a
proibiçâo do
Anteprojeto corresponde
uma
"exdrÚXU1a estatização de
a~ivídade já contro1ada pe10 poder pÚb1ico". ora, a ativi.dade

é controJ.ada, mas uma parte Ue1a, por

ser

a1to interesse naciona1,
a1egações constantes
do
Antepro,eto.

vedada

preva1ecendo

deve

ser

Re1at6rio
ainda

os

Re1ator a introdUzi.r a dispoSicáo
aco1her a emenda.

sensíve1 ao mais
em

razão

das

acompanhou

que

motivos

que

proibitiva,

não

1evaram
há

o

como

Pe1a rejeição.

c O N C L U sÃo

===============================

RE.,JE:ITADA.
AUTOR: FEL:I~E MENDES
UF:
PI
PARTIDO:
===========~============

PDS

E ME N b A

Acrescente_se ao
seguin~e diSPositivo:

NRO. 2A0e16-9

~nciso

XX

do

=======================

Art.

F

2A0322-3 ==~============~=======

NRO.

nParágra:fo Único. Lei

criação

ae Tribunais

estabe~ecido em

Congresso Naciona2 por proposta
Senhor PresiUente da Re~Úb1ica.

de Justiça dos
Le2 aprovada pe10

do Exce1e9~1ssimo

20. A

estrutura
adminstra1:iva
Territórios será estabe1ecída pe10 Ministério
vincuJ.acão.

======================

por

PFL

E

sugerimos que sejam acrescidos os parágra%os
io. e 20. com as seguintes redações:

Territórios será

P A R E C E R

a redução Cio

prazo mencionado no parágra%o para sessenta dias.

=========================

Art.

do

emenda visa a e1iminar a expressão "Vedada sua exportação
por empresa privada".

Anteprojeto) e o seu parágra%o 30. determinam superposição do
prazo de noven"ta d:J.as,

no
inciso V%
sua expor"ta cão

=======================

A

portanto~

======================

"vedada

NRO. 2A0018_5

Estaduais

ao

termos da 1egis1acão e1ei1:ora1, exercer o res~ante
do mandato de quatro anos e os demais o do de oito

Sugerimos

PDS

E M E N D A

P A R E C E R

Propõe que sejam
tórios.

cr~ados

dos

de

=======================

HRO. 2A3322-3
Tribunais de JUS~~ça dos Terri_

Hão aco1hendo a autonomia jurisdiciona1 do D~strito Fede_
raJ., o ReJ.ator supõe a manutenção da estrutura constituc~onaJ.
Vigente, segundo a qua1 o Tribunal. de ~ustiça do Distrito Federa1 é a segunda instância dos Territórios ••

compl.etnentar

disporá

sobre a delegacáo para os Estados J.eg1S1brem sobre
pesquisa
exp1oração
de
minerais
não
estra~égicos,
aprove:L1:amento e
expJ.oração
de
en~r~ia

h:1dráU1:ic.a de

P01:~u... .i.ã.

======================

P A R E C E R
EMENDA No. 2A 0316_9

A emenda propõe
xins que menc~ona.

reduzida."

NRO.

deJ.egacão

2A0316-9

~eg~sJ.at~Va

=======================

aos Estados para os

A xigura da de1egação legis~a~iva da Un~ão para os Estados
%oi in~roduz~Ua em nosso dire~~o constituc~ona1 na Carta de
37.
Aliás,
s6
a1i %0:1:. prevista. Nenhuma das de~ais
constituições brasi.leiras a previu.
SOb
regime daque1a' Carta justi%icava_se a delegação,
porque a União cen~ra1~zou ao máximo as competências.

No

Anteprojeto,

procurou-se

modo a não caber a %igura
emenda.

da

descentra1izar
de1egação,

como

ao máx1mo, de
sugerida

na

Por isso, o parecer é peIa rejeição.

Pe1a re;:ieic::ão.

=========================
RCo1C%TADA.

c o N C L usÁ o

===============================

======================~== C O H C L U SÃo ===================~===========
RCo1C%TADA.

AUTOR: UALDECK ORNÉLAS
UF:
aA
PARTXDO:

========================
Xnc1uir~

30AUTOR: ANNZSAL BARCELLOS
UF:
AP
PARTIDO:

PFL

E M E N D A

Ar~.

como § 40. do

=======================

2A0~1S_1

NRO.

========================

PFt..

E M E N D A

NRO.

=======================

2AB312-6
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A, renumerando-se

os demais:
regiões
territor1ais
sempre

em

econõm:ica~

de

à

entidades
"As

que "terá

União~

cul.1:ura1 e

soc:i.al.

do

Pais

adequado ordenamento
correcão

dos

e

ao

condições

atuará

do

Governo

congresso

e prazos

do Território serão
nos

Nacional.~

nesta

p~evístos

termos~

cons1:~1:uicão."

com

terr:i.tor:i.al.~

desequ11:i.brios

contas

submetidas

consideracão a heterogeneidade %ísica,

objetivando
vistas

cons-r:ituem

desconcentração da

Sugerimos a seguinte

e

inter

modi%~cacão:

intra-re91onais de desenvol.v:imento."
"As

======================

=======================

P A R E C E R NRO. 2A301S-1
propõe-se a inc1usão de um 1 40.~ renUmerando-se os

mais do art. A

(art. 10. do texto numerado) para

de-

~ustificação

próx~mo

territorial.

assim~

como não se tem um desenho

da

adequa-

de nossa organizacão estata~~ das regiões~

mais prudente é que a
Subcomissão

o

obedeça às normas propostas na

matér~a

========================

Ar1:. F

HRO~

E M E N O A
na

pa1avra

a1:í.nea

2AB014-2

"Ju

do

"meta1urgia".

r

=======================

inc'iso

XX

PFL

E M E N D A

assegurada

"É

=======================

tiRO. 2A3311-B

eXPl.~raçãO

econômica

mar

e

no

par1:icipação

MunicípioS

~esU~1:ado

da

da p1ata~orma continenta1 e

e

terri1:orial.

prevista em

Estados

aos

a

na

patrimonia1~

%orma

comp1ementara n

~ei

SUger:í.mos

do

inc2usão dos

ap6s a

Terr~t6r:ios

pal.avra "Estados"".

constituin"te

Fe:Lipe Mendes.

======================

======================

=======================

P A R E C E R NRO. 2Ae~14-2
supressão pre1:endida não aper~eiçoa o Anteprojeto

A

C O H C L U SÃO

l.itorâneos
do

PDS

Suprima-se~

pro~erido.
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REJEITADA.

========================

Tribuna1."

=======================

AUTOR: ANNISAL BARCELLOS
UF:
AP
PARTZDO:

===============================

sÃo

N C L U

nos

União~

REJEITADA.

o parecer é pe1a rejeição.

AUTOR: FELIPE MENDES
UF:
PI
PARTXDO:

da

Pe1a rejeição.

competente... que já se apro:fundou no assunto.

c o

Território serão

prazos previstos nas Normas

re~erido

=========================

entes 1:erri-r:oriais desconcen1:rados da Un1ão. Mais

,

do

Contas

P A R E C E: R NRO. 2AB012_s
Emenda no mesmo sent1do da de D. 2A334_S. Adotem-Se as

consti1:uam

real.idade seria a idéia de uma desconcentração
do~ em termos

e

condicões

razões do parecer l.á

convincente.

não parece l.ógico que as regiões

dos Es1:ados. Ainda

Goveno

======================
~unda

A proposicão é procedente quanto a seu objetivo e
Entretanto~

do

Tribuna~ de

de

desconcentracão da União.
mentada em

termos,

%ixadaS pel.o

estabe1e_

cer-se que as regiões constituem entidades territoriais

contas

submetidas ao

:fato de a emenda carecer de

e~

pe:Lo

AS razões 1á expendidas ap1icam-se aqui.

não se permite :for-

justi:ficação~

acol.h:ida.

mar o convencimento para sua

P A R E C E R NRO. 2Aee11-B ==~====================
Esta emenda asseme1ha-&e~ em essência, à de No. 2Aeee9-5,
do mesmo au"tor~
Pe1a rejeição.

=========================

Pe1a re:JeJ.çâo.

=======================;=======

C O H C L U B Ã O

REJEITADA.

c O N c L U SÃo

===============================

REJE:ITADA.

AUTOR: ANH~BAL BARCELLOS
UF:
AP
PARTXDO:

========================

PFL

E M E N D A

=======================

NRO. 2A3013_0

Art:igo § 40. página 27
AUTOR:

UF:

ANNIBAL BARCELLOS
AP
PARTIDO:

========================

PFL

E M E N D A

NRO.

Acrescentar o § 60. do 1tem XX _ página 28
:faixas

~~s

de

20

qui.1ômetros

para1e1as às duas margens
são

consideradas
serão

estradas

das

designadas

seguranca das es"tradas

de

estradas

indispensáveis

à

como

""são

=======================

2A0e13-4

1argura
das

:faixas

de

símbol.os nacionais a
da

prOmU1gação

desta

estabe1ecídoS

em

a

na

1e:i;

os

e

da

outros
Ois"trito

Estados~

poderão

o Hino e
data

constituição,

Munic~pioS

Sugerimos

:federais~"

Bandeira~

ado1:ados

RepÚbl.ica~

Federa1
próprios. ~~

:federais

dezesa

Armas

ter

s1mb02os

inc1usão dos Territór:ios após

pal.avra Estados.

======================

P A R E: C E R

Propõe-se que o ;

NRO.

2A001B_0

=======================

40. do art. A (art. 10. do tex1:o

nu-

merado) permi1:a que os Territórios tenham simb010s próprios.

======================

NRO. 2AB013-y ==================~====

P A R E C E R

Na
devem

Propõe

acréscimo

60.

do

numerado) para de:finir como
:Largura

Nacionais

justix~cação,

o autor argumenta

que~

se os Municípios

dos Territ6rios~podem ter símbo1os próprios I

EMENDA No. 2A 3313-4

ao

Fa~xas

art~

C (art. 30. do

de Segurança das

de 20 (vinte)

tex~o

Estradas

quil.ôme~ros para~e1os

às

duas margens das re%eridas estradas.

estes

também

"tê-~os.

Sem

a eX1stÊncia de Municípios em Territór10s

dúvida~

uma das situções mais anôma1as

da

organizacão

1e2ra. são entidades autônomas

d~n~ro

estata~

de outras não

mas. É tão eXdrúxu10 reconhecer MunicipJ.os de

é

bras~_

autôno-

"!erritórios,

quanto seria (embora -tea ve a até mais correto) pensar em l1uniAs

:faixas

:fronteiras
a

de

segurança

se

justi:ficam

externas~ ~stabel.ecer-se

para a de:fesa das

:faixas de segurança

para

cip20s da União. Esta ú1tima idéia,

de%esa interna seria admissíve1 em si"tuações emergenciais I

não devendo zigurar em mo1des

instituciona~s

e permanentes.

sem

dúvida~

do autor

possu:l.

enquadra-se~

numa 1ógica menos absurda.
Por i.sso

mesmo~

~orça aparen1:e~

a anaJ.og1a "a

~ortior:i.""

uma vez que ceder a ela imp1:ica investir con_

tra a própria organ1zacão do Estado brasileiro.

Não

obstante

conven~ente

as

preocupações

do

autor,

não

parece

adotar a emenda apresentada.

Dessa :forma... aco1her a emenda signi%ica aprovar uma
tio""

~ormal.mente correta~

t
o parecer é pel.a rejeição.

preciso~

isto sim, trans%ormar os Territórios em

doS.
O.parecer é pel.a rejeição.

c O N C L U sÃo
RE,JEXTADA.

===============================

c O N C L U sÃO
REJEITADA.

"ra-

mas ma't:erialmente :fa].sa.
Esta-

t~;OR: ~~Il:t"l)r., "AR~~i~~~o:
===~====================

Artigo c

31%% _ A

Pi"L

E H E N D A

NRO. 2A0009-6
X~

§ 20. do item

~odas

=======================

em

aprec~ação~

grau

de revisão, de

as proposições 1egis1ativas

Câmara

aprovadas

_ página 28

====================== P A R E C E R

=======================

HRO~

2A3e07-3
Federa1 se estrutUre

aos Estaaos, ao Distr~to
assegurada
aos ~unic~piosl nos termos da Lei
.Federal.
a pa~ticipação no resu1tado da
Comp1ementar"

Propõe que a autonomia do
em níve1 municipa1 •

exp10racâo

adequada, mantém a estrutura organizativa do

SUbs01o"

econômica

dos

ressa1vado

o

reCUrsos

disposto

minerais

O

do

i 3a. deste

no

não convencido de que se trata de

Re1ator~

Pe1a

~orma

~istrJ.to

mais

Fectera1

re:Jeiç:io~

ON e L USÃO ===============================

c
a

Distri~o

como prevista no AnteprOjeto.

artigo··.

sugerimos

pe1e

~unicipa1~

::tnc1usão dos Territórios após a

RE.J'E::C"ADA~

pa1avra.Estados.

AUTOR: CHAGAS DUARTE

RR
PARTZDO: PFLo
======================== E ME NDA NRO.

UF:

======================

~

P A R E C E

Emenda ao ;

HRO. 2A0009-6

=====:======::=======:=

20. do art. C (art. 30. do 'texto numerado) pa-

30. do art~ D do cap.ítu1o das
Dê-se ao
Disposições Transitórias, a seguinte redacão:

ra inc1uir os Territórios no mecanismo da participação no resu1tado da expl.oração econômica dos recursos minerais do sUb5010 ..

ora" do resultado dessa exp1oração econômica um
Vnião~

caberá à

à qua1 se

in%racons~i~uciona11

in~egram

os

percen~ua1

Territ6rios~

Por 1eí

No

••

~~

•••

dia

~

•••••

~5

manda~o

da es-

de

•••

~~~~

••

~~~

novembro de

de

••••••

~~

~gee

serão

e

vice-

governador

estaduais e três senadores,

depU~ados

qUa~ro

~~~

para

cabendo ao menos votado
1egis1ac;ão
e1eitora1~

dos~

trutura ~ur1dica da rederação~
O parecer é pe1a rejeieão~

30~

governador,

subsol.o correspondente à SUa base territoria1~ Por ou~ro 1a~
dOI o importante é que os Territórios se trans:ormem em Estaà vista

D~

rea1izadas as el.eicões

participação aos Territórios, quando a exp1oração ocorrer no

portanto~

"Art.
§

poderá a Ynião repassar parce1a de sua

A emenda não pode ser ac01hida,

=======================

2A0006_1

des~es~

nos

exercer

O'

termos

da
do

res~ante

anos e os demais o

do

de

oito

anos~"

P AR E C E R NRO.

=====~================

c O H C L U sÃO =======~==================?F===

modi%icaç~o

?,autor propõe a
3S Cart~ P

RE'JE:%TADA~

2A0e06_1 ==~===============~====

do parágra:o

30~,

aas disposições transitórias) a %im de

do

ar~igo

~ixar

a da-

ta de 1S de novembro de 198B para ~1eições de Governador, Vice-Governador, Deputados Es~aduais e Senadores.
AUTOR: RUBEk F%GU&%RÓ
UF:

tis

A %órmu1a proposta no Anteprojeto, noventa dias após a

Pl1DB

PART:tDO:

====:==:=====:====:===== E HE HDA

HRO~

trans:ormaçâo em Estado~ é %1ex~ve1 e mais sensata~ pois per-

=======================

2A0eeB-e

mite que a data para a rea1izacão das e1eicões obedeça a uma
são

"Ar~.
Es~ados,

atribuições

Distri~o

do

re1acíonadas

com

comuns da união, doS

Federa2 e dos

a

p011ticais, SOCiais, cu1tUrais e do meio ambiente,~
promoção
a
sa'Cide, da
convivênc~a urbana e rura1 1 da ~egurànça
P'Cib1icá.,
e

equi1~brio

do

discip1ina doS meios

bem-es~ar

de

producão

so de se %1Xar data determinada e certa para as
Pel.a rejeição~

das instituições

preservaç~o

com
dO

sequência 1Ógica sem os atrope10s que pOderiam ôcorrer no ca-

as

Hunic~pios~

soeia1~

e com a

Co

======z=========~===:====
RJ:.JE%TADA.
AUTOR; CHAGAS DUA~TE
tlF:

PART%DO:

RR

C~

H

Pi"L

======================== E ME H DA

econômica~

=====d=========================

sÃo

U

e1eições~

=======================

NRO~ 2A003~-5

Dê-se ao art. X da seçao %% _ Dos Territórios

P ARECE R

==================~===

HRO~

2A0eee-2

=======================

_ no

ca~itu1o

V, a seguinte redação:

EnENDA No. 2A aeaB-S

A

preocupaçâo do

au~or

da emenda

para a prOdução de um texto

es~ã vo1~ada provave1men~e

sinté~~co.

Babe e1e l

Art. X _ As

entretan~o,

e

me1hor que ~odos nós, que a
~écnica
consti~uciona1
aconse1ha %ixar compe~ência sob a :orma de princípios gerais~
A moda1ídade redacíona1 sugerida pe10 AU~or pode apresentar
a1gUnS riscos do

pon~o

de vista

segurança

da

jur~dica.

competente do

a

presen~e

emenda.

o Tribuna1 de Contas

=====================~===
RE.J'EI:TADA.

AUTOR: CUNHA
UP:

~UBEN
11s

~inis~ério

FZGUEXRÓ
PART%DO:

UF:

PHDS

======================== E HE H DA
Ar~~

nis~ri~o

O

o

e1eger

seu

H~o.

2A~007-0

=======================

Federa2 terá autonomia para
e
sua
câmara
de

pre%eito

vereadores~

dO

Terri~6rio

Tribuna1

auditoria

do

de

órgão

%nterior~

HRO. 2Ae03~_5

=======================

não tem a competência

mas para apreciar tecnicamen~e, atrevés de
Pe1a re:jeiçâo~

==================e:===== C O H C L usA O ===============================

AUTOR:

após

do

Propõe que as contas do governo do Territ6rio sejam,:JU1gadas pe10 Tribunal. de Contas da União.

Pe1a prejudicia1idade.
RE:JEZTAbA.

do Governo do

ju~gamento

====================== P A R E c E R

Tendo em vista, por ou~ro 1ado, que o con~eúdo da emenda
está p1enamen~e atendido na %orma do Anteprojeto é de não se
aco~ner

contas

serão SUbmetidas ao
Contas
da
União,

SP

BUENO

C O H C L U sÃO

PARTXDO:

os

jU1gar,

====~==========================

PDS

======================== E Mr
"Art.

pa~a

parecer'prévio~

DA

n

governos

da

NRO~

2Aeee1_1

união,

d~s

dos

nunicipios não poderão dispender mais

de

suas

respectivas

=====================::

Estados e
de

501-

receitas Com pessoa1 e seus

re:1exos, \~"al"'s~as~v-e-J)'<i<1"'a"'s'-.cnLee'--P-ª.!E~~~_n:i~ e

ettlpréS1::1.mos.

10. O

Distrito Federa1, mun~c1pio neu~ro e
da Repúb1íca, receberá da
União
os
recursos %ínanceíros imprescidíveís as a~ividades
~

cap~~a1

ineren~es

à sua

condição~

impostos
aos mun;icípios;

rnes~os

e taxas

bem

como

reco4herá

QL~iüuídos

aos

os

~stados

e

Parágra%o único. As
empresas
'tenham
recei.ta
própria,
:funcionários
computados
no
não

uma

constituída
%edera~ival

pe10s

rapresentantes

dessa

unJ.dade

a quem caberá:
propos~ção

cál.cU1o

da.

P ARE C E R

NRO.

2A0001_1

============~==========

Trata_se

de matéria de

~egis1ação

in:Eraconstituciona1. Has,

ainda que assim não o %ora, seria e1a da competência de outra
Subcomissão.

da Lei orgânica do Distrito

Federa1 e de suas eventuais a1teracões;

que

seus

EMENDA No. 2A 3301_1

PeJ.a re:Je:i..cão.
:t _ A

terão

Admi.nistração Direta."
===============~======

Haverá no âmbito do congresso Haciona1
Comissão
MJ.sta
do • bís~r:i."to
Federa1,

§ 20.

esta~ais~

c O H C L U sÃo
R.E:.JEXTACA.

- 32QUADRO COMPARATIVO

ASSEMBLÉIA IlACIONJU. CONSTITUINTE

DATA - 25/05/67

SUBCOMISSÃO DA UNIÃO. DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

XI.A

IlORA - 03 :20

PÁGINA -

SISTEMA DE: APOIO AO PROCESSO COHSTlTUCIONA!. - QUADRO COHPARATIVO

ANTEPROJETO

PARECER

ARTIGO : 001

Ar't.

12

-

&H&NIlA: 2AOOQO-1

A República

Federativa

do Brasil é AUTOR :

EL!a RODRIGUES

ccnstituid<i\ sob regime representativo de governo, APRESENTAÇAO: 16/05/87.. PARTIDO: PHDB
de :forma. indisso.lúvcJ.. da União Federal. dos TIPO: ADITIVA
SITUAÇAO: REJEITADA

UF: PA

guindo o esquem.'1 regimental das Comissões e Subcomissões Tezn..'Ític;;l.5. a emenda em exame deveria ser submc'tida à Subcomis~ão 1ta11 da Comissão x.

Es'tados e do Dis'tri"to Federal.

Inclua-se como art.
Subcomissão
da
união.

10. do anteprojeto da
Distrito
Federal
e

Terri'tórios.
remunerando-se
os
suhsequc.n"teS. a seguin"te disposiçâo:

A emenda propõe :inclui.r como art. 10. a adoç5o ~ prcfuubulo nes-te ti"tulo. Em verdade, o 'texto preambular nSo integra
o contexto nortn<ltivo da Constituição e, por outro lado,
se-

O parecer é pela rejeição.

:artigos

"Nós os constituin'tes. zepccscntantcs do povo
brao;ileiro, :invocando as benção de Deus C SlJ.-'1
proteção, para o bem estae e: :felicidade .da Naçâo
Brasileira, elaboramos c. promulgamos a pecscrrtc
Constituiç:.ão.n
&H&NIlA: ZA0037-1
AUTOR : JAIRO CARNEIRO
APRESENTAÇÃO: 16/05/07
PARTIDO: PFL
UF: DA
TIPO: SUBSTITUTIVA
SITUAÇÃO: REJEITADA

o art.

... ·i.~~~d~ .~;;'~is~ .:i~t~i~' ~ .~~~;i~ .;~~~6bii~ .. F~ci~:
ra't:i.vn", eees-tante do art. 10 •• a p:aJ.avra Dcmoc.r.:itica. Ora •
qu.'1ndo se ado'ta. expressamente. o regime representativo, essa
é a :fórmula 'técnica de CKPrlmir o .regime dCltlOcrático••
O pan:c:er c pela rejeição.

passa a ter a seguinte redação:
A RepúbUca

Democrá:tica e Federativa
do Brasil é cons'ti'tuida. sob regime rep:rcscnt:ativo
de
governo, de :forma indissolúvel, da união
f"cderal~ dos Estados e
do Dh.'tri'tb Fcder~l.n
Constituinte Jairo carneiro.
"Art.

&H&NIlA: ZA005Q-1
AUTOR :' VASCO AL1I&S
APRESENTAÇÃO: 10/05/07 PARTIDO: PMDB
UF: ES
TIPO: SUBSTITUTIVA
SITUAÇÃO: R&J&ITADA

.

.

.

••••Â•~~;~~~~ •~~;d;:·; ~~pi~·ci~·~:rt;~; ~~ .~~~ ;~~tid~: w
propõe o acréscimo d:1 expressâo h,re;gi.me democrático. .rcprescn'ta'tivo e participa.tivo de governo". na-norma contida no
art. 10. do Antcproje'to.

Na realidade. o conceito de representa.ção ou de represent~tiv...idadc, por ser JM:is Qlllplo que os dcm.";ds, ::Wr:2nge. o de
Dê-se ao capu't do art:igo, -. seguinte redação: pt1r'ticip3tiVO. sce-tae-to , 1\,.:10 será pela maior cnumer.:lçiío das

tlArt.

Q

República

notas conceituais rcl::rtivas à rcprcsc.n'ta~o que se explicará
Feder:JItiva. do Brasil é melhor este concei"to. A ""técnica de el:morac;ão constitucional

constituída

sob
o
regime
democrático, exige o uso de terminologia sintética. pela utilização das
representativo e participativo de governo. pela expressões que. do exame de. seu con'te.údo lógico. resul'tem na
união indissolúvel da união Federal, dos Estados e correspondência a conc;ci'tos mais ex"tensivos ou abrêU\gCn'tcs.
do Distrito FederaL"
O parecer é pela .rejeição.

.

~;mÀ; 2Ãõô~;':à

..... ............................. .....Ã.~~~d; .;;;';5~ .i~~i~i,;: .~~ci~ .~~;;,;; .~ .....À~-t~;~j~t~:

AUTOR : VILSON SOUZ'A
APRESENTAÇÃO: 19/05/67
PARTIDO: PIiDB
T:IPO; AD:IT:IVA
SXTUAÇÃO; REJEITADA

Incluir no anteprojeto
rela:tor da Subco~ssão

do

UF:

se

ilustre e nobre

norma permissiva, .:facultando à administração pública. direta
e indire'ta. da Unifío. dos Estados e tw.nic:ípios. re::üi'Z.ar re:EOrm::1 ndminis"tra:ti.v:l. demitir sc:rv:idorcs con"tra"'b.dos
sem
concurso público com base em. lcgisJ.açâo pcs'tceâee- Q 31
de
nt.-"lrço
dôlS.

de. 1961.1. bem corno rever preventos e van'tagens

Sem embargo do méri'to e dos objetivos
,re;sgat:e da. legii:itnidadc. de atos normativos
"Art. A
adminis~~o
pública
:federal, é'tico. dncecrrrcs à mcsma proposta. é de. se
cs'tadual c. municipal. bem como os órgãos da ôllém de preceito de cará:ter 'transitório. a

coneedi-

moGali%ddores e de
sem.

embasam.cn1:Q

reconhecer
que.
proposição o:fereadminis'tração pública direta c indirc.tôl, dos três cid:. ntio cabe nos t~ pertinentes a esta Subcomissão.
poderes. poderão realizar re:fonna adminis'trativa e
Desse modo. o parecer é pela rejeição.
de pessoal. demitir servidores contrntados sem
concurso público e efetivado.. em. razão de J.cis ou
resoluções posteriores a 31 de ln.'lrço de 196"', c
rever preventos e vantagens concedidos ao&, seus
servidores. "
• ••••••••••

~

w •

~. • • • •

&ll&NDA: 2A0002-7
AUTOR : Il&IRA FILHO
APRESENTAÇÃO: 10/05/87
PARTIDO: PHDB
UF; DF
TIPO; SUBSTITUTIVA
SITUAÇÃO: REJEITADA

• •••••••••••••••••••••••••

~

.

Dá nova rcdnção ao drl. A. eajnrt, do Ant'eprojeto <art.
10. do 'texte nwner~":1do). pô)%'a incluir: 1) a exp.t"CS"iiío uxorm:a
d~r;.rãticau;2)Os Terri"tôrios en't.rc as unidades :federativ.as ..
Quan"to à primeira dneâusãe , prevalecem aqui as considerações
expendidas nos pareceres das emendas nos. 0037-1 e 0051.1-1.
Quanto à inclusD.o dos Territórios, insista-se, corno se. :fez no
De-se ao Clput do tlr't. A a seguinte redação e Relatório do An'teprojc'to, em. que essas entidades 'territoriais
suprima-se o Seu pariígra:Eo 20.:
s50 meras cKtens·ões da ju.risdiç.~o 'territori::tl dtl urdüo , .f"al't:ando-lhcs toda a neccsss ár:i.::t au'tonomia para que ~nsti"tu<mt
nAr't. Jl,. A República Federativa do Br.asil é une unidade :fcdcrd.'tiva. a exemplo da união e dos Ertados-mcm-

constituída sob :forma dCIl'ocrática e pelo rcgitl'C bras. Politicamente. 115:0 o são. Tecnicamcn'te. devem. :figur:lr
rcprescn'tativo de governo. de :forma indisso~úV'C~ como se propêe no Anteprojeto. no ã:nb:i:to dos en'tes in"tra:fCdCentre a Uni;io, os Es'tados. Distri"to Federal e os rais. irto é, da união.
Terri'tóriosw
De outra pae-te , a supressno do art. 20. é inc::iliívcl, pc-;
lôls eeeêcs acima expcs'tas ,
•
§ ~o. rodo poder emana do povo e em seu nome
Õ parecer é pela rejeição.
c excrc:z.do ••.
§ 20. suprimir \.Ut\:ll. vez que os 'terri'tórios j5.
~
:foram :incluidos no art. A. 11

·.................•.••..••... •.... •.•... ••••....•.... .... P;;'~&~ .~ .i~~i~;5~: ..~~~ .. cii~~~i;êÍ~; .. ~;cli~i~;: .. d~~

&H&NIlA: 2A0161-1
AUTOR : IlUHBERTo LUC&IlA
JlPRES&IlTAÇi(O: 20/05/07
PARTIDO: PllDB
UF: PB
TIPO: SUBSTITUTIVA
SITUAÇÃO: REJEITADA

principios que fundamentam o astase brasileiro. na pcrspectiva de sua soberania.
Ao oJ-gn,nizagão do Estado, objeto 'temático desta Subcomiss50. lilli'tn-se. ao estabelecirncn'to dos :fund:men'tos da Rcpúbli, ca e da Fcdcr<1c;ão. pt'incip<llmen"te desta, no que se rc:fere às
Dê-se: ao art. A. acrescendo-lhe par5grai'os e relaçôes existentes entre ClS unidades que a compõc.m.
rcnumc.rando-se os seus §§ 10. a 60. • a seguinte
Assim. a mn:t:éria de que 'tra'tn a presen'te. emenda pertence
t'cdação:
ao âmbito de compct"ência da Subcomissão da Soberania.
O parecer é pela rejeiçào.

'
j
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CONSTITUINTE

SUBCOHISSÃO DA UNIÃO. DISTRITO FEDER,AL E TERRITÓRIOS

SXSTEttA DE APOIO AO PROCESSO CONSTITUCIONAL - QUADRO COliPAR1I.TIVO

ANTl::PROJETO

EHENDA

PARECER

UArt.. 10.. O Brasil é uma Aepública soberana,
empenlmda na consolid:J.ção de uma seetcaeec na qufll

o acesso aos valores %unddlt\.cntais da ,,;ida humana
seja igual para "todos como principio peraancntc da
dignidade de seu Povo ..

Brasil
é um Estado dMtoc:rático
pela vontade popular e
por
elQ
FcdcraçflO indissolúvel de. Es"tadosme1tlbros, Distrito Federal e Tcrrit'érios ..
§

10..

O

constituído
organizado

em

§ 20.. O Est'ado brasileiro está submet'ido aos
dc.signios da sociedade civil c sua principal
:finalid;:tde é promover a identidade. nacion.-"),l pela
~:~:~V:i~~~=:itáriade todos no seu processo de
§ 30. O
princ:J.p::Lo
da
descen"tralizQç5o
democrática da administr:lç..~o pública rege a União
nas suas relações com os Estados-membros e seus
munic;ipios.

principias :Eundamen'tnis

§ ue , Os

do J::stQdo

brasileiro são:
a) a. soberania do povo;
b>

a

liberdades

plenitude de üXe.rcicio dos dircl:tos e
consagrados no Ti1:ulo rcXcren'tc.
n

soberani~;

c) o plur::tlismo político.
§

50. s50 't::u:e:fas :fundamentais do Estado:

a) garan'tir a indepe.ndênci.:;a nacional pela
prescecaçâo de. condições pol:í:tic,'1s, econômicas,
culturais. cientí:ficas. tc.cnolégic.'ls e bélicas,
que lhe permi:tam rejei't:lr toda 'tcnt:rtiva
de
:i.nt'e.r:Ecrênc:i.d estrangeira
na
dc'tcrJ1dntilção c
consecução àe seus objetivos internos;
pOVQ

b) assegur::u:- a particip;}çáo organizada do
na :formação das decisões nn.cion..'),is. dc:fende.r

a
democrae,ia
politic:;a
e econômica e :fazer
rcspei'tQr a cons"tituciol'L<"11idade c a legnlidade;
c) preservar,
cont'rolar e derrocrC):tizar a
livre iniciativa, pzcmovcndc a distribuição da
riqueza, ào trabalho e dos mcios dc produção, a
:fim de. abolir 'todas as :€"Ol:'tt\.-"S de opressão e
cxpaccçêc elo borrem pelo homem, c garantir o bcmcstae e a qualid."dc da vida do povo."
................................... #

EHEND-A: ZA0152-1
AUTOR : FRANCISCO PINTO
APRESENTAÇÃO: 1~/OS/07
PARTIDO: PIIDB
lJF: BA,
TIPO: SUBSTITUTIVA
SITUAÇÃO: REJEITADA

A emenda assernclM-se às de Nos.

..

2AOOltO-1,

ZAOOZ6-6,

ZAOOOZ-7 c. ou'b:as ..

Adotem-se as razões dos p::lrccercs lá Qprescn'tados.

Pela rejeição ..

Dê-se. a redação abaixo ao Art. A:

"Art'. A. O Brasil é uma República democrática
representativa.
constituida
numaFederi1çâo
indissolúvel da un5.ão, dos zs-tados , do Oistr;i:to
Fcdcrãll, dos Tet'ri'tõ.rios e dos Municfpios."

Propõe. a inclusão. corno disposic;ões prelimin;:u:es ~ dos
t:lrinc:ipios que. :fundé1tt\cn'tam O Estado brasileirb, na perspectiva de sua. soberania.
A org:mi.za<;b.o do Estado, objeto "temático dcs'ta SUbcomissêo , limita-se. ao estabelecimento dos :fundamen'tos da Rcpúblic::l c d:a Fedcraç5o. pr:i.ncipalmcn'tc desta. no que se reÍere às
Dê-se ao art. 11., acrescendo-lhe parágra:E'os e .:rolal;:Õc.s cxãstcrrtes entre as unidades que a compõem.
Assim, a matéria. de. que. 'trata a presente emenda peeteace
renume.rando-se. os seus §§ 10. do se , , a seguinte
redação:
ao âtubi"to de competência da SUbc:omissão da Soberania.
O parecer é pela rc.jeiçQo.

ARTIGO : 001
EllENDA: 2A0161-1
§ 1R - Todo o poder emana do povo e em seu nome é AtrroR : HU11BERTO LUCENA
exc.>::cido.
APRESENTAÇÃO' ZO/OS/O?
PARTIDO: PliDB
lJF: PB
TIPO: SUBSTITUTIVA
SITUAÇÃO: REJEITADA

"Art. 10. O Br::tsil é

UIna RcptThl:i.ca soberana,
\.lnta sociedade na qual
aos v:llorcs :fundtlh'entnis da vdda htlln:.ma
seja igual parO), todos como principio permanen'te. da
dignidade de. seu povo.

empenhada na consolidação de

o

accasc

arasi.J.
é Ultt Estado dClltOcrático
pela vontade popular e
por:
ela
em Fcdcroç..~o indissolúvel de Estadosmembros, Distrito F<:dcral c Territórios.
§ 10.

O

constituído
org::mizado

§ 20. O

.Estado brasi.leiro está submetido aOfi

dcsignios da soeiedade. civil e sua principal
:finalidade é promover a identidade n."1cion..-"l pela
ih.tcgraçáo igu."1litária de 'todos no seu proccsso de
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COIlSTITUIIlTE

SUBCOMISSÃO DA UNIÃO. DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

SISTElIA DE APOIO AO PROCESSO COllSTlTUCIOIlAL - QUADRO COliPARATIIIO

ANTEPROJETO

EIIEIlDA

PARECER

descnvolvimen'to.
§ 30. O
princípio
da
dcscentrali'%ação
democrática da adminis1:ri1ç:ão pública rege. a união

n:l5

SUdS

eeâcçêes

com os Es't::ol.dos-mombros e seus

municípios.
§ tio. Os principios
brasileiro são:

:fundamcntlis

do Estado

a) a sobertlnia do povo;

b) a plenitude de cxcrcãcdc dos direitos c
libcrd<1des consagrados no Ti'tulo rc:fcrcnte
à
sob~aní.a;

c) o pluralismo político.
§

50. são tarc:fo.s :fundmncntais do ES"tõldo:

a) g<lrdntir a independência nacion."11 pela
preservação de condiçôes politic.""5. econômicas,
cu!turais. cien'ti:ficas, tccnológicns c bélicas.
que

lhe

permi:tam

rejci1:ür

'toda

tcnta:tivól

de

int'cr:fcrência
estrangeira
na
determinação
consccuçâo de seus objetivos internos;

e

b) assegurar a particip;"ção org:mi'Znda do
povo na :Eorma.ção das decisões eacdcnaâs , defender
democracia
polit"ica
e ecouôrn:lca e :fazer
rcspeit"ar a col\Stitucionnlidt:l.de e a legalidade;

a

c) preservar,
controlar e dc.nocrati:ar a
livre iniciativa, promovendo n distribuiç.~o da
riqueza. elo trabalho c dos meios de produção, <1
:fim de abolir todas as :Eormt)s de opressão c
expãoação do homem pelo homem. Co g~"Jrantir o bemes-tas- c a qua1idade da vida do povo. n

.................................................. ....i'

EliENDA: 2A0055-0
AurOR : VASCO ALVES'

APRESõrrJlÇ~O: 10/05/87
PARTIDO: PMOB UF: ES
SITUAÇÃO: REJEITADA

ao

10.

§

do

artigo

A.

À· C.rl: ·1~:· ·ci~

c deste, como :f"ont"e da soberania, emana o poder que será
cHercido em seu nome.
Por ãs'tc , não será com acréscimo de palavras e com adição
seguinte de e:xplet'ivos que a :fórmula "tradut'ora dessa sebeearda e êessu :fonte única do poder est'ará apcr%eiçoada. ~
O parecer é pela rc.jeiç.~o.

TIPO: Sü'BSTITtTrIVA

Dê-se
redação:

~~~; ·~i~~·~ ·~~ciü:i~·~·§· ~~:. d~·;rt:·

'texto 'tlUl'lcr:Jdo).
É' de se ressalt"ar que a soberania n::acional reside no povo

;I.

n9 10. O poder popular é a cxpecssãc da
soberania naciolml e. sará exercido pcrm."lnentCJl1ent'c
por 'todas as :formas de organi'Zaç:5o do povo."

ARTIGO
§

ze -

001

EIlEIlOA: ZAOOOZ-7

A união Federal compreende os Territórios. AUTOR : .HEIRA FILHO

~:~~~~~I~:/05~~~AÇ~~~~~I~:~

UF: DF

De-se ao capu't do art. A a seguin'te rcdtlção c
suprima-se o seu parágra:Eo Zo.:

nArt. A. A República Federativa do Br....sil é.
col\S'tituida sob :forma democrática e pelo regime
rcprcserrta'tdec de governo. de :forma indissolúvel
errtae a união. os Estados. Distr:i:to Federal e os
Territórios.
poder emana. do povo e em seu nome

§ 10. Todo

Dá nova rcdaçi10 ao art. A. caput, do An'teproje'to (ar-t.
10. do texto ntunc.r:Jdo). para incluir: 1) Gl expressão ":fO.t'nU;l;
dcmocrática";z)os Territórios entre as unidõ::l:des :federativas.
QU<:lnto b. primeira. inclusão. prcva1ecem. aqui as ecnsãdcecçêcs
expcndddas nos paecceecs das emendas nos. 0037-1 e OOSlf-1.
Qu:.mt'o ;i inclusão dos Territórios. insista-se. como se :fez no
Relatório do An'teprojet'o, em. que essas entidades territoriais
sâc meras extensões da jurisdição territorial da. união. :fal'tandc-dbcs 'toda a necessária autonomia para que constituam
urna unidndc :federativa. a rmcmplo da União e dos Est'ados-mcmbees , Po1itic.')tttent'e. não o são , 'recrdeamente , devcm :figurar
corno se propõe no Ant'eprojeto. no âmbito dos entes intraf'cder:lis. isto é. da União.
De outra parte. a suprc~são do art. 20. é inc:iliivel. pelas razões acima expos-ta s ,
O parecer é pela rejeiç.~o.

é. exercido •••
§ 20. suprimir umê1 vez que. os territórios j.i
:for<lrt1 incluídos no art. A. n

.......

~

~

~

~

EliENDA: 211.0161-1
AUTOR : HUllBERTO LUCENA

~

~

..

~

~~

~

~

.

~

~

~

.

Propôe n inclusfío. como disposições pre1imil\üres. dos
principias que :fundarnen'tmn o Est"ado brasileiro. na pcrspc.ctiI

va de. sua soberania. ~
TIPO: SUBSTITUTIVA
A organiznç:âo do Est.~do, objeto temático desta Subcomiss50. limita-se ao estabelecimento dos :Eund<lrt1ent'os da República c. da Federação. princípal..mcnte desta. no que se rc:Ecrc. à.s
Dê-se ao art. A. acrescendo-lhe. par5.gra:ros e .rcâaçõcs cxãstewecs entre as unidades que a compõem,
rc:numcrando-sc os seus §§ 10. a 60. • a seguinte
Assim. n Jn..'ltéria de. que. 'trat"a a presente. emenda pertence
xedaçáo e
a 0 âmbito de competência da Subcomissão da Soberania..
o parecer é pela rcjciç5o.
APRESl:'...NTAÇÃO: 20/05/87

PARTIDO: PIiDR UF: PB
SItuAÇÃO: REJEITADA

nArt. 10. O Brasil é uma República soberana,
empenhada na consolidaç..=1o de UIn.? accdcdadc na qtml
o acesso aos oarcecs :fundamen'taJ.s dn vida humana
seja igu.."ll paxa todos como principio pcrncocrrte da
dignidnde de seu povo.

§ 10. O
Br:lsil
é. um E~ 'tadc democrático
constituido pela vontade popular e
por
cii1.
organizndo em. Fcderaçno indissolúvel de EstadosmC1t'bros, Distrito Federal c Tc.rri'tários.
§

20. O Estado brD.silciro está submetido :;lOS

desígnios da sccdcdadc civil e !>UoA. principal
.;fin",üidadc é. promover a idcntida de nacacnaâ pela
intcgra~o igualitária de 'todc s no seu peeecss,e de
desenvolvimento.
§ :30. o
priucJ.pJ.o
d.... descen'tr~lizêlção
dc.'nocrática d.... admJ.nistrólç.f:i:o públiCo? rege a Uni50
nas suas relações com os Estados-membros Co seus
municip:ios.
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COnsTITUINTE

SunCOlfISSÃO DA UNIÃO, DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

SISTEMA -DE' APOIO AO paOCESSO CO!lSTITUCIOHAL - QUADaO COllPMATIVO
ANTEPaOJETO

PARECER

EMENDA

§ uo , Os

princJ.pJ.os

:Eund<:Uncntais

do Estado

brasileiro são:
a) a soberan.ia do 1'0\10;
b> a

J.ibcrdadcs

plenitude de exercício dos direitos e
consagrados no Ti'tulo rc:fc.rentc
à

scbeeanaaj
c)

o pluralismo político.

§ 50. são tarc.:fas :fundamentais do Estado:

a) gêlrantir a ândepcndêncda ~cional pela
preservação de. condiçêes politic."1s, eeonôsdcas ,
culturais, cicnti:Eic..,"]s, tecnológicas Co bélicas.
que. lhe permitam rejeitar toda tentativa
de
int~crência
estrangcit'ô1
1\."1
de'rcerdnaçêc e
consecução de. seus objc.i:i'lJOs internos;
b) assegurar a participação org.:mizada do
pova na ~orIt'.D.çào das decisões nacdcnaâs , dc:fcndcr
a
dc.rnocrac::ia
politica
e econônuca c :fazer
respeitar a constitucionalidade e. a lcg:llidtldc.;

c) preservar,
controlar e dcmocratizett a
livre iniciativa, promovendo n dist:ribuição dê).
riqueza. do 'trtlbalho c. dos meios de produção, ti.
:fim de abolir 'todas as :fOrm<lS de opressão e
cxploaç.'io do homem pelo homem, e garantir o bemestar e. a qualidade. da vida do povo."

EHENDA: 2AO107-6AUTOR : ALDO .ARANTES
APRE5Etn'AÇÃO: 19/05/07

TIPO; MODIFICATIVA

PARTIDO: PC

no

B

UF: CO

SITUAÇÃO: REJEITADA

o §""Zo. do art. A do anteprojeto passa a ter
a seguinte. :redação:

propõe nova rcdnç50 ao ae-t-, A <art.. 10.. do texto numerado)
para dctcrmitmr que a Cc"lpital da União é Brasília.
Brasília :f<lZ parte do 'território do Distrito Federal e
este. em sua in'tcgrid.'1dc tcrri'torial, ê que deve ser Oi capi'tal da Uniào ..
O parecer c pela rejeição ..

"Brasilia é. a capital da união Federal. n

...................................................................
art.. <art..
Pretende-se a suprcssãc do § 20 .. do

EHENDA: 211.0042-0

A

10 .. no

'tcrrto numerado).. Aos argumentos adm:idos na sua justi:fica.ç5o
a melhor eespesta seria um pro:Eundo exame do per:Eil e da naUF:- DF
tureza jurídico - consti1:ucional dos Terr:i:tórios no âmbito da
Fedcr:lç''':ío. Como isso é impossível, aqui e agora, convêm :fazer
Q rcduç..-ia do eh:Eoquc crittco à argumcn't,Qçà'o do ilus'trc ,autor
do anteprojeto. no 'trecho da justi:fic.'),ção onde se afirma: "Se ôlssim n..l10 :foea, no dia em que MO houvesse nenhum Terrl"tório, a União Federal deixaria de existir".
Ora sabe-se que a União, os Estados, o Distrito Federal c
os próprios Territórios s50 :ficções juridicas. Embora eeec
"tais, constit\lcm entes juridicos, ces qUêlis corrcspondem ea:fcrdS de poder e competências. Dai por que ser m.<lis correto
designá-los por ordens :federativns. Ordens, pois a cada uma
se con:Ec.rem poderes ewraeeees nos limit'es das .eespecrtvas compc-t'ênciô1s estatuidas na consti"tuic;5o. Parciais, porque não há
poder I\o')cion.'ll, único, exceedêc sobre base territorial UM,
sem :front'ciras juridic."ls. Elcis'tcm compet'ências de ârnbit'o nac:ion ..'):l, é verdade. lf.."]"i, e!otas se. excrccm. l'clil união Federal,
n:través de seus poderes, nos CêlSOS de lei, de validade e e:fieâcda igunlmente nacionais, produzida na :forma e sobre. as matérias eenstitucionalmente previstas.
Essas considcraçôes con\''"crgcrn às seguintes conclusQcs:
10) es.tá certo o mrtoe , qunndo a:firma que. :l Fcdc..rc;l.ção é a
associação indissolúvel da união, dos Estados e do DiS"tri'to
l='cderal;
20) c~"t5 p:lrCialmen'"tc Correto o autor, quando a:fi::ma que

AUTOR • HAURÍCIO CORRÊA
APRESENTAÇÃO: 15/05/07
PARTIDO: PDT
TIPO: SUPRES5IVA
SITUAÇÃO: APROVADA
suprima-se.

o

§

20. do art'.

os Podc.rcs Legislativo,

EKecutivo

Co

Judiciário cxcecã'tem

competência c. jurisdiç,fio em todo o território uaedcnaj , no
qlSl se. inclui o CSPê).ÇO aéreo e o mar territorial. Só Q será
dessa ~orma, quando a Consti1:uição dct'crm.i.nar e quando lei
nacionêll cspcci:fic..,"] o disciplinar.
30> está parcialmente certo o autor, qu:mdo assinala que
o território n."1cionaJ. é. uno .. É uno :fisic::unente. é dividido
jurid:i.c.iJt\entc.
qo) es-tá equivocado o autor ao óttirmar o que se. 'transcreveu há. pouco. A união só deiltará de cxi5tir, juridicmnente,
quando desaparecer a Fcderêlt;5o, que. á a :f"Ortrla juridica do Estado brasilci~o. Se isto accrrtcccr , desaparecerão do Uniào, os
E~'tados, o D:t~t'rito Federal, etc.
permanecerá o território
ll."lcionaJ., base :fisica da jurisdic;5o nncionêll de um J;:s'tôIdo
Un:i:rnrio ..
O equivoco da emenda é que eâa concebe a Feder::lc;5o nl.un..·"]
perspectiva :fisica, gcogrMica. Ocorre que a Federaç!io só pode ser cotnprcendida sob ótica juridic."1.
propor-se a supressão do § zc , do art. A do Anteprojeto,
sem localizar os Territórios no panozama :fcderativo, s:igni:E'iCL1 emcndae , para pior, o soneto ..
çcee--se, dizer r a suprcss;Jo pura e simples MO a'tende ao
objetivo de aI:lcr.feiçoar o An"teprojeto.
ccrrtudc , o Relator reconhece que ri rc.dac;5:o do § 20. do
art. 10. deve ser npcr.feiçoada.
Dessa :forno.a, acolhe, parcialmente, no mérito a emenda.
O parecer é pela apzcvaçêc , parcial, qu::mto ao mérit'o, na
:forma do Anteprojeto dc:finitivo que: apresentarA.
Pela. aprov::lçD.o qumrtc ac mérito.

·.. ·"À "~~~;;â~ ·d~·§ ·2~: ·ci~·';;t:·À· (~: ·1~:·d~ .-t~~ .;~~~:

211.0150-5
AUTOR : FRANCISCO PINTO

EHENDA:

APRESENTAÇÃO: 19/05/67
PARTIDO; PMDB
TIP(>: SUPRESSIVA
SITUAÇÃO; RÊJEITADA

suprima-se o

§

20. do JU:'t ~ A.

DF; BA

do> MO pode ser considerada, nos termos da juS'tüicaç5o do
autor.
Os Hunicipios, de :fato, constituem a unica realidade nacion..":ll, no sentido de: que sôo cntidade"i da organizay.'1o estatal com b<'1c;e ::tisica que lhe corresponde precisn.'r.cntc.W;:o são,
portnnt'o, meras :ficções. 'rcdevde , juridica."ttcn'te., s50 meras
divisões "tcrri"toriais dos Es"h1dos, embora com autonond~. Por
dss,o , MO devem ser considerados corro unidóldcs da Federar;âo.
Os Territórios s50, igu<llnocntc., divisões terri'torillis,
mas sem autonor.titl. nlgum::t.
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EliENDA

PARECr:R

por i~!..o mesmo, apenas autarquias territoriais da União.
Adotem-se aqui parte. das ccnsddcecçêes integrantes do parecer sobre. a emenda no. ZA0010-0

Pcl<l rcjciçiío.
EHENDA: 2A0130-6
AUTOR : PAtn.O HACARINI

APRESENTAÇÃO: 21/05/07

TIPO: SUPREssrVA

PARTIDO: P1WR

UF:

se

A supressão proposta do § 20. do art. A (art:. 10. do texto numcr;;l;do), com o objetivo de eliminar, simplcs'ttcntc, os
Territórios, não pode ser a'tcndtlda , porque eles a.inda cnistcm

c podem pcrmaaccce ,
O parecer é pela rejciç.~o.

SITUAÇÃO: REJEITADA

Suprima-se § 20. do artigo A.

ARTIGO: 001
EHE}{DA: 2A0161-1
32 - O Distrito Federal é a C<1pital da união AUTOR : HmmERTO LUCENA
federal.
APRESENTAÇÃO: 20/05/07
PARTIDO: P1WB
UF: PR
TIPO: SUBSTI.TUTI.VA SI.TUAÇÂO: REJEITMl)\
§

Propôe a dncâusâo , como dispo..içõcs prclimin"7.rcs. dos
principios que :fundamcntam o Estndo brasilciro t M pc.rspccti...
va de SU:l scbcxanãa ,

A crg<.l:n':l"Z~ç..=ío do ~st<:ldo, objci:o 'tcm.-i.tico dCS'td Subccnci.s550, li.mita-se: ao estabelecimento dos :Eunda'Ucn'tos da Repúbliàs
Dê-se DO ae-t , A, ::l(:rc~cendo-lhc pilriígrafos c :::elaç:õcs chistcntcs entre as unid;,;des que: a compôem..
rcnumcrando-se os seus §§ 10. a 60.. a seguinte
fl.ssim, a matéria de que trata a prcscatc emenda pertence
rcdó'1ç5o:
ao 5.....bit'o de competência da Subcomissão da Soberania.
•
O parccce- é pela rcjciç.~o..
ca e do Fedcraç..~o, principnlmcn'te desta. no que se rdcrc

"Art. 10. O Brasil é uma Rc;públic."l scbccaua ,
1\3 consoãddação de uma sociedade na qr.k,l
acesso aos valores :fundarnentais da vada hum::m:il,
sej3. igual para "todos como principio pczmancrrtc da
d:tgnidacle de seu povo.
empenhada
o

§ 10. O
8r;l.si~
é. U1t\ Estado democrático
constituido pela vont'ade populnr c
por
ela
organizado em Federaç.';'o indisholúvel da Es"tô'J.dosmembros, Dis'tri"to Federal Co Tcrri"tórios.
§ 20. O Ertado brasileiro es"tã submct'ido ;);05
designios da sociedade civil c sua principal
:fit\d.lidade é. promover a ddcrrtddadc 11."lciol'k'1.1 pela
intcgrac;âo i.QU:llitári:l de "todos no seu proc:c:sso de
desenvolvimento.

§ 30. O
prinCJ.pJ.D
d:4
dcsccrrteaâdzaçâo
dC1tlocrátiea da ól.dminist'raçáo pública rege a Un:i.ão
nas SUC"lS eeâacõcs com. os Estados-membros e seus
municipios.
§ vc • Os principies
brasileiro sâo:

:fundront::m"tais

do Estado

a) a soberania do povo;
b) a plenitude de excreicio dos direitos e
liberdades consagrados no Ti"tulo rc:fcrcnte
à
soberania;
c) o pluralismo I'oli'tico.
§ So.. são "t::lrc.:fas :Eundarnentais do e.s moa:
:1,) garantir
a independência nacional pela
preservaçâo de. condiçôes polí.:tic.'J.s, eccaôedcas ,
cul'tu.rais, cicntí.:fic,."l", "tecnológic."ls e bélicos.
que lhe pcmu.cam rejeitar 'toda tcntativCl
de
intc.r:c.rência
f"strangcJ.ra
na
determinaç:5o Co
consecução de set.l:' objetivo"i internos;

b) assegurar

a

participaç.5.o

orgnni'Zadn do
dc:fcnder

povo na :Eormaçiio das decisões naoâona'ts ,

democrêlcia
politica
c econômica e :fa'Zcr
respeitar a con;;:tituciol\éllidnde e a legnl.idadc;

a

c) preservar,
controlnr c democrê);tizilr a
liv::c iniciativa, peoncvendo do dis"tribuiçâo da
riq\1C%<l, do t'rabêlllho e dos meios de pzcduçãc , a
:fim de :iliolir todas as :E'orm.');s de cprcs-sào e
cxploaçiío do homem pelo homem, e gar:mtir o bcmestar c a qualidade da vida do povo."

.................................................. ..................................................................
P1.-opÔC-hC alterar o § 30. do ;>.r't. A <art.10. do texto nu'"

EHEttDA: 2AOOSS-B

AUTOR : VASCO ALVES

mc.rndo). vi..ando a acrescentar que o Distrito Federal é. a sede do Governo ll.-"lcioll."ll.
N.~o h.i por que acolher a emenda.
sendo que o Distrito
Fcdcrnl como cnpital da uadào , já é e:fetivamente, sede do Governo da República.
a seguinte
O parecer é pela rejeiç5o.

APRESENTAÇÂO: 10/05/07
PARTIDO: Plmn
UF: ES
TIPO: SUBSTITUTIVA
SITUAÇÃO: REJEIT1l.DA

Dê-se
rcdaçâo:

ao

§

30.

do

artigo

A,

,,§ 30. O Distrito Federal é. a
c.'Jpit<:ll da
União Federal e a sede do Governo N..'l.cion<ll.fi

..................................................
E1IEfIDA: 2A0030-1.I
AUTOR : RU'l ttEDEL
APRESENTAÇÃO: 16/05/87
PARTIDO: PMDR
TIPO: MODIFICATIVA
SITUAÇÃO: REJEITADA

somente do Distrito Federal, capital da União, podem
irradior os podcxca nos es-tndcs , Territórios e Municípios.
}t.."),
just"i:fi.caç..-~o, o autor lcrnbrn que ,linda há inúmeros
órg50s
:fcdcrê:lis 10cali'Z::tdos :fora do Dis1:'rit'o Federal. criando-se uma
Art. 11. _ Dê-se a seguinte xcdação ac § 30.:
situ.'lç.~o de concorrência de poderes.
Sc.n discutir o mérito da questão, é bom :frisar, cpenas ,
prcvavcâacrrte ,
no DiS"trito Fedcrôll é. Q Co"lpitóll da União que MO é neste Titulo da Conc;:t':l:tuiç.?o. nem,
Federal e só dele podem irradi:lr os podc:rcs aoc;: em qualq\.er outro de. seus c..{pitulos, que a matéria deva
ser
Estados, Territórios e Hunicipios."
"tratada. É um tema de legJ.slaçâo adrninistra:tiva.
O parecer é. pela rcjeiç.:.ío.

ARTIGO : 001
§ 1.i2 - são símbolos naciona.is a Bandeira, o Hino e
as Artnas da República. adotados na data
d:l
promulgaç..:;to
des-ta
cons'td'tudçãc ,
e
outros
estabelecidos em lei; os Estados, o Distrito
Feder:ll c os Hunicipios poderão ter simbolos
próprios.

UF: RS

propõe a dac.tusão , cerre ddsposdçõcs preliminares, dos
princ.ipios que :fundôln'cn"tam. o Es"tado brasileiro, n."l perspectiva de sua scbczrmda ,
A org:mi'Znç.~o do Est';ldo, obje"to 1:cm5'tico des-ta Subcomissãc , l:imittl-se ce chttlbelecimen"to dos :fundamentos da República c du rcdcrcçâc , principnltt\ente desta, no que se rc:fcrc às
Dê-se ao art. A. acrescendo-lhe par5gra:fos C: rclnçócs existentes entre õlS unidC)des que a compõem.
Assim, a no..o.téria de que trata a presente emenda pertence
renurnCl':'i1ndo-se os seus §§ 10. ao 60.. ;l sCgÜintc
rcdaç.:"o:
dO âmbit'o de competência da Subcomis..âo dól. Soberania.
O pnreccr é pcl;), rejeiç.'1.o.

EMENDA: ZA0161-1
AtITOR : lMiRERTO LUCENA.
1.PRESEHTAÇÃO: 2.0/05/07
PARTIDO: PtIDH
UF: PU
TIPO: SUBSTITUTIVA
SITUAÇÃO: REJEITADA
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ANTEPROJETO

13

PARECER

EMENDA

"Art. 10. O Brn~i1. é uma Rcpúblictl soberana,
cmpcnh.'1dn na consolidaçâo de um:1- sccdcdaâc 11."1 qual
o

aecssc

nos valores :fundronel'ft;)is da v:i.àa hum:m•.-"')

scj;l igu.<ll para todos como principio permancn'te ~..:I
dignid<:ldc de seu povo.
§ 10. O
nrnsil
é um 'Estado dcmocr:i"tico
constituido pela vcrrtade popular c
por
ela
organizado em Fcderaçâo indissolúvel de ss'eaaesmembros, Distr'i:to Federa.l e Terri.tórios.
§ 20. O Estndo brasileiro está submetido aos
dcsignios da sceâcdadc ~civil c sua princip:ll

é. promover a '1.dcntidndc n.")cional pela
in1:egração iguali"tiÍri:1 de. 'todos no !loCU processo de.

:finalid:J.dc

dcscnvcâvâmcrrto ..
§

principio

30 ... O

da

dcsccntrêlli'Z:1:;ão

dcmocrá'tie.'l da, êldrninistrôlç..~o pública rege a Unino
nas suas rclnçQcs com os Es'tndos-mcmbros e seus
municipios ..
§ 110.. Os p:t:incipios
brasileiro s50:

do Estado

:fundamen'tais

a) a soberania do povo;
b) a plenitude de. eacrcãeãe dos dircit'os c
libc.rdades consngra.dos no Titulo rc:fcrcntc
A
~

soberania;

c) o pluralisrlo politic:o ..
§ 50..

são 'tnrc:fas :Eundamentais do ES'tôldo:

a) garantir a independência naciol\al pela
peescevaçào de condições politic."ls t cconômãcas ,
cul'tt1r.:l:is, c:icnt:i:E:icas, 1:ccnológicao; c bélicas,
que lhe. permitam .rejeitôlX" 'toda te1\t;'ftiva
de
intcricrência
cs"trêlngcira
no')
de'tc.rmJ.naçâo c
consecução de. seus objetivos internos;
b) as'icgurat' a parti.cipaç..~o org;mizc.da do
povo na :Eortndçâo das àecisões nacion.-7is, dclcndc.r

a
democracia
política
e econômica c :Ec..'Zet"
respeitar a consti'tucionalidôldc. e a legalidtlde;
c) preservar,
controlar c dcmocra:t:i.zar Q
livre iniciativ~, promovendo a distribuiçbo da
riquCJ:;a, do t'r~balho c dos meios de produç5o, a
:fim d~ ólbolir "todas as :tOl::lt\aS de. opeessâc c.
exploação do homem pelo homem, c gõlran"tir o bemestar c. a qualidade da vida do povo."

EHENDA:. 2A0010-0
AUTOR : .J\NNIBAL BiUiCELLOS
APRESE'»TAÇÃO: 15/05/D5
PARTIDO: PFL

TIPO: ADITIVA

/

UF; AP

SITUAÇÃO: 1lE:JE:ITADA

Artigo § 40 ~ páginn.

2'

sitnbolos lt.."lcionai.s a B::mdeira, o Hi.no c
as Iu:1na.s da República,. tldo't~dos na data
da
promulgação
des-ta
Constituiç.~o,
e
outros
estabelecidos em lei; os Estados, o Distri"to
Federal c os l1:unicipios poderão 't~ simbolos
próprios."
"550

Sugc.r:imos

:i inclusão dos Tcrritôrios ;),põs a

p<;llla'Jra astcecs ..

mc.r;;ldo) pc:.rmi1:a que os Territórios tcnl~ simbolos próprios.
n,7 j\Js't.i.;fic..'::Iç...ojo, o iJutor argumenta que, se os nunicipios
dos Territórios podem 'ter simbolos próprios, estes
'também
devem 'tê-ães •
Sc..'n d\lvida, a existência de. Hunicipios em Territórios
é
uma das situçõco:; mais anômalas da organizêlção es"ta'tal brasileira. s50 en'tidôldes autônomas den'tro de outras 000
ewrêeem..as , É 1:50 cRdrÚh"Ulo reconhecer HUnicip.ios de
Terr.:i.1:órios,
quarrto seria <embora talvez até m.·.ds
. (;Orreto) pensar em liunicipios da União. Esta últino.:t idéia, enqU<J.dra-sc, scn dúvida,
numa lógica menos absurda.
Por isso mesmo, Q analogia na :íortiori" do autor
possui
forga apaxerrte , uma vca que ceder a ela impliC<1 investir ccu'tra :l própria org:mi'Zôlç:..oio do Estado brôlsileiro ..
Dessa :forma t ~colhcr a emenda signi:fica aprovar uma "ratio" :Eorm,.':llmcn"te ccc-ee-ta, mn.5 ma'tcrialmcnte. :falsa ..
~É preciso, is"to sim, transformar os Tcrri"tõrios em. astados.
O parecer é. pela rejeição ..

.... .P;;';6~ .;it~;~~~ .d~ . §. 4~ :.. d~ .;rt:.. ;.. ~;;-t: .;~: . d~ .... 1:~,rt~

EHEKDA: 2A0077-1
AUTOR : SADIE HAUACHE

numcr."do). para 'tornar in.'lltcráveis os símbolos Ik'lcionais
incluir o Selo N,.')cioru:d.
TIPO: SUBSTItUTIVA
SITUAÇÃO: lU::J'EITAtlA
ouantc à inalterabilidade, se a pr:ôpr:i.~ Consti'tuiçâo
:f1CJ{ivcl .....
quarrtc ao selo, h."Í de ecrrtee as Armas da República ..
~c.ndQ modi:Eie.:ativa do
§ 40. do Art'. A que
Parcc~ pela reJeição.
passa a ter a seguin"tc. redação:
APRESEHTAÇÃO: 17/05/07

PARTIDO: PFL

e

UF: AR

é

H§ 40. s50 • simbolos
n.,.')ciol\ais
da N.oyâo
Brasileiro, c indl"tcrávcis, A Rondeira ttncionaJ., o
Hino
Nacionnl.. As Al=1t\."lS N.'lcionais e o Selo
H... cional, vigorôlntes à da"ta da
promulgaç..'1.o desta
Consti:tuiç..';'o ..ti

.....P;~;5~':~~ .~ .i~cl~~~~ . d~ .~ .§.~~: : .~~~~;~ci~.:;~ .~~ .....d~':

EHElIDA: 21\0015-1
AUTOR .. HALDECK ORNÉLAS

APRESEHTAÇÃO: 15/05/07
TIPO: SUBSTITUTIVA

PARTIDO: PFL,

UF: BA

SITUAÇÃO: REJEITADA

corno

nk'1is do m:t. A (ar"t .. 10 .. do "tcrto numerado) para cstabelecoe-se que as regiões con~titucm cn-tidadc.s terri'toriais
de
desconccntraç:.io da Uniào.
A propor;iç..~o é procedente. qu.')n"to
mentada em jus~ic."'ção convincente.

Q

se.u objetivo e

:funda-

:tncluir,
§ 110. do Ar1:. A, ren\Utlerando-~e cn"te~ni:;i~~~iLli~od~::~~~~~:sq~: ~~i~:i:~s P::~~
os dcrnôlis:
rcalidndc seria a idêiôl de \JJIU1 dcsconccntraçâo
tc.rri'torial
f1§ 40 .. As
regi.ões
constituem
ent.idôlde~ dos E..tl:ldos .. J\:inda ass:im, com,?..n5~ se "tem tun desenho .....adeqlm'tcrri"toriads de cleseoncentraçf.to da Unino, qüe "terá do, em "termos de nO!;"ia org;:uu.:z:n.çao es"ta1:al, das rcgJ.oes,
o
sempre em consideraç..~o a he'tcrogcneid:l.dc. :fisica. mais prudente é que a matéria obedeço às no~s propos'tas na
econêmicn cul~ôll c sociol do Pais e a1:u."U'â Subcomis:.il.o compe'tel\1:e t que. já se. apro:funclou no assun'to ..
objetivando adequa,do orden.'".l.rne.nto tc.rr:i"torJ.Lll, com
O parecer é pela rcjc.iç..~o.
vis"tas à correção dos dc!>cquilibrios inter c.
in"tra-rcgionais de desenvolv:imen"to. ff
EllENllA: ZA0151-3
AUTOR : FRANCISCO PIHTO

-
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ASSEtfBLÉ~A MACIOHAL COtlSTIT\JINTE:

DATA - 25/05/07

Ir.A

HORA -

SUBCOtiISSÃO DA UNIÃO, DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

03:20

SISTEllA DE APO'=O AO PROCESSO CONSTITUCIONAL - QUADRO COliPARATIVO

A.UTEPROJETO

EMENDA

PARECER

c.."1bivcl suprimi-lo.
Pela rejciç.e.\o.

APRESENTAÇ$:O: 19/05/07
PARTIDO: PttOH
UF: BA
TIPO: SUBSTITUTIVA
SITUAçÃO: REJEITADA

Dê-se a seguinte redação ao
acecscerrtc-esc um p;rroígra:f'o 50.

§ qe , do Art. A c
rcnumerando-sc os

demais,:
"Art'. A

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ qc , são simbolos nacioncds a Bandeira c o
Hino vigentes na promulgnç..'i.o desta Constituição c
oui:ras ch-'tabelccimcn."tos em Lei.
. § 50. Os as'tados , o Distri'to Federal e os
Hunicipios pcdccàc 'ter simbolos próprios. ti

ARTIGO ; 001
EltElIDA: 2A0151-3
§
52 - É: livre o uso de. si'nbolos nacionais pelo AUTOR : FRANCISCO PINTO
povo, na :forma da lei.
APRESENTAÇÃO: 19/05/07

TIPO: ADITIVA

PARTIDO: PHDH

Suprime as armas da Rcpublica como simbolo n:Jcion:U.
Como simbolo de grrúia e mesmo de heráldica não
parece
cabivcl suprimi-lo.

UF': 811.

Pela rejeição.

SITUAÇÃO: REJEITADA

Dê-se a seguinte redaç.5o ao § 1.10. do Art. A c
acrescente-se um parilgra:Eo 50. rcnwnerando-sc os
dcmo.is:
nArt. A

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 40. são sirnbolos nacdcu..
':ds a Bandeira e o
Hino vigentes na promulg;).ç5o desta Constituição e
outros estabelecimentos em Lei.

§ 50. Os Estados t
o nas'txd'tc Federal c os
Hunicipios poder50 'ter simbolo't: próprio~."

ARTIGO : 001
§
62 - O Português

propõe nova redaç50 ao p<ll"oígrü:fo 60. do artigo A (artJ.QO
10. do teJrto nUltlcrado) do Anteprojeto, para designar o português como <:li lingu..') o:ficiêll do Brasil.
A justi:fic..'lc;âo do autor nos convence do acerto da emenda.
O parecer é. pela aprovaçàc na int'cgra.

EUEHDi\: ZA0153-Q

é a lingua nacional do Brnsil. xtrroa : FRANCISCO PINTO
APRESEh'TAÇ';O: 19/05/07
PARTIDO: PHDH
TIPO: liODIFIC1I.TIVA
SITUAÇÃO: APROVADA

Dê-se a redaç..::ío abaixo ao

§ 60.

UF': BA

do Art. A:

"Art. A •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Português

§ 60. O

a

é

lingu.')

o:ficial

do

Brasil."

EliENDA: ZA0176-9

AUTOR :

Pela aprovação na integra.

ANNA MARIA RAnES

APRESENTAÇi\.O: 20/05/67
PARTI.DO: P1IDB
SITUAÇ~O: 1lPROVADA

'UF: íiJ

TIPO: MODIFICATIVA

Hodi:fique-se o § 60. do ar't. a, eenss tante 5
piÍgina 2.7, como segue:
II§

60. O

por1:Uguês

é

a

lingua

o:ficial do

I

Brasi1 •

.

...................................................
ARTIGO : OOZ
Art.
22
-

EliENDA: 'ZAo043-6
são Podc.rcs da Uni50 Federal o AUTOR : HAURÍCIO CORRÊA
Legislativo t
o
zxccirtãvc
e. o
Judiciário, APRESENTAÇÃO: 15/05/07
PARTIDO: POT
UF: DF'
h<u:n'êniccs e. coordenados entre si.
TIPO: SUBSTI.TUTIVA
SITUAÇÃO: APROVADA

Propõe nl1:eraç.no no as-t , B (art. 20. do "text'o

numerado>

P;lrOl reincluir ao :fórmula da independência e h.'ttlttonia dos Poderes.
As Mplas ecnsdôcecçêcs do Re1€l'tor, cons'tantcs do Relatório que antecedeu o seu An'teprojc'to, esclarecem
plenamen"te
quanto à ::ldoç.':1o da :fórrnUJ.a. dos Poderes coordenados c Mx1nônicoso
a seguin"te rcdo.çano:
Dê-se 00 ::trt.
Tanto sob :forma de governo presidencialista, como no parn.A.rt. são
Poderes
da
Unino
Fedcr:11, l<:UT'entarismo, náo há verdadeira independência dos
Poderes.
independentes e harmônicos, o Legislativo, r) O ns, isto sim, interdcpendênci<l.
EHccutivo e O Judiciário. n
consngrar, por sinlplcs -trnddçâo , uma :fantasia é o
l\'lcsmo
que dar as ees'tas pn.ra os :fatos e para a ):"c.:l1idadc.
errtectarrtc , dada a :Ercquênci<il das emcndas nesse scn'tido.
a expccts-rãva idc."'llist:a de que a independência dos Poderes.
na Bra'iil, se rc<llizc plenamente e a cxistência, atual e provcveâsewte :futura, de. normn.S eonsti'tuciol\.l'lis que concc.rncm à
independência dos Poderes, o Rclêl'tor decide acolher 'todas as
emendas que proponh.--:un a rsamrtcnçàc da :fórmula a'tuaâ ,
Pela apccccçàc •

..................................................

EliEHOA: 214.0099-1
AUTOR : JoÃO

DA HATA

APRESE:HTAÇÃO: 10/05/07
pJlJlTIDO: PFL
UF: PU
TIPO: SUBSTITtrfIVA
SITUAÇÃO: APROVADA

Dê-se

ao cnput do nrt. B a seguinte red<lç5o:

Propõe a1teraçocs no nr't. B

(l;Irt.

20. do "texto

.

n\Un~do) t

par." dciU<:lir cxprcs't:a a independência dos Poderes.

Adotou-se aqui as ponderações :feitas no parecer
emenda no. 'ZA0043-6.

Pcln aprovaç.-=ío.

sobre

Q
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AIITEPROJETO

EIIEIIDA

PARECER

"Art. B. s50
Legislativo,
o
harmônicos t

pcdcecs da unããe
EKcCUtiVO
Co
o

Federal o
Judiciário

independentes c. cccdcuadoa eutxe si ~"

EHENDA: 211.0076-2
AUTOR : SADIE HAVACl'lE
.APRESEtrr~çÂo: 10/05/07
PARTIDO: PFL
UF: AlI
TIPO: 110DIFICATIVA
SITUAÇÃO: APROVADA

Considerem-se. as r<nões do parecer sobre

a

emenda

no.

2A 0043-6

Pela aprovação.

Seja incluida a expzcssãc "independentesu,
passeado a ter a seguinte rcda~o:
"Ar't. B. são
r'cacees di). União Fcdcri'11 o
Lcgislóltivo,
o
zxceueívc
e
o
Judiciário,
harmonicos, independentes e cceeecnaees cn"trc. si."

ARTIGO

parágra:fo

002

único - Salvo nos casos previstos nes-ta

ceas'td'tudçãc , é.

delegar

vedado

a

qualquer

dos

Poderes

atribuições; quem :for investido na :função

de um deles Mo poderá ~erccr a de ctrtxc ,

ARTIGO: 003
Art. 32 - Incluem-se
Federal.:

Propôe al.ternção redacional do § 5 do art. C (art. 30. do
te>rto nUlnerndo) ptlró), rcde:Einir a dimensâo da Faixa de
Fronteira como sendo de a:té. -ecm quilômc'tros, c nâo em ecm
PI
quilôrre"tros como constant:e do Jl.n'tcprojeto.
A sugcst50 pxoccde , sobretudo se considerarmos que esse
largtLra n..::lo neecssaeâamerrte deve. ser un:i:forme.
De. qtmlquer modo, a zcdaçàc proposta MO atende ao objetivo
Dê-se. neva .rcdaçàc ao § 50. do Art. C:
de apcr:feiçoar a norm."l, pois omite a expressão "faixól
"Ar't. C Incluem-se entre 05 bens da União:
interna", assim como deixa de. prever o tipo d<l lei qUe a
:EiR.':lrá. Se ::ro~sc m<mtida
ti.
redação
original,
seria
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •. desncccssáriô1 a menç.~o à lei, 11\...15 com a aI'texaçàc P1::'oposta
acoâhdda , ~cr:í preciso alterar a :redação prcpcs-ta na crnenda.
§. 50. A :f';;dHd de ,';l:Té cem quilômeTros de
Ass.:i.m, o p:2rcc:cr ê pcld nprovaçiio parc:i,Ql, na :forns: do
l:n:gu.ra, paralela à linha divi:.ór:ia terrestre do AnteproJeto :fin.'1l.
Território n.-'1cional, é. considerado indispensável á
ddesa das :fron'tcir<:ls c será. desigl\.'1da como :f<:1i,m.
de Fronteira, devendo ser ddinidn ouvindo-se os
Esta.dos respcctâves , n

EMEUDA: 2AOOZ1-5

entre.

os

bens

da

Un:i5.o

I
- a porção de 'terras devolutas indispensável à
dc:fesa das
:fronteiras I
às
:forti:fitaryôcs
e
ccns'teuçõcs
militares, bem assim às vias de
comunicação;
II
- os J.agos e quaiqucr correntes de água e..-n
t:c.rrenos de seu domínio) ou que banhem ntG;is de um
Estado, sirvam de limite com outros paãses ou se
eSTendam J::l t'crr,i:tór:io est'rangc:íro;
QS ilMs
:fluviais c la.custres nas ZOhaS limitro:fes com
outros paises; as ilhas eecânãeas e as maritimas
CRcluidas as já ocupadas pelos Estados na data da
promulgação desta eonsti:tuiç.io;

A\ITOR

:

FEL.IPE

MENDES

~~~~~~~i~~~ 15~~~~~~ÃO:P:~:~~ci~lIE~:

IJ:I - o espaço aéreo;
IV

- a plata:forma continental;

...............................................................................

v

- o mar te.rritoria1. e patrimonial;

EMENDA: 2AOO?lf-6
AUTOR : AIlNIBAL RARCl:LLOS

VI

- os recur,.!os minertilis do suhsoJ.o;

APRESENTAÇÃO: 15/05/07
PARTIDO: PFL
UF: AP
TIPO: SUBSTI.TUTIVA
SXTUAÇÃO: REJEITADA

~

E'HENDA No.

VII - as cavidades lldt'ura;s subterrâneas, assim
como os sitias arqueológicos, p.ré.-hist'óricos e os
Ao
anteprojeto da Subc:omissfio da urdão ,
espeleológicos do s u b s o l o ; '
Distri'to FcdCl::'::ll c Hunicipios, dê-se ao artigo C
a scguin'te rc<laç5o:
VIII- as 'terras ocupadas pelos índios, que delas
'terão posse pczmanerrte e usu:Eruto exclusivo das
"Art. C. IncluCl'l'l.-se entre:. os bens da União
riquezas naturais do solo;
Feder;u:

:r

as

terras dcooãutas , indispensáveis ao
à scgurnnç."1 n"1cion.'1is , assim

desenvolvimento e
IX

- os bens que a1:ualmcnte lhe pertencem ou que declaradas em lei;

vierem a ser atribuidos à união Federal
de 'tratados intern.acionais.

por

meio
II _ os lagos c. quaisquer eorrente'i diigu.'1 em
terreno de. seu dominio, ou que banhem 1l'...:ds de um
zs tade , const:i'tuam limites com outros paãses ou
que se estendam a terr:hórios estrangeiros;
XII
as ilhas occâniC<i:"i' c d'i fluviais c
:lacustres-em ~guas de. seu dOlT'inio, dcn"tro da. :fnix&
de fronteira t con:Eonnc. dclinid"1 em lei;

IV _ o espaço aéreo;
V _ a plata:form::t continent:ll;
VI

o

mar "territ'orial e patrlmoáir.l.l c :Sguas

interiores;
VII

os recursos minerais do subsolo;

VIII
as c~vid:ldes natur:lis
assim como-os sa-rães éilrqueológicos,
e os cspeleoJ.6gir.os do subsolo;

subtcrrent!:1'i,
pré-históX"J..co

IX
as "terras ocupadas pelos índios, que
delas terão posse permanente e usufru'to exclusivo
da."i rique%a.s na1:urnis do solo;
X
as "terra.s banhadas pelo mar 'tc:r:ritori.-"ll e
pelas âSuas interiores;
XI _ os que.

d~lmcnte

lhe pertencem.

10. As praias banh,'1dõ1S pelo 11\.:;1}: tcrri"toria1
e águas inteJ:'iorcs MO sffo suSC'ctive:i.s dc uso
discriminado, salvo por convcndêneda da protcçiío
an-bicntal. ou da scgurnnça da. unção , do individuo,
de. bens e scevdços pÚblicos.
§

§ 2:0. É assegur<:1da aos zstndcs , Territórios,
Hunicipios e a H.'1rinha do Brêlsil a participaçtio no
rcsuJ:tado da explorilç.?:o e pni:r:i.mon:ial, n.-"l :form.').
prevista em lei complement<lr.

2A OOi'Q-6

.

Propôe nova reddç..'i.o ao art. C <art. 30. do 'tea-tc numerado>,
seus incisos e pariÍgra1os.
As poucas a.11:craçôes propos-tas n.5o ape.r:feiço;;un o Ant:cprojet'o
do Relator. Substancial e :formallIlentc,. a etrt:nda nâo traz
inovô:lç:.:;'o enedqucccdcxa,
O §
lo. , nas termos da encndc , é matéria de legislação
inft;;,coastl1:ucion.'11.
A inclu'i5o da M;)rinha do Brasil.. na participayão da
cspãezaçâo econômica, eensccnte proposto nos §§ 2:0. e 30. da
Clncnda,n50 é C)propriada, tendo em vista que H.'lrinha do Brasil
é
instituiç.tío
:fcderal,
:integr::mte.
de
união
que,
evidentcmente, participa dessa explornç5o econômica.
Por "tais razõcs, o p<:rccer é pela rejeição.
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ANTEPROJETO

EMENDA

PARECER

§ 30. É :lsscgurad<:\ :lOS Estados , Territórios,
Municipios e a Marinha do Brasil a participação no

resultado

de

cxploraç.fío

ccanômiCc"l

de

j;),zidas,

minas e. dC1t'.ais recursos minerais que dependem de
-tcaespce-te hidroviârio para sua comcrcializõlç50 f
na :forma prevista em lei complementar.
§ 110. É aS'icgurada nos zs'taecs , ao Distri"to
Federal. Territórios c aos Hunicipios, nos -tceaos

da

lei

complcrncn1:ar, a participnç50 no rcsuJ:t::;do

da CRploração cconômic."1 dos recursos

subsolo,
artigo.

ressalvado

o

disposto

miner<.l:is

no

do

50. deste

§

§ 50. A União Federal garantirá As popul:;.çõcs
indigcnns, na :forma. da lei t a participaçlõlo no
rcsul"tado da Cl<plor':l.l;:ão econômiCo'? dos rccurso"i
minerais do subsolo das terras por cães ocupadas.

200

§ 60. O
milhas. u

ln."lr

c p:ltr.imonial é de

territorin.l

J!HENI)A: 2A0090-0
AmOR : GERALDO JU.crotIN
APRESENTAÇÃO: 19/05/07

TIPO: MODIFICATIVA

EllENDA No. 2A 0090-0
P1..RTIDO: PHDB

Hodüica o inciso 11 do art. C (art. 30. do texto numerado>
para eceeseesrtee os Hunicipios que ocupam ilhas cecâedees e
tr.ari"titttas na xcsscãva ali prevista.

UF: SP

SITUAÇÃO: REJEITADA

na-se ao item 11 do art. C do antcproje'to do N50 deve ser acolhida porque. as ilh.'?s cccârdcas c mari"'tittld.s
Re.la'tor da Subcomissão da União t do Distrito ou pertencem a unir..o ou aos Estados.
Federal e dos Tcrri1.órios a seguinte redaçfío:
Pela rcjciç.::lo.
UII
os 1:1g05 e quaisquer correntes de águ...
em. 'tcrrcnõs de seu dominio t ou que banhem mais de
um. ss'taãc , si):Vrot\ de limite com outros pai'ies ou
se ea'tcndam a território estrangeiro; as ilh.'?s
eeeâwíeas e as :rr.;,ritim.'?s, excluidns as já ocupadas
pelos Es1:ados e Hunicipios t na da'ta da promulgaç.:;lo
des'ta Constituição."
EtlEllDA No. ZA 0150-1

EllENDA: ZA0158-1
AUTOR : FÁBIO FELDM:\NIl
APRESENTAÇÃO: 20/05/07
PARTIDO: PliDB
TIPO:,MODIFICATIVA
SITUAÇÃO: APROVADA

Propõe.

UF: SP

nova

xedação

ao inciso VIII do art. C (art. 30. do

-tca-tc numerado>.

A ar9u..r eutaçãc convincente leva à adoção da emenda.
o inciso VIII do artigo "CU pa!-osn n 'ter a
redaç.::to abaixo, c.liminando-se, em censcquêncda, o Pela aprov:llç:tío integral, na. :forma do Anteprojeto :final do
disposto no § 30. do mesmo artigo:
Relator.

"Art. c

.

VIII _ as

'terras

ocupadas

pelos indios que

dela,; terão posse pceneacntc c. usu:fruto c.sclusivo
e recursos ru.. turais do solo e do

das utilid<1des
subsolo."

EllENIlA: ZA0159-9

EllENIlA No. ZA 0159-9

AUTOR : FÁBIO FELDHANN
APRESENTAÇÃO: 20/05/07

TIPO: SUBSTITUTIVA

O inciso

I

PARTIDO: PHDB

Sugere nova redaç:.~o ao inciso I do ar't. C <art. 30. do 'texto
nUltlerndo), parCl incluir t entre os Bens da Uniâo. a porção de
'terras devolutas indispensável à prcsczvaçêc ambiental.

UF: SP

SITUAÇÃO: APROVADA

do

artigo

"CU passa

a ter a

seguinte redação:

"Art'. c.

A pxcpos-ta t
sustentada
enriquece. o Anteprojeto.

em

convincente argurncm'taç5o.

Pela aprovação integral..

I _ a
porç.?:o
de
terras
dcvofutas
indispensáveis à dc:fcsa
das
:fronteir;;:js,
as
:forti:Eic::Ações e ccus'teoções militares. às vdas de
comuni~ç..:;lo e à preservação mubicnt~l.11

.......................... ..... ................. .
~.

EliENDA: 2A01Z'7-1
AUTOR : OERALDO ClUlPOS
APPESENTAÇÃO: 10/05/07
PARTIDO: PllDB
UF': DF
TIPO: 1!0DIFlCATIVA
SITUAÇÃO: PREJUDIClUJA
Da-s~

ao

inciso

VI

~

A emenda pretende muplinr o conteúdo da da disposição do
art. C (art. 30. ao texto nur-cradc r , inciso UI.

.

Na vezdade , quando se :fala em recursos minerais do subso10, está-se incluindo os recursos minerais enérgeticos.
o parecer é pela prejttdicialidadc em :face do "texto do Anteprojeto.

do Artigo C a seguinte

rednç.::s.o:
"UI
os recursos minerais do - subsolo c. os
recursos mineraJ.s en~-éticost renováveis ou n50. 11

.

~l~~i;' ;;~;;~:~

AUTOR :

CLÁUDIO ÁVILA

APRESEMTAÇRO: 19/05/07
PARTIDO: PFL
UF:
TIPO: SUBSTITIITIUA
SITUAÇÃO: RJ:JEIUDA

Dê-"iC

Subcomiss50

se

Adotem-se

aqui

as

ra'Zões

constantes

do

parecer sobre a

c.ncnda No. Zr..OOQ-O.

ao i'tc.m II, do Art.o do an"teprojeto da
da
Uni5o.
Dis'tri"to
Feder;]}.
e

Territórios, a seguinte redação:
UII _ os lagos e quaisquer correntes de águn.
em terrenos de seu dcnduâo , ou que bmulcm tn.."lis de
um. Estado, sirv<)Jn de limite com outros paises ou
se: ea'tcadcm a 'territórios estr.mgciro; as ilh."ls
:fluviais e lat.ustres nas zonas limi"b::o:fcs cc-e
outros psdscsj as ilhas oecârdca c as m;lrítimas
excluidas
aa
J<Íl
ccopcéas
pelos Estados e
Municipios
na
data
da
promulgaç:.~o
desta
Constituição r"

~;m;;,~; ·zi~;;~:;·······························:·· ~i~~À .~: ';À .~~;~:~ ••.•....•....•..•..•..••..•.•.•.....•••..
AUTOR • AUGUSTO CARVJ'J.HO
APRESENTAÇÃO:

TIPO: ADITIVA

19/05/87

PARTIDO: PCR

UF: DF'

SITUAÇÃO: APR.PARCIALHENrE

Ad '1::::1:

inc~uir

incis
nrt C (nrt
d t
a :flo~a :tiva ~nt:re OS'B~~ d: u~~:.ntL'tlcrado>, para
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ANTEPllOJETO

EllENDA

PARECE:R

Acolhe-se, qu..':m'to ao mérito.
o item XI no art. C do c.:)pitulo I, emenda no. ZA01S9-9.

Inclua-se

llnisl'osiçôcs
Prc.limin..~s".
do
Anteprojet"o
Constitucional do. subcomi5s~o da undàc , Distri,:to
Fcdc.rêll e Territórios, a SCguil\tc rcdnçno:

f1.c"),

:fom,,'). por que :foi apxoccôa

Q.

Pelo. aprcvcçãc parcial no l1'6.ri'to.

"XI _ a :flora nativa;"

xo,

EMENDA: 211.0129-7

I:HENDA

AUTOR : AUGUSTO CARVALHO
APRESEMTAÇÂO: 19/05/07
PA..llTIDO: PCB
UF: DF
TIPO: ADITIVA SrrUAçÃO: APR .PARCIAUlENTE

Acrescenta inciso ao ec-t , C (art. 30. do texto n\Ut\crado),
pilra incluir a :fnun."1 silvestre. crrtec os Bens do. união.
lt'l. de se accâhez , quarrto ao tnéri"to, na :foJ:n\.a por que :foi
aprOVGc1ôl a emenda no. 2A0159-9.
Pela aprovação parcial no mérito.

Incluo-se o item X, no ;u:-t. c do ~pitulo J:
"Dispo!>oiçiJes
Preliminnr~sn.
do
An"tcprojetõ
Cons'ti"tucional da SUbcomi:..s50 da Uniffo. Distri'tnl
Federal e Territórios. a sc:guin"te rc.d;:oç.'1o:
"X _

2A

0129-7

a :fa.una silves"tl:'cu

EHE:NDA: 2A017lf-2
Atrrolt : AltHA lir.RIA RATTES
~RESEMTAÇÃO: 20/05/07
PARTIDO: PUDB

TIPO: MODIFICATIVA

UF: RJ'

AJ:tera a rcdnçiío do inciso VIII do ::trt. C

SITUAÇÃO: APROVADA

Hodilique-sc
o
ducdsc VIII
constante à. página 20, corno s~guc:

<art.

do

:lt't.

c,

nVIII _ As "terras ocupndas pelos indios, que:
del<:ls 1:er5o posse: permanente e usu:fruto exc.Iusdvc
da"i riquczas n."lturais do solo e subsolo c de todas
as utiliclades nelas cxistc.ntes;1I

Os

EHEND~:

2A0011-0

§
12: - É assegurada aos Estóldos e Hunicipios AlITOR : ANNIBAL BARCELLOS
litol;5.ncos a
participay50
no
resultado
da J\PRESENTAÇÃO: 15/05/07
PARTIDO: PFL
UF: AP
• c},,-plor;,;t;<Ío econômica. da pla"ta:fol:1na continental e TIPO: tIODIF'ICATIVA
SITUAÇÃO: REJEITADA
do %\"~ "tc.rritorial e patrimonial.
na
~o:::ma
prcvds-ta em lei col1'plClt\entar.
Artigo C § 10. do item. IX _ p6ginQ 20

das

argul'tcntos da autora s50 couvduccrrtcs p:tt'êll: o acolhimento

da t\'odi:fic;u;ão propos"ta.

o parecer é pela apeocaçâc integral.

..............................................
ARTlOO : 003

ac , do 'texto

m.nn~éldo), p<lro. incl\lir as riquezas naturnis do subsolo
"tcrJ:'.'2S indigcn.'2s sob o regime de usu:Erut"o -»

~

.

Esta emenda avscecãba-se , em essência. à de No. 2A0009-5,
do I'nc:-.-mo nutor.
As razões lá cmpcndidns apli<::'?lU-se aqui •
Pcla rejeiç:5o.

asscguradõl
aos Es'tndos e Uunicipios
a
participal;:5o
no
resultado
da
cxpãcecç..::io econômica. da plat'<tt'or1t\.-? continent::J.1. c
do mar tcrri"torial e patriltoni;)l,
1\.-. :forma
prevista em lei complementar. n
uÉ

litornncos

Sugerimos a inclusão dos Tcrri'tó,dos apás a
palavra "Estados".

ARTIGO : 003

ErlEtmr..: 2A0009-6
22
É assegurada aos zs-tcacs , ao Distri'to AUTOR . JUmIBAL BARCELLOS
Federal e aos MUnicipios, nos ternos da lei APR~ENTAÇÃO: 15/05/Q'
l"ARTIDO: PFL
UF: AP
complementar.
a participação no rcsult.;ldo da TIPO: ADITIVA SITUAÇÃO: REJEITADA
cxploraç.fío econômica. dos recursos minerais do
subsolo. rc.ssalv<ldo o dispOSTO no § 3g- des-te
artigo.
Artigt> C § 20. do .item IX _ p5gin.Ã 20
§

"É
assegurada
aos E!l.tados, no Dist!:'ito
Fcdcróll e aos Uunicipios, nos "termos da Lei
Complc:nant'Qr,
é1
p.';trt'.icipaç5o no resultado d.'a
cxploraç.::ío econôm.ica. dos eecueses minerais do
subsolo. ressalvado o di!l.po:,to no § aa, des'tc

artigo".
Sugerimos a
palavra Estados.

inclus50 dos Territórios após a

EHElIDJ\: 2A0034-'

AUTOR : FE~HANDO SANTANA
APRESENTAÇÃO: 15/05/0'
PARTIDO: PCB
TIPO: ADITIVA

Emcndôl cc § 20. do art. C (ar't. 30. do -tcxtc numerado) para incluir os Territórios no mec."1ni'in'o da pnrticipaç..:s.o no ecsuJ.-taâc da cHpl.orQç5o econômica dos eecueses minerais do subsolo.
Ora. do resul'tadc dessa CHploração econômica um percentual
e."1berá ii Uni50, b qUe"1l se integram os Terr:L tórios. Por lei
inEr-.:lconst"i'tuc.i.on;,l, poderá a União ~p."SSi2r parcela de sua
p<trticipnçf;to aos 'I'crritó:t:'ios, quando a eRPloraç1ío ocot'rcr no
sub!l.olo correspondente à St1."1 base tc.rri'torinl. Por outro lado. o dnpce'tcrrte é que os Tc.rri'tórios se. "trans:formcm em astados.
A emenda n.tío pode 'iCl: acolhida, portanto, à vis"ta à<l eatrutura juridica da FedC3::'ação.
O parecer é pela rejeiç5o.

EMENDA. No. 2A 0031.J-7
Propõe
a part'icipaç..::ío
UF: BA

SITUAÇÃO: REJEITADA

eccnêrrdea dos Estados. t>is'trito
Federal e :Hunicipios na exploraç::ão da encrgJ.a hidráulica. ~
termclé1:ri(;a a eaxvêc ,
A idéia é pc.r:Eeitó1lt\cnte viável e de grande interesse para os

ewtce pae'tâcdpantcs ,
No
Artigo c, inciso IX, par<Í,gril:fo 2:0., Ocorre que, neste: Titulo, está-se 'trê:rtando dos Bens da união
»ece-sccwre-sc , após a palavra aubscâc , o seguinte cecnomdcarecrrte c:NPloráveis. A energia
hidrR.ulica
e
a
tcxt'o:
tc.l:1"\cléi:rica Q carvão, assim como a energia hidráulica, não
~5o con~idcrê)dos bens,
1l\D;"i atividades econômicas.
"c da; energia hidráulica e 'termclétrica a Assim, a emenda só poderá ser exa.mina.d.~ c aprovc:it.;lda ~
c a'u:vâotr
Comissâo da ordem Econômi~"1.
Por isso, o p~c.cr é pcl::l. rejc.ição.

EHENDA: 2A0009-4

EtlElIDA No. '2A 0009-4

AUTOR • ALFREDO CAMPOS
APRESENTAÇÃO: 19/05/0'"

TIPO: tIODJ;FICATIVA

PARTIDO: PHDB

UF: MG

SITU;'ÇÀO: APR.PARCIALHENTE:

Dê-se nov.;l rcd:lç.?:o ao § 20 •• do nrt. c. do
an"teprojeto da SubcomissQo d<:l União, do Distrito
Feder.;ll c Territórios:
n§ Zo. É élsscgurnd'l a.os E"itacIos, ao Distrito
Feder;,;l c. aos Municipios, nos tCJ':tnos da lei
complcn:cni:ar,
ta. p;:u;i:ieipnção no rc:,ultndo da
eKPlornç.~o econômiCd
c do nproveitnmento
dos
recursos n."l"turais, renovávci... ou 1\.';0 rcnov5~"cis,
em seu 'tcrrJ."tório. res!>alvado o disposto no § 30.
deste. artigo. n

Altera ~ red<lç.~o do §. 20. do art. C (art. 30. do tex1:o
nu:ner.<::ldo),. a .:fim de prever ,Q particip.;lção dos t:s'tados,
Federal c uunicipios ho aproveitamento dos recursos
mincrnis. renováveis ou n.:"o. em. seu território.
omite, entretanto. os recursos minerais do subsolo. como
as~cgurado no Ant'cpro jc'to.
A nrgurncn'tayâo ~ convincente. l'rIaS a :forma prQposta carece de
õ.lper.feJ.çoarr.cn'to.
.
Ante o exposto. o p~cer ê pela aprovação pêlrCial, na :fOrrnll
do Anteprojeto :Ein<:õll do Relator.
Pela a.provnç5o parcial.
Di~trito
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ASSEHBLEIA

II.A

NACIONAL CONSTITUINTE

DATA -

SUBCOMISSÃO DA UNIÃO, DISTRITO FEDERAL :E TERRITÓRIOS

25/05/07

HORA - 03:20

SISTEMA DE 1I.POIO AO PROCESSO CONSTITUCIONAL - QUJmRO COMPARATIVO

ANTEPROJETO

~RT~~ ~ O~3

EMENDA

União' Federal garantirá às populações

PARECER
EMENDA No. 'ZA 0150-1

~~~A~ ~~i~e;~DHANN

indigi.n.'As. na :forma da lei, a par'ticipaç.=:ío no APRESElITAÇÃO: 20/05/D?
PARTIDO: PMDR
rcsul"tado de exploração econômica dos :recursos TIPO: SUPRESSIVA
SITUAÇÃO: APROVADA

minerais do subsolo das "terras por elas

Propõe

UF: SP

nova

rcd<lçáo

ao inciso VIII do art. C (;art. 30. do

'tcatc numerado).

ocupadas.
o

inciso

do

VIII

artigo "cn pas.aa a 'ter a

redação absdxc , eliminando-se, em consequência,
di.sposto no § 30. do 1t\Csmo artigO:

o

A argumentação convincente ld'm. à adoção da emenda.

Pela aprovação
Relator.

integral,

na :foma do An"tcprojeto :final do

v:rII _ as 'terras ocupndns pelos indios que
delas 'terão posse permanente c. usu:fruto eseausãvc
das utilidades é recursos naturais do solo c do
subsolo."

2A0100-11
AUTOR : ALDO ARANTES
APRESENTAÇÃO: 19/05/07
PARTIDO: PC DO B
SITUAÇÃO: PREJUDICADTt
TIPO: SUPRESSIVA

EMENDA:

EHENDA No.

2A 0100-11

UF: GO
SUprime o
Antcproje'to.

suprima-se o § 30. do art. C do ant'oproje'to,
renurnerando-sc os seguintes.

EMENDA: ZA0031-Z
AUTOR • RUí" NEDEL
APRESENTAÇÃO: 16/05/0'7
PARTIDO: PHOH
UF: RS
SITUAÇÃO: APR.PARCIALliEtttE
TIPO: MODIFICATIvA

30. do art. C (art. 30. do texto numerado) do

§

Aprovado na integra.

EHENDA No. 2A 0031-2
Pretende o au'tor que as populações indígenas participem do
rcsul'tado da exploraçáo econômica da nk'ldeira.
Ora, se o Anteprojeto assegura o usufruto exclusivo das
naturais do solo à.quelas popu1ações. a "tutela
juridico-constitucional do interesse dos índios está melhor
:formulado no Anteprojeto do Relator.

Art. C _ Inciso IX _ Dê-se a seguinte rednçâo riquezas

ao § 30.:

nA União Federal garantirá às populações
indigenas. na 'fo.rma da lei, a' participação no Quanto
proibição. por 30 anos , da eJq)lorac;ão dos mesmos
resultado
da
exploração da madeira, :ficando minerais do subsolo das -teeeas indigcnas, a emenda
é
proibido por um pcriodo de 30 (trinta) anos , a ncoãhâda , no mérito. segundo a .neva redaç.:;lo adotada no
Anteprojeto 'final do Rela'tor, uma vez aproveitada a emenda
exploração dos recursos minerais do subsolo das no. 21\.01711-2.
'terras por ela~ e>tploradas."
Pela aprovação parcial no mérito.

tã

2A01'75-1
AUTOR : ANNA HARIA RATTES
APRESENTAÇÃO: 20/05/0'7
PM:TIDO: PHDB

EHENDA No. 2A 0175-1
Propõe suprimir o parêÍgra=Eo 30.do artigo C (arr.30.do -resrte
numerado> •
Com a apeovaçâc da emenda No. ,AO 1?~-1, é de se acolher esta.
necess~iamente•
Pela aprovação integral.

EHENDA:

TIPO: SUPRESSIVA

suprima-se

UF: RJ

SITUAÇÃO: lIPROVADA

o

§

30.

do

art. C. constante à

página ze ,
O p<.lrcccr 6 pela rejeição.
ElIENDA: 2A0172-6
AUTOR • FLORICENO PAIXÃO
APRESENTAÇÂO: 20/05/07
PARTIDO: PDT
TIPO: ADITIVA r:ITUAÇÃO: REJEITADA
Acrescente-se ao item IX.
seguin'tes parêÍgr:ittos 60. e 70.:

ARTIGO :---OÕ3
42 - O lMr
duzentas milhas.

§

territorial.

e

EliENDA No. ZA

01'72-6

Acrescenta § 60. ao ae-t , C <art. 30. do texto numerndo). a
:fim de estabelecer o monopólio da União sobre pc'trólco c gás
n..'tw:al em 'tcrri'tó~cionêll.

UF: RS

do aet , ne", os

A m::ltéria, embora de na"turC%a
outra Subcomissão tcm.'S.tica.

consti'tucion.'llJ compete a

n§ 60. A pesquisa J a lnvra, a produção, o Pela rejeição.
rc:Eino, o processamento I a distribuiç.-~o, a venda
dirêta ao consumidor :final e o "transporte marítimo
c. em condutos de petróleo c seus dcrivnclos. c a do
gás n:l"tural. em território nacional. constitui-se
rnor.opólio da União.
EHENnA: ZA0005-1
patrimonial é de AUTOR : JOSÉ HOURA
EliENDA No. 2A 0005-1
APRESEHTAÇÃO: 10/05/0'7
PARTIDO: PFL
UF: PE
SITUAÇÃO: REJEITADA
Hod:ü'ica a rcdaç.-~o do parágra:fo qc , do artigo C (art. 30. do
TIPO: SUBSTITUTIVA
texto numerado). paea determinar que as 200 milhas do tn.'1r'
territorial e pntrimonial contam-se a partir dos acidentes
Dê-se ao § ue , J do item IX. do Art. C. do gcogrf.tficos e das pl:lt'<rl'orm'ls de cxp~oraç.5o de petróleo.
<::lpitulo I, do Titulo "Da orgalli'Zilç.:;io do E5t~do"
do Anteprojeto do Relator da Subcomissfío dn União, A proporta implica tornar o mar territorial c patrimonial
Distrito Federal e Terri'tórios a seguinte redação: ilimita!lo.

m:pa:~~i:~~:~i~e~~~:~~~~tc:~

dU'Zen~:s4:il~s

naturais e das plat<tt'ormas :fi}{a.s de
petróleo."

cxplorÍÀç.~o

Pela

rcjci~o.

de

003
A :faixa interna de cem quilômetros de
largura I paralela à linha divisória 'terrestre do
território nacional, é censaaceeaa indispcnsável à
aeresa das :fronteiras e será designnda como Fai>ta
de Frontc:ira.
ARTIGO:
§
Se: -

EUENDA No. ZA 0013"11

EllENIJA: 2A0013-4

AUTOR : ANHIBJU. B:.:RCELLOS
APRESENTAÇÃO: 15/05/07
PARTIDO: PFL
TIPO: ADITIVA

SITUAÇÃO: REJEITADA

Uf": AP

Propõe acréscimo do § 60. ao art. C (nri:. 30. do texto
numexado) para dc:finir como FaiRas de. Segurança das Estradas
N.."cionais a largura de 20 (vinte) quilômetros paralelos às
duas m."lrgcns dos rc..:feridas estradas.

Acrescentar o § 60. do item IX _ p5ginêl 28
As :faiNils de scguranç:l se justi:ficmt\ para a dc:E'esa das
"As :faixas de 20 quilômetros de largura :fronteiras extcrnas , Estabelecer-se :faixas de segurança para
paralelas às duas lnt'lrgens das cs'txadas :fcderais a de:fe~c'1 interna ~cria admissivel em situações emergenciais,
s50
considcradns indispensáveis à dc:fcsa das ll.=io devendo xigurar em ll'oldc:s institucionais e peemaecntes ,
cs-teesas e serão designadas como
:faixas
de
segurança das es"tradas :federais. 11
~~~ni~:~a:~~tara: cm;~~~~~~:~tad:~ autor. não parece
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ASSEHBLÉ:EA

NACIONAL

CONSTITUINTE

DATA - 25/05/0'

SUBCOHISSÃO DA UNIÃO. DISTRITO FEDERJU. E: TERRITÓRIOS

HORA - 03:2.D

SISTEHA DE APOIO AO PROCESSO CONSTITUCIOIIJU. - QUADRO COllPARATIVO

ANTEl'ROJETO

PARECER

EMENDA

§ 70. O monopólio descrito no "cnputu :inclui
os riscos e resultados decorrentes das atividades
ali mencioMdas. :ficando vedado ~ uni50 ceder cu

conceder qualquer tipo de

pa.r'ticip.,Çc~o.

em espécie

ou em valor, em jazidas de petróleo,
na:tural. seja a que pretexo :Eor.

El1EIlDA: 2A0172-E;
AUTOR : FLORICENO PAIxÃO
APRESENTAÇÃO: 20/05/0'
PARTIDO: PDT
TIPO: ADITIVA
SITUAÇÃO: REJEITADA.

ou giÍs

'EMENDA No. '2A 017%-6

as

UF:

aceesecnta

§

60. ao

art.

C

<art.

3(). do texto numerado). a.

:fim de cs'tn.bclccer o monopólio da união sobre pcrtróleo e

gás

natural em território nacional.
Acrescente-se ao item IX.
scguin'tcs parágra:fos 60. e 70.:

do ar1:. "CUr os

u§ 60. A pesquisa, a lavra, a produção, o
o pecccsscmentc , a dis'tribuiç:ão. a venda

A ll'k").téri';h c.mbora de na'turcza
outra Subcomissão tcm5.tie:t.

constitucional, compete a

Pela rejciçf;ío.

r~ino,

direta ao cOl1S\lmidor :final e o "transporte rn.-:u:-itimo
e em condutos de pe'tróleo c seus dczâvados , e a do

gás natural. em 'território nacional. constitui-se.
monopólio da união ~
§ 70 ~ O

monopólio dcscrito no "copu't" inclui

os riscos e resultados de.corrcn'tcs das atividades
ali mcncion.'ldas, :ficando vedado à União ceder ou

conceder qualquer 'tipo de
ou

participaç.~o.

em espécie

en

valor, em jn:zidas de pc'trólco •
lwttural, seja a que prctexo :for.

ou g5.s

~ ZA OOZ5-0
Acrcscen'ta par5gra:fo ao art~ C (ar"t. :30. do texto numerado)
para dctc.rm:in..'ll:', COlt',O principio constitucional. progró1mátieo,
a
obr:ig<1ç5o
de a uni50 promover. prioritariamente, o
aproveitarncnt'o econômico no caso que mencionrot\05: ~
A sugestão do autor é. de 'todo oportuna, mas seu exame e
Acrescente-se ao Titulo tiDa Organi%aç...~o do apro\."eit'amento cabe à SUbcomissão "aU da Ordem Econômica.
Es'tado" _ Artigo C o seguinte:
Es1:abelccer-s~ U1tl principio constitucional. programático, de
..'
na1:ure%a eminentemente econômica, no eapitulo da organização
nArt~ e
IncluCll\-se entre os bens da uni50: do as'tadc , nâo é. aconselhável. pelo menos do ponto de vãe'ee

EHENDA: 2AOQZ5-0
AUTOR : FELIPE HENDES
APRESENTAÇÃO: 15/05/07
PARTIDO: PDS
TIPO: ADITIVA SITUAÇKo: REJEITADA

EliENnA No

UF: 'FI

-

-técnâee ,

I _

~ ~

•••••••• ~. ~. ~ ••

:tI _

.~

••••• ~

~

~~. ~ ~

~~.~

.... ~ •• ~ ••
~.~~

~ ~
~

...

••

~ ~~. ~.

Somente por esta razão o reld:tor deixa de acolher a emenda.
O p<u:ecer é pela rejeição ~

~~.~~~.

§ A União promoverá. prioritarimncntc, o
aproveitamen'to econômico dos bens de seu dominio,
localizados em regiôes menos 'desenvolvidas do
Pais."

ARTIGO : OOll
.
_
Ar"t.' 1.12 - Incluem-se errtee os bens do dominio dõs
Es'tados os lagos em . terreno que lhes pce-tcace ,
assim como os rios que neles 'têm nascente e :foz;

EliENDA: 2A0050-9
AUTOR : MAURÍCIO CORRÊA
Jl.PRESENTAÇiío: ":&/05/67
PARTIDO: PDT UF: DF
TIPO: SUBSTITUTIVA
SITUAÇÃO: REJEITADA

as ilhas :fluviais e lacustres; as ilhas oceânicas
c as maritimas por eles já cccpcdas na data da
promulgação desta Constituição; e
as
terras
Dê-se ao eaput do ae-t , D a seguinte redac;5o,
devolutas não compreendidas no dominio da União suprimindo-lhe os parágr:dos. 30 ~, lia. e 50 ...

sugere que a 'trans:formação dos T~ri'tórios ocorra em 1909
e- que suas primeiras eleições se reali%e1U em 15 de noVC1Tlbro
de 1990, sob a alegaç.:'ío dê" que o momento de crise pelo qual
passa a No'1t;.5.o hão ju.~1:i:Eica a "pressê111 do Rcla'tor.
O parecer é pel.a rejeição ~

f'ederal~

"Ar't ~ n Os a~is Territórios de Roraim.':t e
Amapá serão -tr~ns:fo:rmt).dos em. Estados, nos "tcr:mos
lei complemcn'tar, aprovada pelo Congresso
de
Nacional, at'é 31 de d=cmbro de 1909. c realizarno
suas primeiras eleições em 15 de novembro de
19-5'0~n

EMENDA: 2A0132-7

~A

AUTOR : AUGUSTO CARVALHO
APRESENTAÇÃO: 19/05/0'
PARTIDO: PCB

TIPO: SUBSTITUTIVA

UF: DF

No. 2A 0132-7

Ver pó1recc.r sobre a emenda No ~2A 012:8-9.

SITUAÇÃO: APR.PARCIALHEm'E
Pcl.a aprovação p<1rc:ial. ~

SUbsti'tua-se
O
Ar't..
D, do capitulo I
noisposições
Preliminares" ,
do
lmi:cprojc'to
Constitucional da Subcomissão da União. oistrii:o
Federal. e Terri'térios, com a scguin'te redação:
"Ar"t. D ~ IncluClt\-se errtee os bens do clominio
Estado as óguas em "todo
o
seu
ciclo
sejnm
águas supc.rliciais, iigu.')s
sub"terrânens ou nguas tne'teóricas e seu uso :!:'crá
disciplinado pela União, Es"tõ:do, D:i.!.trito Feder.,l,
Tcrri1:ónos e Municipios, com a participaç...:'ío da
sociedade organiznda. n
do

hidrol.ógieo,

El1EIlDA: 21l0135-1

AUTOR : JOSÉ: CAMARGO
APRESENTAç10: 19/05/07
PARTIDO: PFL
UF: SP
TIPO: HODIFICATIVA
SITUAÇÃO: REJEITADA
An'teprojeta da organi%aç50 elo Es'tado ~

No ~ ZA 0135-1
ncecsceutu, entre os bens do dordnio
dos Estados, no art ~
D (~. lia. do 'texto numerado>, n :fa:bta de 100 mc1:ros n:;l;S
m..'lrgcns dn"i' rodovias cst1du,"1is ~
O objetivo da proposta, eeeseeate a justi:ficaçf;ío do autor,
permite asscguriU::' que se trata de matéria constitucional dos
próprios astaees ,
EHEtIDA

-44DATA - 2S/05/07

lISSEl1BLÉIA NACIONAL C:0NSTITUIIrrE
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HORA -

SUBCOHISSAO DA UNIÃO. DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

03:20

3ISTEHJ\ DE llPOIO AO PROCESSO CONSTITUCIONAL - QUADRO COl1PARATIVO

ANTEPROJETO

PARECER

EHENDA

Pela

rcjeiç.~o..

CllPÍTULO I

Passa a 'ter a seguinte redaçâo:

"IncluClTI-se cnne os bens do dorninio dos
astascs os lagos em terrenos que lhes pertence I
assim como os rios. que neles "têm nascerrtc c :foz;
as ilhas nuviáis e lacus"trcs; as ilhas oceânicas
e maritlma.s por cães já ceupaêas nn da'ta da
prornulgélção
des'ta
Cons'ti"tui.çã.o;
as
terras
devolu't:1s não compreendida.s no dominio da UlU.ão
Federal e 100 menos MiS margens
esauerda das rodovias estaduais ..ti

......................................

di.rei'b

c

;

.

~

EHENDA: 2AOOSO-9
AUTOR • MAURÍCIO CORRÊA

~:O~~:~I~~/OS~~~AÇk~T;~~I~:A

................................................................

Sugere que a -trans:form.~ I'!c'.: 'T'~r;i..t ó!"ios oco:t:'%'a. em 1989
e que Stl:1S primeiras eleições se ~li%cm. em. 1S de novembro
de. 1990. sob a a1cg;J.ção de: que o momem'to de cr.ise peJ.o quaJ.
pas~a a Nação não justiZica a "pressa" do Relator.
O parecer é pela rejeição.

W: DF

Dê-se. ao capU't do art. D ':l seguinte redaç.âo.
suprimindo-lhe os parâgra:Eos 30.. lia. e 50 ••
"JU::t. D
Os atuais Tc.rrit'órios de Roraitr.a e
Amapá scr;ío trans::ornt.."dos ClQ Estndos"t nos 'termos
de
lei complemen1'ar. aprova.da. pelo Congresso
N."lcional. a'té 31 de dezc.mbro de 1909, e reali%<1X'ão
SWil.S primeiras eleições em 15 de novembro de
1990."

..................................................................

EHENDA: 2AOOSO-9

Sugere que a "trans%orm::ação dos Territórios ocorra em 1989
e que suas primeiras eleições se ~li'ZCJtl em 15 de 'nOvembro
de. 1990"t sob a alcgm;ão de que o momen1:o deI ~se pelo qUõ;tl

AUTOR : HAURÍCIO CORRÊA

APRE=AÇÃO: 16/0S/07

TIPO: SUPRESSIVA

PARTIDO: PDT.

UF: DF

SITUAÇÃO: SEJEITADA

passa a N:lção não jus"ti:Eiea a "pressa;i. do Sela'tor.
O parecer é. pela rejeição.

Dê-se ae eaput do art. D a seguin'te redação,
suprimindo-lbe os parágra.Xos 30. ~ lia. e 50 ••
"Art. D
Os a'tuais 'Terri'táribs de. Roraim."l e
1UM.pá serão transfo.nuados em Es"têldos. nos "termos
de
lei complemen'tnr. :aprovnd:2 pelo Congresso
tb.cional. a.'té. :J1 de dC%ernbro de 1909, e .realizarâo
suas primeiras eleiçôes em 15 de novembro de
1990."

..........
EIlENDA:

TIPO: SUPRESSIUA

~

Sugere que a

2AO~SO-9

AUTOR : HAURÍCI~ CORRÊA
APRESENTAÇÃO: 16/0S/07
PARTIDO: PDT

transi'o:rmdy.~o

.

dos 'I'erritôrlos ocorra em 1909

e que suas primeiras eleições se realizem. em 1S de novcmbro
de 1990, sob ... alegação de que o lUomen'to de crise pelo qual
pasSri Q Nação nfio jus1:3.:Eic:a Q "pressa" -do Rel__' t:or.

UF: DF

SITUAÇÃO: REJSITADA

O

pnrecer é pela -:rejeição.

'Dê-se ao capu't do art. D a seguinte redação,
suprimindo-lhe os par;ágr~os 30 •• lia. e 50 ••

"Art._ D 'Os atu"lis 'Territórios de Ror:aima e
Arn:lpá serão -trans:fortnd.dos em Estüldos, nos termos
lei complclt\en:t:ar, aprovada pelo .congresso
Nacional. a'té 31 de dc:zcmbro de 1909, e realh:arão
suas primeiras eleições em 15 de novembro de

de

1990."

JffiTIGO : 005
Art:. 52 - Os astaecs podem incorporar-se entre si,
subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a.
eutees
ou
:fOrMarelU
novos astaãcs , mediante
delibera.ção
das
respectivas
Assembléias
Legislativas,
plebiscito
das
populações
diretamente interessadas e aprovação do Congresso
Nacional. na xorma rcgW.a.da em lei complecmentar.

ARTIGO e OOG
Jü:'t. Gg - A Unino e os astaecs observarão o
resul'tildo de consul"ta às populações dire'tamen'te
dntcecssadas , por sistema plebisci'tário, para. a
eens'teução de aeroportos, hi<1réle'tricas, polos
petroquimicos.
usinas nucãeaxes , depósitos de
lnêl'terial
e
lixo
atôndco,
ou
quaisquer
c.'nprccndirnentos que prejudiquem a qualidade de
vida das comunidades ou o:fercçam riscos à vida
humana. e ao equilibrio ecológico.

EliENDA: 2A0100-9
AurOR : .JoÃo DA ttATA
APRESENTAÇÃO: 18/05/-0'
PARTIDO: PFL
UF: PB
TIPO: SUBSTITUTIVA
SITUAÇÃO: REJEITADA

EHENDA No. 2A 0100-9

D5: nova redação ao nrt'. E" caet-, 60. do "texto numerado>,
para CN:cluir da consulta plebiscitária a.li prevista, a
construção de aeroporto, hidrelé.1:riCêlS e pólos pe"troquimicos.

"Art. E. A unirio e os eseeêes obsezvazào o
resultado de consulta às populações diretamente
drrtercsseeras , por sistema plebiscitário, para a
construção de usinas nucleares, depósitos
de.
mn"tcrial
c
lixo
:l:tômico,
ou
quaisquer
Clt\precndiltlentos que. prcjudiquem a qualidD.de de
vida das comunidades ou o:fereÇo'1lt\ ri "iCOS à vida
hurr.ana e ao equilibrio ecológico. ti

O autor argumenta que há obras que 1:razecm benfeitori;l.s para.
as comunida.des. Dic;so não há dúvida. O que se quer, porém. ê
que
O1S
populações
mannes"tem
seu
in"tcresse
pelas
bcn:fcitorias.

EHEtIDA: ZAOOG2-Z

Propõe que~ em. disposiçães trnnsi:tól::LQs. d. Constituição
incorpore 'O Terri"tório de Fernando de. Noronha a Pernambuco.
A incorpor:ly.~o sugerida não ê ma:téria constitucional.
Pela rejeiç..:"o.

AUTOR • JosÉ HOURA
APRESENTAÇAO: 10/05/0'
PARTIDO: PFL
TIPO: :ADITIVA
SITUAÇÃO: REJEITADA

UF': PE

Pela rc.jeic;ão.

_~

Acrescente-se, ao c..pi'tulo das Disposições
Transitórias do
Antcpro je"to
do
Relül:tor
da
Subcomissão
da.
Unina,
Distrito
Federal
e
Territórios, o seguin"te artigo F', passando o atual
art. F a ser indicado corno art. G:
"Art. F. Fica o
Fernando de Noronha
Pernambuco."

a1:ual Tcrri."tório Federal de
incorporado .,,0 Estado de

... ..... .... .. ......... .... ......... ..... ......... .... ;;~-t~~d~ .~~ci:i~i~~ .;. ~~;~i~ .d;.Ü~5~·;;;;· ~ ·-t;à~:ii~

EHENDA: 2A0101-7
AtrrOR • JOAO DA HATA

llPRESElrrAÇÂO: 10/0S/07

TIPO: HODIFICATIVA

PARTIDO: PFL

UF: PU

SITUAÇÃO: PREJUDICrolA

c..':rpi1:ulo II _ Da
União Federal:

Competência

Privativa

da

UArt .. F. Compete à união Federal:

Inciso IV .... pc.rmi:tir,
após
autorização
espeei:fica do Congresso Nacion..,1, que
:forças
cs'tr<itngeiras "transitClt\ pelo Território Nacional ou
neJ.e permaneçam temporariamente."

de :Eorç."ls estrangeiras pelo 'território nacional à. prévia .aprovaç;,io do Congresso Nacional... Aqui a.pen:lS se :fixa 'Q compe."tência da União.
Ora, o Congresso Nacional é orgão de um dos Poderes da Uniffo, ecnsequcrrtemerrte, o objetivo do autor da Emenda está atendido.
Pcla prejudicialidade.
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PÁGINA -

3'

PARECER

EHElIDA

EHENDA No.

EtJ:ENDA: 2.1\0003-5

2A 0003-5

propõe que a Uni50 cxpãcxe, dire'tamente. os serviços e
ins'talaçõcs de. energia nuclear a
Pelo Anteprojeto, cabe à unino explorar dire'tarnent'e ou
TIPO: MODIFICATIVA
SITUAÇÃO: REJ"'EITADJl
mcdian'tc autori'Z:aç.=io ou concess5.o t'L.l serviço ..
A concessão ou autorização não implica permitir à empresa
Acrescente-se
ao
art. F o inciso XIU. privada CSSt1. Ch-ploraç:..=io.
rcnun'.c.rc.'n-sc os dC1M;:i.S c suprirnn-sc a letra tlc" do O :fa'to é que t explorar d:ixe'tamcnte wn serviço de na:turC%él
inciso XIV do ant'cprojc'to. dnudo ao rc:Eerido industr:i.nl, de alta tecnologia. não é tarc:fa da adminis1:ração
artigo a scguinte redaç.=io:
pública direta. nns indirc'ta. Dai ser pc.r:fcitarncnte possivel.
a concessão a empres:l pública :federal, que não deixa de
c:lrôlc1:e.rizar uma reserva, ae poder público, para explorar 'tal
"Art. F: Compete à União Fcderôll:
serviço ..
AUTOR : MEIRA FILHO

Iü'RESENTAÇiío: 10/05/0'

PARTIDO: PllDlI

UF: DF

Assim, o objetivo do autor cs1:ã a'tendido no Anteprojeto.
lI ••. lII •••
Pela prcjudicinlidade..
IV .....

v •••
VI •••
VII •••

VII:! •••

IX •••
X •••

XI •••
XIi •••
XIrI .....

"Art.. F: XIV
e>tplorõlr
e in..'italaçôcs de

serviços

dire't;me:n'te
energia nuclear

os
de

qu."llquer natureza;

"1lrt. F: XV _ explorar, diretamente
au-torização ou -ccnccssâc r

ou

mediante

a) ....

b> •••
e) •••

d> •••
c)

suprima-se

"Art. F: XVI _ manter coopcro;ção econômica.....
"Art. P: XVII _ celebrnr convênio c acordG .... "
EliENDA: ZA0070-9

El'lENDA No. 'ZA 0070-9

AUTOR : SADIE HAUACHE
APRESENTAÇÃO: 17/05/07
PARTIDO: PFL
UF: Ali
TIPO: MODIFICATIVA ~ SITUAÇÃO: REJEITADA

mm. cxportaç5o

suprima-se a expecssãc "vedada
por empresa privadatr •
ZAOo75-14
AUTOR : ANNIBAL BARCELLOS

EHENDA. No. 'ZA. 0075-14
Todo o csêceçc de contribuição do autor t contido n.'], presente
emenda I eãc convence da ncccssid;,.de.
de
alterar-se
o
An"tep:rojcto.
O parecer é pela prejudicialidade ..

EHENDA:

APRESENTAÇÃO: 10/05/'07
PARTIDO: PFL
UF: AP
TIPO: SUBSTI!UTIVA
SITUAÇÃ.O: PREJUDICADA

Dê-se ao Art. F a seguinte redaç.':ío:
nArt." F. ccmpe'tc Q Uniiio Federal:

I _ l'lUlnter relações com Es'tndos c!o-trangciros)
celebrar 'tré):tado'i e convenções sobre tn."l1:éria de
na:turcza internacional, p~ri:icipar de organJ.znç:õc.s
intcrnêlciouais;
II _ declarêlr a guerra e celebrar a

IIl
Organi%dr,
Forças ~d;2,s;

preprlrar'

e

pn"Z:~

emprcgar

QS

IV
decreto:::
o
es-tedc
de.
sitio,
intcr.."C:nç..=ío :federal e as medidas de cmcrgênci:l;

a

V _ pJ.ancjar e promover a scguranç..n n:lcional;
VI
conceder perm.is..ão , nos CQSOS previstos
em lei cõmplcrncntar, para que :for~'ls estrangeiras
palo
'território
l1<?cion..l1 ou ncle
permaneçam "tcmporari<2..n cwtc i

'tr~nsitem

VII
autorizar c :fisCo'llizar a produçâo c a
co"1\crcial.izac;:..?o de ma"tc.rial de e..tt'prcgo militar,
armoos e explosivos;
VIII _ organizar
IX

CJicrcc.r

a

g rtÍnnter

a policia Federal;

classi:Ei~ç.::io

de

diversões

públicas;

x _ crnitir moeda;
XI

:fisca.lizar

as

epceaçêcs de. crédito I de

Célpitaliz:1c;Go e de seguros;
XII _ planejar c promover o dcscnvoãvdmcrrtc
Mcion.'11, ouvidos os Estados e os órgãos rcgion.'1i"i
interessados;
XIII _ estabelecer os planos n.'1cionais
vinção, transportes, h.'1bi"t;;tç.5.o c ilno.rmática;

A presente .cmcnda é mera .repetição da de no. ZA 0018-5 ..
Valem aqui as considerações lá eapeedddas ,
Peln rejeição.

de

-46ASSEHBLÉIA

lI.A

IlACIOHllL

DATA - ~O!5/07

COIlSTITUIIII'E

SUBCOkISSÃo DA UNIÃOt DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

HORA - 03:Z0

SISTEHA DE APOIO AO PROCESSO CONSTITUCIONAL - QUADRO COMPARA'l'IVO

PÁGINA -

ANTEPROJETO

PA~ECER

XIV _ . .n"ta o serviço postal,
XV' _ explorar,
~utori~o
Q)

os

dirc:tamcn'te
ou conc:cssão:

S~1;CS

mc.d~n'te

ou

de 'telecomunicações1

b) os
serv:i.ços
e instllnções de nergia
clé1:rie. de qualquer origem ou natureza, exceto o

aprovei"tamen'to de energia hidráulica de potência
.reduzida e, em qualquer caso, ::l Clp'tação de
cne.rgia solar;
c) ao navegação aerocspac~l e. :l utilizaç$o da
in:Eracs1:rut't.tra aeroportuári. c de pt'01:cç;í:o ao vôo;

d> o
'transporte
aquaviário entre portos
brasileiros e
:fron'teiras
nacionais
ou
que
"transpon1ta os limites do Estado ou do Tcrn'tórlq;

e) os
serviços e inst=.J.=.çõcs
nuclear de qualquer na'tureza 1

de

energia

XVI _ man'tcr
coopc.rô1Ç<~
econômica.
adndnis'trntiva, :financeira c eul1:ura1 com
os
Estados e ou'trns pessoas juridicas de dirci'to
público interno;

XVU _ celebrar
convênio
c
acordo
ehccução de leis e serviços :federais I

para

XVIII _ organi'Z<1r e manter o Poder Judicilirio
e o Hinirtério Público do Distrito Federal. e dos
Territórios;
JaX _ orgnn:i::z:ar e manter os serviços e as
instituições o:ficiais de cstatis"tica. gcogra:fia Co
cartogrn:f:ia ;

xx _ conceder anistia;
XXI _ organi::z:ar
civil;

o sds-teea n,.'lcional de dc::fesa

XXII _ legislar sobre:

ri) direito
civil.
com.ercial,
penal,
processual. eleitoral.. maritimo. ncroc.!>opaeial c. do
"trabalho; acemas gc.r<1is de direito 'tribut.mo;
b) ecsesa
aeroespacial ;

civil. dc:fcsa t'errit'orial e de::fcsa

e) organizaç5o
:federais;
d)

e

~bilização

:funcionamento dos serviços

nacionaJ.;

C:) dc:sapropri~ç:ão;

:f) !lguas.
telecomunicações.
in:form.itica.
serviço postal. energia elé:trica, térmica. nuclear
ou qualquer outra;g) sis'tcm:l monetário
g:u:an't:1a de mc::tais;

e de medidas. 'ti1:ulo e

h> polític;).
de
créd:i:to,
c5mbio
e
1:rQ.ns:ferência de valores p:lra :fora do
País;
comércio exterior e intc..rcst'adual;

j> o regime de portos;

I> uânsito

e

'trâ:fcgo

e

interestadual

rodovias :Eederais;

m) jn::z:idas. minas. ou'tros eeeaeses minerais e
metalurgi«; po-t'enciais de energia hidráulica, bem
assim o regime de seu aproveitamento e exploraçOO;
não. das águ.."l5
territorial e patrimonial, :fluviais e
do solo e subsolo dessas águ:lS;

nl recursos na1:urnis. vivos ou

do

mar

aeecstees ,
o)

nõ:J:tura~;

nacion;;alidade. cidadania e

p) populGlçães :ind.í.gcnas;
q) endgr:lÇ5o.

indgrnção. ell'trada. eX"tradiç5o

e expusão de estrangeiros;

r) condições
das pro:fissões I

de

c.pacidade para o cKerCicio

s) higiene e segur:mça do

~alho;

"t) s:imbo~os Dae:ionais;

=0

u) a :faixa de :Eron'teiras e
longo do mar
águas
interiores.
visando
o
desenvolvirnen1:o e a de:fes:a. do pa'trim6nio Mcional ..
a n:a.vcgação e o meio ambiente;

'tc:rri'torial e

v) organizac;:ão
judiciária
do
Hinis'tério
público do Distr:ito Federal. e dos Terri1:órios;
orga,n:iz:tção administrativa dos Tern:tórios;

x) sistema.
nacionais;

z) condições
reuniâo:

estatis'tico
de

e

exercicio

aal proteção do meio ambiente;

cartográ:fico
do

direito

de

~O

-
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lf3

PARECER

ab) outras matér:i;:)s necessárias ao excrc.ic:io
da Competência legislativa e dos poderes que. lhe

s50 concedidos nesta com. ti1:uic;5o. ti
EliENDA: ZAODGG-5
AUTOR : DENISAR ARNEIRO
APRESENTAÇÃO: 15/05/07
PARTIDO: PHDR
UF: RJ
TIPO: MODIFICATIVA
SITUAÇÃO: PREJUDICADA

JlliENDA No. ZA 0066-5

O objc"tivo
da
emenda
está plenamente. a.'tcndido nas
disJmsiçõcs constantc.s do inciso XII do a..-t. F <art. '70. do
'texto numerado) J ali.nca ni" do inciso XX do ar't. F; e :al:inea
ud", do inciso À"'III, do ar't. G (ar't. 60. do "texto numerado).
Pela prejudicialidade.

Emenda modi:fic:ativa ao art. "FIt, XX.
"Art. F ccnpcrtc à União Fcdernl:
xx _ legislar sobre:
i) "trânsito c transporte
nas vias terrestres.

de pcescas e bens

Par5g:t:<úo único. A competência da União não
exclui a dos Estados e Municípios para legislar
suplc.'tiv<lrncmte
sobre a no.atéria da alin~ i,
respeitada a lei :federal. rr
EIlENDA: 2A0070-3
AUTOR ~ GABRIEL GUERREIRO
APRESENTAÇÃO: 18/0S/07
PARTIDO: PHDS
UF: PA
TIPO: UOOU'ICATIVA
SITUAÇÃO: REJEITADA

EllENllA No. 2A 0070-3

A redação propos"ta, com. a emenda, à ali.ne.a "j", do item XX,
do art. F <art. 70. dõ -tcsrte numerado), não aper.:Eeiçoa o
An1:eproje1:o.
O p<2rCcer é pela. rejeição.

nê-se ao Art. F a seguin'tfl rcdnç5o:

nArt. F. (".oml?ctc à uni50 f"edcral :
I.
II.

xx. _ Legislar sobre. :

a>
b>

J) Jazidas.
minas c "todos os rccur:sos do
subsolo, suas pesquisas c âcvarrtemenfos bâsicos;

rnet."lurgia;

potenciais

d~

energia hidráuliC<l, bem

como os regimes de suas expâcxaçào c lavra."
SGC'xZA0071-1

Inclu,."],-se,

no

atcnprojcto

de

'tclrto

cons'ti1:ucional, l;\l'1 parte. relativa à tedc.raç5.o.
scguin'tcs dispositivos:

os

"Art. são
podc.rcs da Uniâo Federal, dos
Es1:ados e dos llimicipios
o
Legislativo,
o
E'xccutiva e o Judiciário t harmônicos c ceececeeaes
entre o;i, segundo organização propost'a em lei
ordinária. "

ARTIGO: 006

Parágra:fo
único
O disposto neste artigo
obedecerá aos rcquisi1:os e condiçôes es1:abelecidos
em. lei complClt'cn"tar ~

ARTIGO : 007
Art. 7g - Compete à União Federal:

EMEJIDA:

ZA0014-Z

A

AUTOR ; FE:LIPE l1ENDES
APRESENTAÇÃO: 15/05/07

I
- manter relações com nsreaes estrangeil:'os; TIPO: MODIFICATIVA
c:eleb.r<:l.%' tra.'tados e convenções sobre ma."téria de
na"turc.za in"tcrnacional; participO%' de organizações
11

-

dcc~arar

suprima-se,
Art. F a palavra
Felipe Mendes.

in"ternacionais;

PARTIDO: PDS

UF: PI

SITUAÇÂO: REJEITADA

supressão pre"tcndida MO

ap~ciçoa

o Ani:cprojc"to e, pelo

:fato de a emenda caseece de jurtJ.:Eicação, não se pc.rmi:te :Eo::,mar o convencimento para sua acolhida.
Pela rcjeiçtAo.

alinca ""'1 do inciso JOt do
"ulI:::."talurg:i.an• _ cons'tituin."te

1\.'1

a guerra c celebrar a paz;

organi::z:ar e manter as rceçcs 1lrm<ldas, a E~W;Â;·ZÀ~~1Õ':5·································· ·À··~~~d;·;i;~·;·~i~i~·;·~~~;~i~\;~ci~ci;·~·~~rt;Çi~
segurança das fronteiras e a dc:fesa externa;
AUTOR ; FELIPE tlENOES
por empresa privada".
.
APRESENtAç.ÃO: 15/05/87
PARTIDO: PDS UF': FI
A ~ent<lç.l)o do autor ressalta que a proibiçã.o do
I'J
- perm.itir, nos casos previ'i'tQs em lei TIPO: MODIFICATIVA
SITUAÇÃO: REJEITADA
Anteprojeto corresponde a uma "eRdrú:iNla es"ta'tizaçiío de
complementar, que :forças estrangeiras
ali:adas
atividade já control<:l.da p~lo poder público u • Ora, a a"tividade
'transitem
(:leIo
território
naciot1.:"ll ou nele
é corrtroâada , mas urna parte dela, por ser sensivel ao mais
permaneçam 'tenpcceedarscrrtc , sob o comando
de
supri.m.a.-se,
no
inciso VI do Art. F· a aJ:to interesse Mcional, deve ser vedada em razão das
autoridades brasileiras, vedada a concessão de cxpecssãc "vedada sua exportação por • empres:l alegações constantes
do
Relat'ário
que.
accnpanbcu
o
bases miJ.itarcs;
privada"
Anteprojeto.
Pori:an"to, prevalec:endo ainda os motivos que lc.VdXam. o
III

-

V
- dcc:,rc..'tar o estado de sitio e a in"tcrvcnção
:federal;

Rcla"tor a in"troduzir a disposição
acolher a emenda.

Pela rejeição.

VI

... autorizar

c

:fiscalizar

a

produção

e o

proibitiva,

não

há

CC1\\O

-48DATA - Z5/05/0,
SUYCOHISSÃO DJ\ UNtÃO, DISTRITO FEDERl\L i.: ttRRITáRIOS

HOHA -

SIS1:ElIA DE l\!'QIO AO PRoCESSO COl!STITUCIONAL - QUADRO COllPl\JlATIVO

comércio

de

.
El'!ENDA.: ZA001~-3
Alf1'OR : FEL.U''' llEND.S

~líE1f1JJl.

Al'llESEltrAÇÃO: 1S/0S/0'
TI~O: 110D:tF:rCATJ:VA
c::l~ssi:fi~Ç<~o

mc~

~\Íbl:i.cas;

"'" cm;':til: Il'\ocda;
":%.r't..

~
... ~is~~iza.r ~t" opc.r<)ções
cap:italizar;fio e d~ seguros:

p1z).n~jar
nneitl~J.. ou'1i<los

rednÇ-5e

esi:tJJIelc.ctt" 05 plDt:l.oS nacionais de
'trêlnSl'ortcs, habita~o e in:Eormât:iCéJi;

os serviço pos'tal e

- t!l;:w:tar

~~i()'nal.;

-

de

q\lC).1.q'UC:.r

(:onvê~:ios e "'cttrdos podl'.:::m SU ccaeneeses , ô)l6n ee
f'~dtU:nl, os tlUl\icipios,

Os

e1:.c..

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

~"i~

<1

pcl~

rejciçbo.

"

..iI.ct"escetlte-sc ao

ae-t-. F.

..

!'lo. ZA. ooZO-='

tliENDA

m~i.:1nt'c

QU

~nd" ;)di1::iva. no
tlurtc..rv.do)..--

:incisa

do art. }:" t::.lrt. 70. do 'te>ttc

xx

1\ rc:fc:rênc:ia prctcndidr.t a artigo de: ll.ntcprojc'to d~ ou1:ra.
deve ser objcrto dt1_ $iS't'cmati:Z:;;Ic;.~o do 1:c-}{'to

Subtor'oiss~()

inciso XX;

global.

"1U:'"t ~ F Ctunpe"te À "nino

t\a"t\\rc'I:'ô1,

0\1.

..

El1E:NJ)A~ 2AOOZO-']

seevdces e :inst'~laçõcs de ene.r:g:ia clé~ca

os

po.t"q\lC

Fod~;:'l!l

à Ul.1i5o

Por isSt), o p.-':lreecr Q

'tc.1.~CO~\l.\\'Í.~t;õc:St

servic;rJs de.

ia) os

do m:-'t. f'":

).."VI

com os F:s'tad/:.lS. "t;vnbém co!t\ o Dis'tri'to

:r compe-te

il.U'toll : Fa'lÇl"E, \ti:.\ID't.S
Co~rc:io Aéreo AP~ESEt.q-AÇa:O~ 15/05/07
PARTIDO: tOS
t1F; PI
't!.?O~ M.<:)1:)'!.~!.<;:~.:rrvi\. sn:UltçÃQ: PR&JUD:tcilDA

explorar.
diretame.trte
ou concessão:

b)

1\. ~"d.:'l. l:htti'ta Q ~lf;i1nr;~ da nortU:l C01\stan.'tc. df;). it.t\'tcpro~c:ta
dnc:! '<jt) Y.vI: clt! nr1,;. F' - art ~ 70.. do 'tCJet"o nWna~";õdo).. Limi:ta,

:fcdCl:'é1:is~tr

vi::l~o l

XIX

nutQri~çãa

inciso

q,Q

:f;},y:;t,

expl:ic:it'n.mcn'te. CQrn as Erttldos.

de cçédi'to. de

:int~ssados;

xtV

UF: PI

SI1'\)AÇAO~ 'RE..:rE:ITAD~

unino,

e 'Promover o clescnvolv:i:n'tm'to
}::'J'I _ celebrar convênios c
nccedcs com 0:5
oS Ss"tados e os 6J:g'.i:cs ,reg;i.on.;:;:i.s Es1:ac1os para ~}teo\l.c9.o de.
leis
c
seecaccs

XI.

XIII

PARTIDO: pDS

No. 2./1 0019-3

'Px:~~ que a <::cle-ol::<ly,?t) de convQnio e acordo, pcl;,.
l';u.::l, C}{QC\1ç.:)o d~
leis ~ s~içQS
~cdC1':<)J.s.
Se

di~5õet='i

de

Da-Se hOVi)

:tx

~&

e

de

cxplosi\TOS;

1JItI"'"

U3:.ZIJ;

I'ÁGIll1l -

'CJCCe:to

~

~"'''''''

Fea~;Üt

,

.

Q

aprove.i'tamcn'to de energia hidráulica. de p<'ftêw::i.a
XI _ planejar c promover o d~sc~~lv1."'e\\'t()
reduzida c, CIn qualquer case , .a cap'ta~o d~ nacionall' ouvidOS os t:::s1:ados c os õrg50s rcgionui.s
C1Jerg:i~ solar;
ârrtceessaôos , nos t.c.rw.o~ do dispo~ to no ar"t. 6~
c)

OZ~"

aerocs~cial e ti

a tw.vcgaçào cêrca,

utili'Zs.çâQ
.. ~
"1lENDA: ZAOOOZ-9

da in:fJ::a-estrlftur.zl ac.ropor'ttz51:.oia:

~

• • ..• • • ..• ..• ..• • ........

"r1PQ~ 'M:Il.'T1.'JA

Jimite.$ de Est'tado ou Tc.rri:tôr:i.o;

as

e) os

s~iços

....

CO()P~Qç;)o

m.tlnt'er

~tI\td.nis'tr3-1:i'C.l'a~

:fiM.n~irt1

rs't"3dos c cutrdS
púb:l.ico :interno:

:P1\R'TIDO~ :PFL

econõmicn ..

ACl::t:st:el\t'<»: aI)
~ntcp.roiet() a ;;:J..inc,,'1

público

do

Distri't()

F'cdera..l

e

dos
passa....a

o!:9~t\i'Zo:r

\\l,an.'t~

e

os

serviÇos

e

'Il\ciso

X'I.'Q

'r:E", com

Rrt.

<:to

scguin'te.

<l

~CJ':i~~c~~'t~d~:.~~~ 'Tr",

~s

insti"tui<;êcs o'iiciais d~ cs"ta:ti.sttca." gt:.0sra:fia c

~togré:1:fi.a.;

~lf'"

sobre:

:E:me.nda

O~J)3ZZlção

~

~

_

;)P.tcproj~t'o

c:J dcsap.ropr.:iação;

"nXI _ umnt'c.e, em J:eg:imc de: monop6lio,
-termos d'a lei. (I serviço post'o.l. u

s&viçes

d> .rcquis:[çt:ío e bens c S'c..rv;:iços civis,. ettt caso de
~
~
,... ~~
pcr.:igo :im1uent:cj> c Jn.ili-ta:rc.s, em 'tmnpo d.~ ~rQ1o EH!:NI1A.: 'ZAOCZO-2
l\\lTOR : .mtl\\N \\j\<iM.l!.KES

~idas,

de

titulo

e

pol~ti~

da crédito. cfunnio e: 'h'ansi'erêm::.i.a de
valNcs para :forõ]: do ~is; comêrcio exterior c.
J.h"t~5tadUõt~;

Vê-se. DO :Inciso
scguin"te ):çd;:or;50~

ü.S

jazidas.

~'ta1.'l.U:Si~;

ass1m o

......

minasj>

o\J:t~tJs

;rce\U:sos

l\\ib~ais e

rcgi~e d~

'

~

e

na~al:i%ay.ti();.

m) l:Jo:P\Ü.nç.Ões 'in,<;H.genas;

cmisraç50t

:i.ndgr«ç5ot

en.trada)

C:RPlJlsâ~ de. c.stl=Q.t\gciros;
o)

CQnq,iç5cs

p.ra:fiss~es ;.

p)

do

higi~ne

e

capacdd~d!:

\W: Ri\.

..

quanto ao tttu.:i.to..

~

~

.

n."'lc:i.Ohal..

Ncs'te

sentido,

a emacnda üpcr:Eeiçoü () Jtnt'cpcojc'tot- cmboril:

rcà;;u:;,~.':u~ propos'ta deva SOZrcl:"
Do Assim.,
o pt:U:"ct:~ ê. pe.l<:;

~SO

tcuos do

Antcprojc~.'to -;Ei~l

2J

al'tcrações 1:éc.ni~s.
aproVt.2ç.lo.. quan'to ~o mêJ::i:to, nos

do Rela:tor ~

os

,

'

~

.
Propõe
't.zK"to

r~ntw:t{'r02ndQ-sc 05

...............

>(Im:

I)
incis()
seguintes ~

~

~

\

<lo ar1:.

Q
&\tprcss50
numerado) ..

do

inciso ),,"QII do ar"t. t (ar't.. 70. di:>

Cott'O o R~lQ:to:t' n.=io õ:ltdo1:ü. nu"tol\Oud.a :i\U:'isdi.eio~l do nistrito
F ~ Fcderal.n5.o M rro::llo p.'2r~ ;) suprc..~s5.o }::Ire"t~;ndi<l;), ..

~

~

~;).diyã() c. ~l«1t1..t -Zp-.0045-a

~

~

~treHD~ No. ~A OOl.t5.-Z

~

..

~

.

HAURÍCrO CORRRA

AFRSstNTA\:Ã,O: 1S)O~)O?
?~i:tn{),: PD'r
tJ'F: n~
~erci-cio tiaS' 't'IPD: 110D.J:f'ICATIVA
s:t'!'U1\ç~O~ REJ:&I.'tknk

e segurança do i:X'ahalho;.

,

art. 'F l",,"t. 70. do
tc.rto numcxôJ.do). pat'<'\ explicitar 05 :fins do dcs~n"o:1v:ímcni:"o

Al>=A"ÂO: '5/05/07
PARTInO: Pllllll
lIl': SA
SITl1AÇÂO: l?,tJE'!''tADA

AUTOR

prxr;;, o

'pc.l..'1; ;J.provac?CJ

~~

'UPO: HDDIr'ICAtIVA
$Uprima-sc

n)

n

seu apr(wc.i'tmnento c eRpllJr.-"çâa:

cidad;)~a

~ ~~4''' ~~

nos

'tío'tenGia:i:s de cncrgi~ hidráu1:i~, bem

1) b:;;:cioW'Jl:idmic J

~

EME\Ulr:... No. "Z1l UGê.Q.-'Z,
Propõe ali:er",," " reUaç50 do im:iso Xl. d<>

pe.C\1l.1.n.r:id<:lttes~ ouvid()s

suas

~~gos intcres'tadual e ~dQvi.as na:uoA: ZAOOlflf"'~
~\tt(Yi\ ':. \Ú..\l!.~ t."tM

e

do art. F'

"u _ planejar c pl:'OmQvcr o dC'icnvol'uimen"to -.
na~:i.'m~l
e
d.
e.li.m.inn.ç.QQ
cl<).s
dis{:lro::!.datlcs
c.CQnômiC3~
c SOCi;l;is ewtx:;} no:; re,giâes do pais •
.t"O;spci'tadw.s

j)

terá

navegayáo tttro:'í:tima, fluvial c lne:ustrc; ~gimc E:s'tldag e os órg.::,ios rcgio~is intcrcss~àos .."
pos:'t'tlS;

.i> 1'r&ns.i"to
:Eede%'ais;.

nv,

ccns'tan'te do Arrtcproje'to".

P::opóc a llIcw;.':ia
. expressa ao regime de memopól:i.o. pela União.
d~ m.."lnut-eb.t;b.o do serviÇO l'0s'tal ..
lio rnêri-to, .a er.v~nda é de ser ~colhida, t:lbs~dos, p~~, os
t'CJ:"Jnos do An'tcproja'to :Einal do Rcltt"tor.

~

~) águas. 1:~lcc:omut\ic:ações. in:forntática, .!loerv.iço APRtSt:tttAÇÃO; 1&/05/0' PAR'rIDO: p~nm
postal, ene1:",9ia clétkica. 'térmii:a., l\ucl~ OU 'T-Ipo: tlODIfI<:ATIQ'A,
SITUAÇÃO: APROVADA
q1..léllquc:r outra;
~

do inóisf;)

.

=1WA 110. ZA OD3Z-1

O itettt XJ:J:I do arti.go nfu do
a s~in'tc; ttô'O.ç.~t) ~
•

tios

al:í.nca "a1 ,

_

EI!El(l)l\: "2.l\003Z-1

zuncio»an1cnto

da

os

:Ee.de.r~is;

e

red:::lcion..,,1

(~t .. 70 do 'tcRtQ u,umt::r<:;tdo,.
~
prcpos'ta nào melhora a rc.dn.tyão
nem :ll"tez<l O' sen'tido.
<) parecer é p~l~ rcjciçfl0.

t~lccomun:i~çtc.s ..n

....................

d~s

ZA 0033-&

do

rc:d."1çào:

AUTOR • ANtlLDE P'S Ot:IV1::lRtl
a) d~it:o c:hr.il, co'lTlcrei:o.l, l)et\:).l, p'eQ.~ss.ual" PJ'Rt:SElttAÇÃO: 1S/()S/U"7
PllR1~'OO: PF'L l1f': R,)'
ele:i.-tl'J1::':ll, mar.:í.timo. ê.l:croná1.fticoj> espacial. ~ do T:r:PO~ HonIt'ICA:rrVA
SJ:'rUAÇÃO: APliOV'ADA
"tr-abalh:a~ normas ~is d~ di~i"to 'triDutãrio;

h)

EUJ:ltrJA No.

p::c.q:Í~t'os.

ou:

au"toJ::'izaç.:(a,. permi.ssão ou COllCC5S50,

- legislar

g>

ou de mca'isa entre os serviços ali

do ant"cl>rojct:o

d:irc;t~c.n.te

''XIV _ PJ:'Cst<1r,

de

lCEx

b>

a...,pac:idnd~

e cultural "com
os
..:ru.r5.dicas de direito

pe.SSoas

TQrritórios:;

XX

..

nv

ruE1lDA: 2~0033-9
- ~l~brd%: eon."'tên:i.a e il.~t:d~ paria eR~cuvão de AUTOR : AROLDE 1)1:: Ol.:I\TE1R:i\
lQ-:i.5 e. servâccs :feder:l:í..s:;
APF-.ESENTllÇÃO: 1~/05/0,.
PARTIDO: Pfl..
t1F': RJ
T1P'O: HOn:tI:I<::A.TiVA
SITUAÇÃO: m:.m.ITADA
mIt - o~n:izztr e ltUln:tc.r o Poder JUdicwio c o

~l1::tI.-

~

~ercs~C\\-,tÔ). ntincu. ";E".ao .:inc:iso
do ae-r, F (.;:urt.. "7Q.. do
'texto nuzne:t'ê'ltlo>. l'm:;) ineluú o 'transporte t:ole.tive) de ê:llb.

UF': BA

S'1'tlJP.Ç$.<h P-PtI,Q'Ii\DPo

X'JI

».5:n3.5tério

~

e instalações de. chc.rgiia nuc:1ear da

CJualq\1~ pa'tUr~a;.

XV

~

..
EtIENDA No.. 2:1\ OOOZ-9'

as V.1;;:lS àe t'r~:1nsporte en'trc partes mari'tirnos e )tutOR .. UlU..DECl{ C})mb..~
:fluviais e .:Eront'ei.ras nacionais ou que transpou!~ APRESEtITltçKo~ 1JVOS/07
dj

Supr:i.ma-so: ;;li alínea r do ~nciso XX do art.. t'
<lo nntcpraje:to, f:Cn.umer;,ndo-sc os siiguin'tcs:

S14gcrc d <;upress:;l() d~ ::l1inea
<'a!::."t. 7o. d~ ~ 'n\l,."\"tt~do) ..

1'r1' do tt\.ciso 'YJC dQ ~. ~

U'~ jnm-s~ t:lS consil:lc:rat;Ões
~~ttda l-{o. :(::1, OOli~-lf ..

q) simb()~O lmCiol:U'ds;

r) or9aJ}iza~o jutliciárin do lclnist~io Ptlhlico do
"........................................................ •
,
Distrito f"cdaal e dos 'rcxr.it'ór:ios; Dr~~i'%a;ão E:tlENlJil: 2A010Z-5
D!E':NOlI.. !-Co .. ~A. 0102:-5

adminis:t:x:a:titJa d~s Tc.rri'tcirios;

I\\ftoa ~ ~l..l\.Vt.C FWtlm !lA m;r.(;i\.
APRESbNTA.;ÃO: 10/05/07
PASTrno: Ph!l'B

S) 5is't~ cst'a'tistico c. ~o~ico nacit1S\dis;

TIPO: SUBSTITUTIVA

A emenda j6. csti at~ndida na

Uf': RJ

SITUAÇÃO: PREJUDICAl>A

Pela prejudic::ia).idadc.

..
.:fort».a

do Anteprojeto ..

ASSEHBLÉIA
II.A

NACIONAL

49-

CONSTITUINTE

DATA - 25/05/07

SUBCOHISSÃO DA UNIÃO t DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

HORA -

03:20

SISTEMA DE l\POIO AO PllOCESSO CONSTITUCIONAL - QUADllO COllPAllATIUO

ANTEPllOJETO

PAllECEll

ElIENDA

t) condic;õcs de exercício do direito de. reuniâo;

Dê-se ao item XII do nrt. F do :11\te:projeto .a
u) outras nstérias ececsséeâas ao exercício da seguinte .reação:
competência. legislativa e dos poderes que. lhe. são
UXXI _ Estabelecer os Plnnos tb.cionais de
concedidos nesta Constituição ..

viaç.5o e os Planos N;).cioll:lis de 'reenspce-tes o n

EMENDA No. 'lA 0067-3

EMENDA: 2A0067-3
AUTOR : DENISm ARNEIRO
APRESEttrAÇÃO: 1~/05/07
PARTIDO: PHDB
UF: RJ
TIPO: MODIFICATI~'A
SITUAÇÃO: REJEITADA

Acresce.n1:e-sc
redação:

Inciso

IV J

com

do

Insti"tui "tributos intc.restn.du."lis e intcrtnunicipais ao longo
d<15 vdes de. -transpoe-tc corro :tortt'.'.l de. estabelecer limit~s ao
livre trá:fego de pessoas ou bens.
Ma:tér:i.a de otrtra Subcornis5fío.
Pela rc.jciçfio.

seguin1:e

"Art. C _
IV
cst:.bclecer limitaçôes no livre tr6:fcgo
de pessõas ou bens t por
meio
de
-nibut:os
int'ercstadu."lis ou intcrtt\unicipnis ou atrC)vés de
barreiras
:fiscais
ao
longo
das
vias
de
transport'e oU
E'HENDA No. ,A OOGO-1

EHElIDA: 2AOOGO-1
AUTOR : GABnIEL GUERREIRO
l\PllESENTAÇÃO: 10/05/07
PAllTIDO: PlIDll
TIPO: MODIFICATIVA
SITUAÇÃO: APROVADA.

l\. emenda amplia
dispositivo •

UF: PA

e

melhor

conce.itu:1

as.

ca:tegorias

no

Pela aprovação.
Dê-se ao Art. G a scguin1:e rcdaç.rio:
nAr't. Go são de compctêncin comum da unitio
Federal, dos Estados, do Dis'trito Federal e dos
Municipios, as seguintes Q:tribuiçõcs :
I.

11.
Amparar
e
'Zelar
pela guarda dos
documentos t obras e locais de VVllor histórico ou
monumentos
e
p::tisagcns
n.'lturais
• :ar'tistico.
no'táveis, assim como os ja%igos :Eossili:fe.ros,

sítios arqueológicos e espelc.ológicQs, parques
n:1cionais Co 1\\onumcn"tos gcológit"os, nlém. de. cutecs
bens cu11:urais e ~~ais ~:~~::. ~i5"tórico-:n-

'EMENDA: 211.0069-0
AUTOR : GAB~IEL GUERREIRO
l\PllESEllTAÇÃO: 10/05/07
PAllTIDO: PlIDB
UF: PA
TIPO: SUBSTUUTIUA
SITUAÇÂO: llEJEITADA

Dê-se. ec Art. G"

Q

EllEllDA No. 2A 0069-0
~end<1 que veda n uniáo, aos zs-taâcs , ao ois1:r:i.:to Fedcra~ e
,Uunicipios isentar de "tributos, matérias de competência de
cu'tea Subcomissâo.

seguinte. rc.d.."ção:
~ela

rejeição.

..,,05 Es"t~dos,.."o Distri1:o
Federal c. aos ltunicipios é vedado :

"Art. C" A União,
I.

lI.

IV. Iscn'tar
quaisquer "tributo~t ou parte.
deles, que. por lei, pcz'tcnçam a. outra unida.de
político-administrativa do Fcdcrnção."

EMENDA: 2Jl.0140-3 _

A emenda está ncolhida na :forma do Anteprojeto.

AUTOR .. ttAURÍCrO FRUET

Pela prejudicialidade"

A,.'ORE'5RNTAÇÃO: 19/05/0'
P~RTIDO: P1'1DH
VF: PR
TIPO: HODIF'rCATIVA
SITUAÇÃO: PREJUDICADA

"Art o F
Inciso
VIII
c.1terec.r-a
classi:Eicação- da prograrnaç5.o dos- etnprcsas
de
'tcfcccnendcaçõcs , "

EHEtmA No.. 'ZA 0154-8

l\PllESENTAÇÃO: 19/05/07
PAllTIDO: PDT
UF: llJ
TIPO: MODIFICATIVA
SITUAÇÃO: HEJEITJU)A

no campo das competências d~ União ..
Não
se
trata
de.
principio

pretc~de

dc:L:i.nir

-<,

tlodi:fica-sc dispositivo J do nntcpeojc'tc do
rcl.rtor da Subcomissâo da União t Dirtri"to Fedcr:il:l
e Tcrritórios:

"-

principio de a:tuação da

~:;;~~~~~c~~~1.6.

nitidQrncnte.

a

.

,

....................................~

EMENDA: 2A015lt-O
AUTOR : JOSÉ. UAURÍCIO

F~lic:ia

Federal.

S~ estnbclecido na
matéria de, legislação

Pela rejciçflo o

"Compete. a União org;'.l;nizar e. m.." n"tcr a Policio.
Federal com a"tu:;lÇt70 cxcãusdvomcrrtc , ecs

casos

em

que haja inequivoco intCJ:C:ssc. da unibo #=c.dcraL"

.... ~it~; o; o~ci;~;· oti;. ·;ii~~· __;;;, °ci~ •.;rt:.;..(;;t: ~;~: ~d~

EHENDA: 211.0162-9

AtIrOR : JosÉ: CARLOS SABÓIA
l\PllESEllTAÇÃO: 19/05/07
PAIlTIDO: PlIDll
TIPO: HODIFICATIVA
SITUAÇÃO: APROVADA

UF: lIA

Modi:fica a alinea m do inciso XX d~ artigo F:
Um) garantias
indigenas. "

aos

direitos

das

populações

'texto n\Ut\C:rndo).
Pela aprovação no mérito o

J

ASSEHBLÉI1l

II.A

NACIOHAL

50-

CONSTITUINTE

DATA - 25/05/0'

SUBCOliISSÃO DA UNIÃO, DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

HORA - 03:20

SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO CONSTITUCIONAL - QUADRO COUPARATIVO

ANTEPROJETO

PARECER

EÍlEIlDA

·... ~~;~ .~~~:i~i; .~ .;;rt~~: .~. j~;mi~~~: .-t;~~~:;~ .ci~ .~~:

E11ENDJ\: 2A0120-3
AurOR : FERNANDO UENRIQUE CARDOSO
APRC5Et..'TAÇÃO: 19/05/07
PARTIDO: PHDR
UF: SP
TIPO; HODIFICATIVA
SITUAÇÃO: APR ..PARCIALMENTE

da co.nplel(;)., que propôe n ampliação
da competência comum
pela migração de várias compc:tências privativas da União.
•
Ê necessário examiná-la, c!:1so a caso.
No nrt. F (~. 70. do tCRto nUIrerado), sugere-se nova
rcdaçàc às alíneas "a" Co "b" do inciso XIV'. A proposta
consiste em cspcc::i:ficar os serviços de -tcâcconcrdceçêcs e de encrgin elé:trica a cargo da união, dcdxandc os remanescentes
para Q cOh'pc.tência comum, 1\,"1 perspectiva da dcscentrQli~ção
:feder;l:tiva. É de ser acolhidQ, com pequena modi:fieação rcda.ciont"ll dQ cmcada , na :forrn::l do Anteprojeto :final do Rcl.ator.
Ainda ao ar't. 70., propõe-se a redução de competência legislativa exclusiva da Uniâo quanto a direito civil. COtr.crc.iQl, penal. preccssuaã , do "trabalho e normas gerais de dircito tribut'ário. Esta proposta não pode ser acolhida, ao ver
do Relator, pelas seguintes r:n:ões: a) trata-se de rotêrl.a
jurídic::l objeto de lcgi...Laçãc codi:ficnda, que, por isto, deve
obedecer a comando legislativo único; b> n50 :faz sentido permitir que os Estados legislem sobre direito comercial,
por
excnpâo , c que. só a Ulliô.o legisle sobre direito m.."lX'itimo
e
.a.eron.'1.\ltico, quando estes :fm:cm parte daquele; c) normas ge;rais de direito tribut:irio. por sua própria natureza, têm. validade e c:fic5.cia no iimbito ancdonaã , por isto que é preciso
rc">t:rir.gi-Ins à produ;.~o nOrn'.ativa da união; d> o direi'to ci\ril, o pcu:ll,
comercial, c-tc , , suscetiveis à legisl."lçâo
comum da União c dos Estados. gerariam insolúveis problemas
de con:Eli"to in'tertcmporó)} c, p;incipaJJren'tc, intercspacial
'de norm:lS, de 'todo inconvenien"tes. Quanto a es-te porrto , portanto, a emenda n':ío merece. acolhimento.
outra alternç.::ío sugerida, da alínea. "d", do referido ar"tigo, 11.5.0 eenvcnee o Relat'or da conveniência de. seu
acolhirrcrrtc , Igu."llmente qu:mto à alinea "uu ,
Pretende-se, também. a supressão da alinea "pu do inciso
}QC do eesec artigo, pdJ:'n incluir a matéria ali prevista na
ecepc'têocda COr.\Un\. A sugestão merece acolhio'llC'nto.
Por último, a pcopos'ta a.ditivn de um § 30. no
art. J
(art. 13 do tCJrto l\urnC-ra.do) é de se rejeitar, pelo não acolhimento dn supxesaàc de ma:térias da alínea na", do item XX.
do art. bo.
O pa\:ccc.r é. pela aprovação parcial.
Pre"tende incluir o gerenciamento cos'teiro na
competência da Unino.
A argu:nent'aç..:"o é. convincente.
O parecer é pcln t1provaç5o •

EMENDA: ZA01GO-Z

AlJ"TOn : FÁBIO FELDMANN

;~~~~~~i;~~Á~~~~5/0;ITU;~~~~D~R~~~A
O incise
seguinte

XII

.

do

artigo

"F"

UF: Sp

pa~sa

âmbit'o de

a. ter a

rcd::lç.~o:

"Ari:. F

..

XII _ cst"ilbclcccr

os

planos

viação t transportes t ho,l:itnç.;'o t
gcrcnci:mc:nto costeiro;"

n.'"l.cionais

de

in:formá'tica

e

·

APRESENTAÇÃO: 10/05/07
PARTIDO: P1IDB
UF: DF'
TIPO: liODIFICATIVA.
SITUAÇÃO: PREJUDICADA

Inclua-s~

~

. ..
~

Propõe que à uni50 cabe zelar pelo patrimônio gené.tico
naedcnaã ,
1-1.:"0 cbs-tnrrtc a ccrwdncerrte argumentação do au'tor, a matllri;} deve ser e1W.min.?da pela Subcomissão da Ciência e Tecnologia.
Pela prejudicialidade.

EHEIIDJI.: 2.11.01'<:6-2
AUTOR .. GERALDO CAHPOS

no Artigo F o seguinte inciso:

''Zelar pelo patrimênio gcl1êtiCO n::lcioll.?l."

·... ;;~-t~~d~ .i~~i~i; ·~i&i; .~~~.;~ .ci~· ~~;~tà~~:i; .ci; ·u~ii~

E:l1ENDA: ZA01Z5-4

AUTOR : GERALDO CiUfPOS
APSESENTAÇÁO: 10/05/07
PARTIDO: PIIDR
TIPO: HODIFICATIVA
SITUAÇÃO: APROVADA

Inclua-se no 1trtigo

F

nos "termos que mcuedcna ,
O objetivo é nleritório com vistas a proteger os legitimos
int'cresscs 11.?cion."1is.
Por isso meewc , deve ser acolhida, com as restrições do
RclQtor qunrrtc à :forma pxcpos'fa ,
Pela aprovny5o.

UF: DF

o seguinte inciso:

ndisciplinnr o acesso ao mexendo interno de
modo a viabiliz<lr
o
desenvolvimento
sáciocconêedcc , o bem. cs-tee da populaç..~o e :l r~li:z..').ç':;l.o
da autonomia "tccnológic.'l c cultural da N,?ção."

...............................................................
A proposta já está acolhida na :forma do An"tcprojeto ..
Pcla prejudicialidade.

ElIENDA: zA01ZQ-6
AUTOR : COSTA FERREIRl'..
APRE5ENTAÇÀO: 19/05/07

TIPO: HODIFICATIVA

PARTIDO: PFL
UF: MA
S;TUAÇt::O: PREJUDICADA

Dê-se ao inciso 111. do artigo F, a seguinte,
rcdaçãc , acrescentando-se ainda as alinens: a, b c
c:
"Art. F

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

11

.

org:mi-..::n.r e man"tc.r as :forças
atrnvés desta:
111

::ll:1l\:lda'i

c.

a) a scguranç.n das :fronteirno;;

dc:fc.sa
nacion.-"'itl, c.
b> a

externa para m;::lontc.r n scbcc-anâa

C) a de:fcSôl intern.'1 para manter
nacion."ll."

do

integridade

ASsEttm..ÉIA
II.A

NACIONAL

51DA.TA - 2:5/05/07

CONSTITUnrrE

HORA -

SUB<:OJUSSÃO DA UNIÃO, DISTRITO n:DERAL E TERRITÓRIOS

03;2:0

SISTEliA DE APOIO AO PROCESSO CONSTITUCIONAL - QUADRO COH?1I.Ri\TIVO

ANTEPROJETO

EMENDA

PARECER

Propôe que os serviços de ::WD:stccirncnt'o de água e o

EHENDA: 2A0131-9
AUTOR : AUGUSTO Ci\RUALHO

APRESEnTAçÃo: 19/05/07
PARTIDO: peR
TIPO: ADITIVA
SITUAÇÃO: REJEIT~A

-tra-.

-tcacrrte dos csço'tos sc'jcm expãorcõcs dirc,Jo;m\cnt'c, ou mediante
nu tot"izô),ç..;o ou eencossào , pela urdêc ,

UF: lJF

Trata-se. de seevaçcs tipic:mc.nt'c municipais, dai porque. a
crrcndn não merecer accâhdmcrrtc ,

Pela rcjciç.b.o.
Inclua-se.

;.l:

letra n:f", rtc.rn XIV do art. :E do

An'tcprojc::t'o consrtd'tucdcnaã dn
Subct)mis..-5.o dn
Unib.o, Distrito Federal c Territórios, li ~cguinte
rcdnç..?o:

":E> o abastecimcnto
dos esgotos."

de

5,gu.."

c.

'tratamento

Q

...............................................................................................................
El'LENDA: 21\0133-5

AUTOR : AUGUSTO CARVALHO
APRESENTAÇAO:

E'ltcnda õildi tJvM p:i:r:) detcrmin.'lr que compete à Uni~o 01.11<1'"
nizilr c m::mtcr a dnspcçàc do 'trabalho, segundo o disposto em
lei ou ccavcaçâc in'tc.rn~cional.
A ju~:ti:fic.:::lly..
?O é convincente.
lI.do'tn-sc a emenda, no mérito, incluindo-se a in!:opcção do
"trnb;";llho entre as matérins de eompe:tência legisln:tiva da Un:i.Anteprojeto ão , sem. entretanto, ~crêncio. a convenção internacional p

19/05/07
PARTIDO: PCB
UF: DF
TIPO: trOOIFICATIVA
SITUA~O: APROVADA

Inclua-se:

no

artigo

UFIr

do

cens-tâi:ucional da Subcomissno dn Uni50,
Federal c Tcrl:itórias, o inciso XXI:
"compc'te à U1\i5.0:
)crI _ Organizar

trabalho. n..a :form.."l.

e

que

Se

Distrito pois es-te t~á. c:fic.-icia. interna, necessariamente, uma vez que
dcln pnrticipc. o Brasil.
Pela npeovaçâc , quanto ao mérito, na :fOrtl\õl. do Anteprojeto
'final do Rclntor.

do
ou

m::m'tcr a auspcçãc
di!:opusc.r em. lei

int~naciQn."ll.n

couvcuçàc

....................................................................................................................

EHENDA: 2A01LJ,J-;2:

A emenda propõe a inclusão de disposi.tivos no campo
da
competência da União. Trata-se
de critérios,
diretrizes,
principias e norrn..'?s sobre incentivos :fisca:J.s. voltados pnra
o desenvolvimento da rcgilio Centro-oeste.
A m.."l.ior parte dos dispohitivos pxcpo-rtca 11..'1:0 se c.nquadra
como "tla'téria Constitucional, c,'*ora. o principio básico do deInclua-se no art. F. como inci!>o XVI. c SlL"),S scnvolvimcnto u..acâcnaâ, vol't:ldo paro a eliminóly.::io das dispnrialincas a. c. b , c o inciso XVII, e suas alincóls a c dades intcr-rcgion::ds já. esteja atendido.
b , renumcrnndo-se os outros:
Pela prcjudicinlid<:\dc.
AUTOR : Ri\CHID SALDANHA DERZI
APRESENTAÇÁO: 10/05/07
PARTIDO: PHDR UF: tiS
TIPO: HODIFICATIVA
SITUAÇÃO: PREJUDICADA

''XVI _ Compete à uniâo c .. tabclecer c CKUtatm:plano dcdcscnvolvimcn'to social c econômica da
regi50 cerrtec-ocs'tc , no qua'L aplic."lr5., auuaâmcrrte ,
q\l:1ntia nfio ih:fc.rio.t' a cinco por cento de suas
ceadas tribut:5rias.

a) As

dirctrJ.zcs

e

eetus

deste

plano

cbcdcceaàc ao princípio
de
de..-ccntralização •
devendo ser es'tabcãccddas em ccrrjurrtc com os
,governos cs'teeccas da rcgi.iío centec-ocs'te ,

b> As ações c:x:ecutivas no âmbito deste paâno
serão. ~rc:fenc.ialmentc, cxczcddas pelos Estados e
Huuicipios
da
região CCULrO-OChte. os quais
de.stin.-"U:'n.o no minimo de.z; por cento de
suas
receitas
tribut<irias
1\."),
mcmrtcnçãc
e
desenvolvimento dessas açêe.. execwtãves •

Xt1II
Lei cspeci<ll disporá. no prn'Zo máximo
de um ano. ã contar da dntn da promulgnç:.~o dcs'tu
Con.. tituiç..=ío,
sobre
os inc?ntivos :fisc;.'''.ds c
creditícios paxa o dc!:.cnvolv:J.mcnto
soc:J.al
c
econômico dn região cerrtcc-ocs'te ,
a) Em nenhuma ãpé'tcsc esses incc:t:i\,"'Os :fisc..."is

c
crediticios
poderão
ser
in:Eeriorcs
concedidos às dcm."),is regiõe..- do Pais.

aos

b> Os
incentivos
'fisc."lis
c creditícios
benc:ficiarão. prc:Ec.rencialmcn'te. atividades agroindustriais e assentamentos :fundi5rios da região."

...... ~ ........................................... ... ~P~;5~ .;~;~~~~~~ .~ . ~~;~~;5~ .':~;~Üi~;~l~ .;~ . :i~~i~~ .~ .d~

EMENDA: 2A0109-2
AUTOR : ALDO ARMn'ES

APRESENTAÇÃO: 19/05/07
TIPO: ttODIFICATIVA

PA!!TlDO: PC DO B

UF:

(;Q

SITUAÇAO: APROVADA

artigo F (artigo 70. do texto numerado) pelüs eeeece que mencdcna,
Pela aprcveção ,

Inclua-se
a
ecepecasác tt , • • orgnniz:lçõcs
in'ter1\.i.cionais de :fins pnci'ficosu no inciso I do
ar't , F do anteprojeto.

.......................................... t

••••••••

E'lffiNDA: 2A01116-7

AUTOR : IRAl! SARAIVA

APRESENTAÇÃO: 19/05/07
PMtTIDO: PMDn
UF: GO
SI.'I'UAÇAO: PREJUDICADA,

TIPO: HODIFICATIVA

Dê-se.
redny...?o:

J:
celebl::'~

ao

item.

I.

do

a::tigo UF" a scguin.tc.

lfantcr rcloções com E...t ndQs entrnngeiros;
tratn.dos,
ccaveoçêcs
e
ates

....;.~;~~d; .~;~~i~; .o • À~t~;;~j~t~: . ;~i; .;t~; .i~t~~;~i~: .
1\.;"),i.. con<;'titui conceito insito nos de. tratados e eouvcaçoes
e, adetn.'lis, todos os celebrados obrigam dir:tarnen'tc. o Brn~il ..
COmo o objetivo j5. es-tá acolhido, n.=ío 11a porque apxovâ-âa
Pela prejudicialidade.

ASSEllBLÉIA
';[I.A

52-

ttACIONAL CONSTITUIIITE

DATA - Zs/05)0'

SUBCOm:SSAO DA 'UNIÃOt DISTiiITO FEDER:AL E 7ERRITÓRIOS

HORA - 03:20

SISTElIA DE APOIO AO PROCESSO CONSTITUCIONAL - QUADRO COIlPARATIVO

ANTEPROJETO

EMENDA

PARECER

internacionais
qtle
obrigue'tt o Brasil;
internacionais."

dirc"tõit
ou
indirct'amentc
participar de organizaçôes

A emenda não está :formulnda em qualquer padrão normativo.
de. sorte ao poder ser a.colhida.
Pelóil; prejudicialidade..

EHENDA: 2A0170-S
AUTOR : SANDRA CAVALCANTI

APRESENTAÇÃO: 19/05/07
PARTIDO: PFL
TIPO: roJITIVA
SITUAÇÃO: PREJUDICADA

Emenda Aditiva

ao

UF: RJ

11, art:. F. inciso

eap ,

XIV, lc'tra :

F) A

normatiznc;ão

do

'transporte

rntlritimo

in"tcrna.cionaJ. dc.ve ser estabelecida a nivcl. de lei
votada
pelo
congresso
N"'lcional e
sancionada pelo prcsidcnt'e d:l República. a :fim de,

:federal.

preservando
os in1:c.rcsscs soberanos do Pais,
ccrrtea qualquer "tentativa escusa de dcsvirtutmento
dessa politica, garantir:
a) Predominância dos ~dorcs n,.')cionais do
Brasil e do pais exportado.r ou importddor, em
par-tes
igua;is,
'tra:tamen'to;

observada

óil;

rcciprociddde

de

b> Apoiar, por meio de açêes próprias. às
empresas brasileiras de nilvegê1Ção atingidas por
prãticas discriminatórias."

.............................................................

Propõe que à uni50 cabe estabelecer o Plano Nacional deTr:msportc. Nisto, a proposta. está atendida no item XII. do
APRESDITAÇi(O: 19/05/0'
PARTIDO: PFL
UF: RJ
art. F (ar't. 70. do -tex'to numerado>; do Anteprojeto.
TIPO; ttODIFICl\.TI.tJA.
SI.TUAÇÃO; 1I.PR_pmcI:f\.LHEN1'E
quanto à unvcgaç50 Qquavi~Jo ;l ~ ~ procede e ãeoe
ser acolhida.
•
quanto ao importo sobre o re:fcrido transporte, não é maErnendóil; SUbsti:tuti.va ec <::lI'. II, ar't. F, téria desta SUbcomissão.
O parecer é pela aprovae;5:o parciüll.
inciso XIV, le.tra d:
EHF:NDA: 2A0177-7

AUTOR • SANDRA CA'lJALCANTI

d) Compete
à
União es1:nbeleccr o Pl.:mo
Nacional de
'reanspce-tes
bem
como
explorar
diretamente., ou mediante Qutorizar;.~o ou concessão,
Q navegação aquavi.árióil;. cabendo-lhe :linda legislar
sobre
o
reg:iulc
dos portos e d<a navcgQção
aquaviária.
pa,rágra:fo ur.d.co. COmpete à União :i.nst:i:tuir
impostos sobre. a :i.tnportQção e expoe-tcçãe , bem como
sobre transporte aquaviário. "
Adc't~-sc.

EME1IDJ\,: 'ZA01e.a-e
AUTOR : CÉSAR CALS NETO

'lVI _ Autorl~ e
comércio de
material
CJtplosivos" •
EHENDA:

~isc=;tli"Zar

bélico,

a produção e o
de.~. arnt.'1S
e
Tróil;ta de

2A0173-1I

neecseewre-se
seguinte
i'tcm,

~téria

in:fraconstitucional e, mesmo que

não o

%'or;", scelc da competência de outróil; SUbcomissão.

AUTOR • FLORICENO PAIXÃO
APRESEllTAÇÃO: ZO/05/0,
PARTIDO: PDT
TIPO: MODIFICATIVA

aqui Q,S :t:õl'Z.ties constantes do parecer sobre a. e.-

menda No. 211. 0010-5
Pela rejeição.

APRESENTAÇÃO: 20/0S/87
PARTIDO: PDS
DF: CE
TIPO: HODIF'ICATIVA
SITUAÇÃO: 'REJEITADA

Pela rejeição.

UF: RS

SITUAÇÃO: RE.JEITADA

ao art. "F" do anteprojet"o o
XII:!,
renumerando-sc
os

subscqucrrtes :

"XIII' _ promover.

paea

:fins

de

rc.:forma

agrária:
a) a desapropriação de. ázcas :rttr\m:is com mais
de quinhentos hectases compreendidos em mais de
dez quilômetros dos eixos das rodovins c. :ferrovias
:federais;

b) as terras com mis de trinta hectares
beneficiados ou recuperados
por
investimento
exclusivo da uni50 tem obras de ir.rigação e.
drenagem ou açudiJgcrn;
se

e> a desapropriação Q que' se ~cre este :i:tcm
ltl.c.diante pagamento de. jus'ta indcni:.aç5o em

~a.rã

titulos especiais da divida pública, com cláusul:ls
de. a'tud.lizaçâo, negociáveis ou J::caju"i'tõÍvcis no
prazo de vinte anos em parcelas anuais i~is c.
sucessivas, assegurada D. sua accd'tuçãc a qu ..~üquer
tempo
como
meio
de
pagr.unent'o de 'tributos
:federais."

....T;;1:~.d~ .~i&i~ ·-trib~i~ri~: .~~~ .~~~ .;~.~i-t~ .ci~ ..;;~.:

El1ENDA: 'ZAO1lf5-9
AUTOR • RACHID SALDANHA DERZI

APRESEIITAÇi(O: 10/05/0'
PARTIDO: PHDB
UF: MS
TIPO: HODIFICATIVA
SITUAÇÃO: REJEITADA

Inclua-se
no
ro:t.
renumcraudo-se os outros:

F,

como

inciso

pe.tênciõl: da união.
Pela rejeição.

.

XI,

llXI _ Instituir impostos sobre. a rcnd<:a e
proventos
de
qu."l1qucr
naturc.%a,
5='.11\10
os
rcndiment'os dos crnbros das Forças Arm:1das e do
Poder JUdiciário. li

ElIENDA: ZA0016-9
AUTOR
FELIPE lIENDES

~~~~~~~~ 1S~~i~i~Ão:P:~~~~iDS

UF: PI

ElIENDA 110. ZA 0016-9
A emenda propõe delegaç50 legislativa dOS Estados para os
:fins que. menciona.
A :figura ela dcJ.egay5o J.cgisJ.ativa ela união para os &s'tados

ASSEHBLÉIA
Il.A

Nll.C!Ow.L

53-

CONSTITUINTE,

SUBCOliISSÃO DA UNIÃO.. DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

SISTE11A DE J\POIO AO PROCEssa CONSTITUCIONAL - QUJ\ORO COliPARATIVO

25/05/07
03:20

PÃGlHA -

EMENDA

ANTEPROJETO

DATA HORA -

60

PARECER

!'oi introdU'%idn em nosso direito consti'tuc:ion.~l na, carta de
37.
Aliás.
só
ô'lli :foi peecas'ta, Hcnh.\..Ul\.'" das eteeeâs
Acrcscen'te-se ao
seguinte dispositivo;

inciso

do

F

Art.

o

Co~'l.s.ti tuiçêícs

brasileiras a pecoau,
Sob o regime dnqucJ.a Cnrta justi:ficava-sc a dclcgaç50 I
porqUe a União c.cn"traliozou no rnfudll'o as competências.
"to Antcp1.oj'C1:0" procurou-se descentralizar 00 máximo. de
"parágra:Eo único. Lei
complementar disporá modo n não cn.bcr a :fi.gura da dclcgay5.o. como sugerid;). 1\..'1
sobre a dclcgaç::io para os Estados lcgJ."ilarc.-n scbec cmendc ,
pesquisa
c
e>cploraç5o
de
mincr~:d..
ll.:::ío Por isso. o parecer é pela rejcição_
estra'tégicos, aproveitamen'to C:
exploraç.::io
de
energia hidráUlica de potência reduzidtil_ n
)C{

Trata-se de emenda scmc'Ihnrrtc à de no. 2A0003-7.
Adotem-.!>c :JS r;lzocs aduzddas »;;;lquclc parecer.
Pela prejudi(:ialidadc.

EliEHOA: 2A0'147-5

AUTOR • ANTÔNIO SALIM CURIATI
APRESENTAÇÃO; 20/05/07
PARTIDO: PDS

UF: SP
SITUAÇÃO: REJEITADA

TIPO: MODIFICATIVA

Inclua-se
Federal:

no

Ar't _

F

Compete

_

à

Unino

lIXX _ Legislar scbec s

<;

V
Lcgisl:lr sobre. Publicidade, prograrn.'l. c
Cornunicãção 'U'isunl ao ar livre, nas nczmas gcr~is.
Ar't _ Compe'te
ao
mUn::LC1p::to
:fiscalizar a
cxccuçãc , na justa medida, de acordo com no.rNl
geral estabelecida pcln União, com a ... pcssãveãs
adequações ec cariÍter regional ou municipal.

Pariígra:fo único- Es'te
poder
delegado
ao
Hunicipio é ele :fiscalização e 1150 poderá 'ter,
jamais. o ~oder coceeã-tdvo , pois es1:ará assim
:ferindo o principio do justo direito. H

... ~ p;~;i;; .~~~ .i· ~l~:i~~ .i~~:U;ili; .~~t;b~i~~~ .~. ~~~~t;; .;i;~~; -

EHEND~:

'Z1l01lJlI-1
AUi'OIi : RACHID SALDAHHA DERZI

APRESENTAÇÃO: 10/05/07
PARTIDO: PHDB
TIPO: ADITIV.A
SI'I'UAÇÃO: APROVADA
Inclua-se, no art.
rcnUlnerando-se os outros:

F,

como

n.-'l.cion.:;l;is de. bem e~-tnr seeâat , de ~ssistênci:l c pro'tcçâo á
:i1l:fSJ)ci:J, à ndolccencia. dOS dc.:ficien'tes :fisicos, aos exeepcion.n is c. ces idosas.
11. proposta é. ext:rcmnmc.ntc: meritória, cabendo apenas des"til'k'Í-la ;'i competência comum, na :forma. do An"teprojcto :final do

Uf': MS

inciso XVIII.

Relator_

Pela aprovação.

nXIII
Estabelecer
e eRcc:u"tar planos
Mcionais
de
bcm-es'tnr
social,
visando
à
ass:istência e proteção à in:fnncii'1, à ndolc~cência,
aos dc:Eicien'tcs :fisicos, aos excepcionais e aos
âdcses ,»

~TIGO

; 000

E11ENDA No_ 2A 001'-'

EMENDA: 2A0017-7

Art. 02 - são da competência comum da União AUTOR : FELIPE IiENDES
Federal, dos Estadós, do Distrito Federal e dos APRESENTAÇÃO: 15/05/0'
PARTIDO: PDS
UF': PI
Hunicipios as seguintes a1:ribuições:
TIPO: MODIFICATIVA SITUAÇÃO: APROVAl)A

I
- observar e :fazer cbscxvaz- o CUlnprimcnto da
Constituição Federal. das leis e zelar pelas
suprima-se
do
inci 0;0 XII do <:tr't~ F :l
instituições democráticas;
CJ\Prc.ss50
"habitação",
1:r::msfcrindo-se
essa
compet'ência pr.iva'tivül d:;t Uni50 p:Jr<:l a compctênci:::t
II
- amparar e zelar pela guarda dos dccumerrtos , comum com Estados. nis'trito Federal c H\micipios;
obras e locais de valor histórico ou artistico, esta :fornm, acrescente-se ao inci se VIII do A.rt.
monumentos e. paisag~ns naturais notáveis» assim G:
como as jazidas arqueológicas e outros
bens
cap , lU
..
cul'turnis
e
naturais
de valor histórico e
artistico;
III impedir a evasão
outros bens culturais e
histórico e artistic:o;

IV

-

promover

o

de obras de arte c de
haturais
de
valor

VIII _ çstabelccer
e
abastecimento e habitação.

turismo e colaborar para sua • _

_

CJ\cclft.:lr

planos

sfío ecavânccutes us razôes jus'ti:ficadoras da emenda. O
cst'abclecimc:nt'o e a exccuçêc de planos de h..'1bitaç.5.o, dadas as
peculiaridades âeeaãs , melhor se 10Céllizam no âmbito da
compe1.êncf..." COtl'Un\ da uni50, Es'tndos, Distri.to FcdeJ::i).l e
Hunicipios •
Pela eprovaçãc ,
~

de

__•••••••••• ~ ••••••• _••••• __••••

promoção;
~:~A~':~f~;~ COR~ÊA
V
... proporcionar os meios de acesso á cultura c APRESENTAÇÃO: 15/05/07
PARTIDO; PDT
UF: DF
ã educação e promover a ciência e a cul"tura;
TIPO: SUBSTITUTIVA
SITUAÇÃO: APR,.PAHCIALHENrE

E1lENDA No. 2A

OO~6-1

As ma'téri:ls
de tompc.têí\cia COID\lln da UniDO c dos Estados
rclcrcm-sc à autonomia jurisdicional, que não :foi adotada
para o Dis1:.rito Federal.
De q\l.'l.lquc.r :formo., a cotl'petência prcvâs'ta no i'tem VII do
VI
es'tabcãecec ,
planejar e promover o
nr'tigo H <art. 11 do texto nurnerndo>, pode ser estendida à
desenvolvimento
regional.
bem
assim
as
Dê-se ao eaput do art. R, marrtendc-ne os seus ccnrpc'têncda do Distrito Federal, con:forme parágrn:fo único do
endomigraçõ'cs;
incisos. a scguin"te redi).ç.~o:
artigo R (art. '2Z do texto numerado>.
Pelo aprovação phrcial_
VII - organizar e pxcmcvez- a ddesa da saúde
rrArt. H COmpete à Uni50 Federal. ao Distrito
pública;
Federal e aQS Estados a lcgisl;).ç.~o comum sobre;

TJIIIca'tabeâcceze
~ecutar
planos
de
abastecimento;
IX
- organizar a dc:fcsa civil permanente, em
especial contra as calamidades públicas, as secas
e as inundações;

x

- proteger o meio ambiente.
poluição em qualquer de suas :formas;

XI

• • _.

tf

.. .-. -~

e comba:tc.r a EUEtIDA: 2A010l.4-1
AUTOR : HEIRA FILHO
APRESENTAÇÃO; 10/05/67
PARTIDO: PHDB m:': nF
TIPO: SUBST1TUTIVA
SITUAÇÃO: APR.PJmCIALHENTE

- preservar as :florestas, a :fauna e a :flora;

XII
combater a miséria e os :fatores
tl'.arginnliozaçQo social do homem, promovendo
integração s(;)cial dos setores desfavorecidos;

de
a

XIII- legislar sobre:

a> direito :f:i.nancc::Lro e ory;:.unento;
b>

••• _._._ • • • • • • • • • • •

Dê-se:1o
rcd:)ç5o:

art.

"HTt

a

seguinte

"Ar"t _ H. compe-te fi União Federal, nos Est'ados
e ao Distrito F"edcrnl a legislnç.~o comum sobre.:
I

__ •

direito agrári.o;

c) direito e procedimento adminis'trativo;

c.-aput do

11

'"

lII

d> direito do trânsito c. do 1:rá!'ego "nas vias
terrestres locais e in"termunicipais; c> direito
urbanistico ;
V •••

-- --

~"-

.-.- .- ~

-

---

-.-.-

Propõe alterar a rcdaç.::ío do "c;)pu1:" do artigo H <ar't.'11 do
'tCJrto numerado>. Ado"to as me~mns eeeees constantes do parec:cr
na Emenda no. 2A OOtI6-1, do Con...t ii:uinte tiaut':t.cio Corrêa.

Pel;). aprovólç5o parcinl.
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:f) d:ire.i'to

HORA - 03:Z0

TERRITÓRIOS
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PARECER

EIlENDA

econômico;
lTI

•••

9) produção, consumo e sua propaganda comercial:
'\TII. ••• u

h> proteção ao consumidor, inclusive sistema.; de
consórcio c poupança;
EHE'fiDA No. ZA 0097-5

EHENDA: ZA0097-S

At:.resec.nt'a

i) :nore.s1:as, caça, pesca, :fauna e ecnscevaçêc da AUTOR: HEIRA FILHO
na'tUrcza;
APRESENTAÇÃO: 10/05/07
ac

meio

ambiente.

e

proteção ao patrimônio
artístico c paisa.gistico;

União o pa'trirnônio histórico

e

oS

XI _ os eeeuescs da Flora c da Fauna."

segunda

InlUdm-SC no art.

tn)

d~

"X _ o patrimônio histórico.

controle do

1> responsabilidade por danos ao meio ambiente, ao
consumidor, a bens e direi"tos de valor a.r"tistlco,
cstêtâee , histórico. turist'iGO e paisagistico;

Bens

Quanto ao primeiro, é important'e lcmbrar que na categoria
dos Bens da Uni50 consideram-se. os bens :fisicos.o patrimônio
histórico pertence à categoria de bens culturais, cuja
pro'tcç.áo já es'tá asseQUrü.da no An"tc.projet'o do RfU.a'tor.
Qu.":m1:o ao segundo, igu;:;llmcn1:e es'têe protegidos na :fOrtt\:;l, do
Anteprojeto.

TIPO: 1l0DIFICATIVA

j)
prot'eyáo
poluição;

aos

eeeueses da Flora e do Fa\lna.

PM.TIDO: PHDB
UF: DF
SITUAÇ~O: APR.PARCIALl!EIn-E

C

os scgu:i.n"tes :incisos:

Elxtl::ê"tan..tc ,

histérico, eult:ural,

há

de.

s.er

p~,- na :forma

acolhida~

quant.o ao mêri'tQ) n.($sa
2A

por que :foi apecccda a emenda no.

0159-9.

Pelê::l: apro'Vaç.l)o parcidl no mérito.

1\l eecceeãe , cu11:ura, ensino, despor1:os e "tu:t::i.smol

.

/

Pela aprovação parcial, à. semelMnç:n da emenda no. 2A009S"'9.

'ZA009~-1

EHENDA:

o) ecsesa e pro'tc.ção da. saúde;

AUTOR ~ EDUARDO JORGt,
APRESENTAÇÃO: 19/05/07

p) regiões mctropolit'anas e de desenvolvimento;

TIPO: HODXFICATIVA

PARTIDO: PT

UF: SP

SITUAÇÃO: APR.PARCrAU1ENTE

q) endomigraçõc.s.
Dá

art.

G

nova rcdaç50
do anteprojeto:

à alinc,,"), o do item XIII do

"XIII _ legislar sobre:

o) promoção, prcrteç50 e recuperação da saúde
c. reabilitação de deJ;ieiências."

................................................................................................................
Propõe ê::l:l'tcrat;5o do inciso VII, do Art. G (art. 00. do 'tesrte

EliENDA: '2.A0095-9

ntuncrado).

AUTOR : EDUARDO JORGE
APRESENTAÇÃO: 19/05/07
7IPO: 1l0DIFICATIVA

PARTIOO: PT

.L

Pela dProvn.ÇfO parcial.

Ul': SP

SITUAÇÃO: APR.PARCXl<l.liENTE

Dá nova .redação no inciso VII do artigo G do
anteprojeto:
•

"ArT-. G

~

.

VII'
Normatizar,. exccutar e con'troJ.ar
ações de- promoy.-~o, protcç.:"o c recupc.r~ç:.5o
saúde. H

aS
da

....................................................

EliENDA: 2A0110-6
AUTOR • ALDO ARANTES
M'RESEltrAÇÃO: 19/05/07
PMrr:rnO~ PC no B
TIPO: MODIFICATIVA
SITUAçÃO: REJEITADA

~;;;~i .~~: ·~i ·Ô1~~:~························"······:"'·········

o que está rcso;:uvado ê o in'tcrcsse p\1blico e ~o o
UF ~ ~ in'teresse das entidades. fi.. co~ahQração que cV'en~n:te
OCOrra será sempre em ra:z:5o desse in'tcrcsse público.
Pela rejeição.

"Suprim."l-se
a
e>tpress5.o
"ressalvada
a
colaboração de ârrtcecase público f na :forma e nos
limitcs da Lei Federal, cxclusiv::uncnte no se'teeedu~cioll;;tl, 110 ~ssi.s1:cnci<:tl e no hospitalar n do
inciso II do art. G do anteprojeto. 11

...................................................................................................................
EIlEIlDA: ZA0163-7
AUTOR , JOIlAS' PINHEIRO
l\PRESENTAÇÃO: ZO/05/07
TIPO: ADITIVA

PARTIDO: PFL

Ul', HT

SITUAÇÃO: REJEITADA

EIlEIlDA No. ZA 0163-7
Embora a preocupação se.ja louvável..
mn'térin de. na:turC%:l. in:fr~nsti'tuciona1.

a

Emenda 'tra:ta de

Pela .r:ejeiç5o.

Aerescen"ta-se no Artigo G _ capi'tulo 111 _ Da
competência comum da união, dos Es'téldos e dos
Nunieipios _ o seguinte parógr:no:
"ru:tigfo G. são
de
compet:ênci:a comum da
união, dos Es-tados, do Distri"to Federal e dos
Municipios, as seguintes atribuições:

-

...........................................
.

proporcionar meios
agrop;;'cuária.. assistência
.rural."

ARTIGO: 009

Ar't. 9.2 - A união .. os Ert:ildoo;, o Distri'to Feder:);l
e os trunicipios poderão celebrar convênios para

execução de 5U."lS leis, seeedços ou decisões, pOl:'
intcntédio de :funcionários :federais, es"taduais, do
Dis:t.ri"to Federal e HUnicip;"is.

ARTIGO: 010

Art.

10

-

A

União,

aos

astaecs ,

;1:0 Di~ito

Federal e ;;lOS Hunicipios é. vedado:
I
- criar distinções ou IJrclcrências em .zavor de
dessas pessoas de direito pUblico :interno
contra outra;

t.Ima

II
- CS't'nbelcccr eul'tos religiosos ou igrejas,
subvencioná-los, Cl'1baraç.<1r-lhes o cxc.rcic:io ou

manter co'tt eles ou seus rcprcscn'tan:tc5 relaçõeS de

dcpcadêncda ou ali::mç..'1, rcss~lvada :li col:iliorô2.ç1ío
de i'tcressc. público, na. '%orm."? e nos l:imites da Lei
Federal, e}l:clusivarncntc. no se1:or educacional~ no
assistenci;)l c no hospi"tal;ar;

III - recusar :fé nos documentos públicos.

de apoio a
téclPe."l
e

pesqudsa
CX'tcn!>5o

....................................................................
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ASsiMBLÉIA
II.A

NACIONAL

CONSTITUIHI'E

DATA - 25/05/07

SUBCOMISSÃO DA UNIÃO. DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

HORA - 03:20

SIsn:HA DE APOIO AO FROCESSO CONSTITUCIONAL - QUADRO COllFARATIIIO
ANTEFROJETO

PÁGINA -

EMENDA

FARJ':CER

ARTIGO
011
EHElmA: 2AOOS7-6
Ar't _ 11 - ccnpe'te á união Fedcral. e aos sseeees a AUTOR : VASCO ALVES
legislação comum sobre:
APRESENTAÇÃO: 10/05/0'

TIPO: SUPRESSIVA

PAATIDO: PHDB

prorôc a supecssêc do it'em IXI do artigo Z cce-t , 1q do
'texto numerado) sob o :fundamento de que di intervenção nos Estados Co no Dis"tri"to Fc.dernl, para por "termo a gra'J'e pee-tureaç50 da ordem pública. a:front'o. a autonomia. daquelas unidades
:fedm=:ltivas. O dispositivo em ~ade. 'tem ou"tro objc.t:ivo,
qual se';:a. o de preservar a Fcdernçà.o. De qualquer :fo~.
quem decidirá. sobre a in"tcrvc:nr;ão. nesta e nas demais hip6'tcses , 6 o Congresso N."lcional, de acordo com emendas que, neste
scnt:ido, estãe s~ndo acolhidas.
Pel.a rcjeiç..~o.

UF: ES

SITUAÇÃO: REJEITADA

- regime penitenciário;
suprima-se o i'tem 111 do artigo.

11
- registros públicos e notariais; juntas
comerciais. e tabelionatos; cUSnIS e emolumentos
rcmun~'tóJ:;':ios dos serviços :forens~s;

-

. ... ·;~~5~· ~~~~ ·~d;~~ .~~ ·i-t~ ·II: ·d~ ·;rli~·H· ê;;t:·.;~ ·ci~··

111 - Fiação, :funcionamen'to c processo do juizado Ê;m~À;"~iõ156:~"""··"""""'·""""""""
de pequenas causas;
i\UTOR : ISR~ PINHEIRO FIUto
APRESENTAÇÃO: 19/0S/07

IV

- procedimen'tos judiciais:

TIPO: HODIFICATIVA

6G

PAliT.IDO: PHOB

1:eN'to nUll'erado), ptlra .o.crcscen'tar as expcessões notariais e

regiStrais. Emenda acolhida nos 'termos do parecer à erncnd;"
nc , ZA 0122-0, do Consti'tuin'tc Hárcio Brêlga.

UF: HG

SITUAÇÃO: APROVJU)A

Pel: 1 apeevaçâc ,

v
direi'to
jUdici5.rio.
organ.i'tação c
assistência judiciária; ministério
público
c
Acrescente-se cc item 11 do Artigo H do
De:fcnsoria Pública;
Relat6rio c An'teprojet'o da ~Ia _ subcomissão da
União, Dis1:rl:to~Fcdcrãll e Te.rri'tórios:
VI - e:fetivos e armamen'tos das policias mili'tares
e
condições
de
sua
convocação,
inclusive
nArtigo H •••••••••••••••••••••••••••••••••••
moblilização;
I _

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

vxx - seguridade e previllência saciaJ..
II e- •••• , not'ari<lis e rcgistrais;tI

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • •• • •• • • •• •• • • •• •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • •f::.-•• • • • • • •
ARTIGO : 01Z
ne-t, 12 - Jl. lcgislaç.5o da União Federal, no
dominio das nm:térias da competência comum, 'terá o
conteúdo de. normas gerais, com vaãâdade e e:ficácia
no âmbito nacional,
e
dcnomânaçàc
de
J.ei
complement'ar •

propõe 110va rcdl1ç:..~o para o Ar"tigo 11 <art. 15 de 'teK"tO num~a
do, assim como para a letra "CU do parágrafo do mesmo artigo.
A propos"bl, no que 'tange ao "e;"pu't" do artigo visa a compatibilizá.-lo, aeecvés da nova rc.d~çâo, com o dispost'o no artigo
N <dr't. 16 do -teare numerado>, 'também em sua nova reda~o,
decorrente da proposta ccns'tarrtc da Emenda no. ZA003G-3. do
A le:tra c do parágrêÚo Único do art'. H c. o mesmo ilust're Constituinte.
Seu capwt paascm a "ter a. seguinte redação:
Qttan:t'o à J.e:tra lICn • o Re1at'or t'l'.antém a redação origina.l.
pel:} apJ':OVólção parcial.
Art. Compete ao Prcsiden'tc da República,

J;;1iENDA: ZA0030-0

AUTOR : JAIRO CARnEIRO
APRESENTAÇÃO: 16/05/87
PARTIDO: PFL
UF': RA
TIPO: SUBSTITUTIVA
SITUAÇÃO: APR.P1lRCI~E

mediante prévia au'tori'%ação do congresso Nacional,
decretar int'ervenção.
parágra:fo único. •

.

c) Do
prnvinten'to
pelo
supremo Tribun,.."l
tederal, de rcprcscn:taç.5o, nos case-s do inciso UI,

primeir:it parte, e nOS do inciso UII, ambos do
Cõlr'tigo J,..." _ Cons'ti'tuin'te Jairo C;)rnciro.

..................................................

EHEIlDA: 2A0030-0
AUTOR : JAIRO Cl\RNEIRO
FA!lTlDO: PFL
UF: nA
AFRESENI'AÇiío: 16/05/07
TIPO: SUBSTITUTIUA
SITUAÇAO: APR.PARCIALliENTE

.

p;~pi;~. ~~;; ~d;~~~

.;;;;.~ .irti~ .ti. c;;t: ·15.ci~ .1:~,rt~ .~~~~.:

do t assim como parn a le"tra "clt do parágra:::o do . mcsmo arti~ ..
A PJ::'oposta, no qUe 'tange ao ne;"put n do ar't:Lgo V:LSa a comp;"t:lbilizá.-Io, a"través da nova rcdüç.?:o, com o disporto no artigo
N <ôtt"t. 16 do 'teK'to numerado). 'também em SU:;l nova redação,
decozxcrrte da proposta consi:~ni:e da Emenda no. 21\00310-3, do
A le'tra c do parágr;ão Único do art. H c o mc"il\'io ilus1:rc constit'uin'tc..
_
....
sbu caput passmn a 'ter a seguin'tc. redação:
ouarrtc ~ lc't:a l1eu", o Relator marrtém a rcdaçao onginal.
pela apzcvaçac parc1al.
Art'. ceapc'tc ao Prcsiden'tc ih 'Repúl?1.ica.
median'te prévi~ au1:orizaçào do Congresso lbcJ..onnl,
decre1::u:' int'~nção.
parágra%'o único. •

.

c) Do
prot.d.mcnt'o
pelo
supremo Tribunal
Federa1.. de rcpresen'taç.5o, nos c<'150S do inci"o VI,
primeira parte, e nos do inciso VII I <l}'.lbos do
artigo L." _ Constituinte Jairo earneiro.

..

............. ,

.

ARTIGO • 013

r.rt. 13 - A legislac;ão dos astases , do Dirtri'to
Federa'l e dos Hunicipios. no domínio das ~'térias
da cotllpct'ência cceam , 'terá o con'téudo de normas
suplement'ares, com validade. e e:ficácitl no âmbit'o
da
respectiva
j\J.risdição
tcrri'torial,
c
dc:nomi~o de :Lei sup:Lcmcl\'t3X'.
l\RTIGO
013
§ 19... No exercicio da legislação suplementar, os

eataaes , () Dis'trit'o
observarão

a

lei

Fede.r~l

c os

complemen'tar

Municipios
dc normas gerais

precxãs'tcrrte ,

l\RTlGO • 1113
§ 22 ... A vigência ul'terior de. lei complementar de

normas gcrêlis "tornará inc.:ficaz a lei suplcn'cni:ar
na.qU:l~O em que es'ra corttli"tar com a. da UniSo
Federa). relativa tna'téria da eompei:ência com\.ln\.

A>nplill a autonomia do Distri'to Federal. para incluir n
Judiciária.
O ncac'tce persiste no seu entedi11'cnto de que a aurcnorda
jurisdic.ion'Ãl do Distrito Federal nào deve. ser aca'tada , pelo
menos mun prilnei.:::n momento da impl;:mi:aç..'1'o dé.l nui:ono'1lia.
• I
- .tna.n'tc.r a int'egridade n....c ional;
É que alé.nt das r:lzôes con..tani:es do Rclni:õrio do An'teproje1:o t ~s cnco.rgos :fJ.n;).ncci~s.CO'U o aparelho j,,!dic~nl.s~o
Dê-se no art.
1:1 - repelir invasão estrangeira ou a de um
CJrtrc..r.'.lncnte. clc.vndos, o que. '(]J.rJ.a a ac.?rrc.tar 1".aJ.o~es dit'J.ES'tado em outro;
llArt. O
Distrito
Fedcrn1 é do1:;).do de culdndes p<ll":1 o nis1:rito Fcd~al.
judicifiria,
Corno a constituiçno é :flCJ'livel, sujeit.o. a emendns, porIII - pôr tc.rmo a grave perturbação dZl ordem <:lutonomJ..a
politica.
lcgislnt'ivn,
tanto, c.ltcgnr.s. o moment'o, se :for o Cü\SO. de. adotar-se. a aupública;
administrativ;" c :financcir:}."
tononi.:l jurisdicioll.?l.
O p;:lrc.cc.r é !}elé). rcjc:iç.~o.
IV
- gi1rant'ir o livrl:l cxcrc:í.cio de qUr?lquc.r dos
;;~;i;~';'~~~~~~~k~'ci~' i~~i;~' ~II: ·d~
(;;1::.';~ ·d~··
Poderes estaduais;
EHENDit: ZA0111-4
texto numcrndo). A matéria vem :lprcciada no parecer à entenda
AUTOR
:
ALDO
ARAmES
_
rcorganiozar
as
:finanças
do
Estado
que.:
11
UF: GV no .. 2;.1;0057-6. de nutoria do constituinte Uasco Alves.
APRESENTAÇÃO: 19/05/87
PARTIDO: PC no 13
Pela rcjciç:..:::io.
a) suspender o p:Jg;:uncn"to de sua divid<l :fundada por TIPO: MODIFICATIVA
SITUAÇÃO: REJEITADA

......................................................

lt'..? is

de dois i)nos consccu"tivos t salvo
de :força maior;
_

por

.;rt:.i..

mo"tJ.... ."O

"suprirn."l-se.

b) deil<ar de en'trcgar a()s llunicipios as quotas que êlntêprojeto. n
J.hes :EPrc.'tI dc"idêlS a ti"tulo de "tr;;Ins.fcrêneia de.
receit<ls públicas de qualquer n<:lturcza ou de
participêl~o na
renda 'tributária, nos
prazos

o

iI1Ci~o

III

do

art.

L

do
.

..............................................................
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AIlTEPROJETO

6~

PARECER

EHEIlDA

previstos nes-ta constituie;5o ou em lei;
VI
- prover à execução de lei da união Federal.
ordem. ou decisão judiciária;

V:tl
- asscgur~ a observância
principios constitucionais:

dos

seguintes

:forma republicana, democrática, representativa

<:1)

e :federativa;

b) respeito aos direitos hwn.:lnos;
c)

1:CJ'lporaricdade

duração

nâo

dos

excederá

mand:xtos
a

dos

eletivos,

mandatos

cuja

:fcdc::a1s

correspondentes;
d) harmonia e eoordenaç:ão dos poderes;

c) gara,ntias do Poder Judiciá.rl.o e do Hin:irtério
público;
:f)

autonomia municipal;

g)

prestação de contas da administração pública:
direta e :indireta.

ARTIGO: 015
1S - ccnpc'te

:otEHOA: ZA0106-0

Art.

dccre:ta.r

Q,

ao

Pcsidcnte

in'tC);VCnção ..

da

Rc.pública AUTOR : ALDO ARANTES
APRESENTAÇÃO: 19/05/0'
TIPO: SUBSTITUTIVA

O

art..

H

do

PARTI.DO: PC DO B

SITUAÇÃO: APROVADA

ant'cprojc.to

passa

a

E"i'tabclccc a competência do Presidente da Repúbl.ica para dccre"tar a :intc.rvcnç:.5o t mediante aprova.ção do Congresso tbc:i.oUF: CO nal.
Emenda que se escolhe na: :fOrm::1 de p~cer pro:Ecrido ~ emenda no. 2A0030-0 t do conrtituinte Jairo carneiro.
Pela aprovn.ç5o.
'ter =.

seguin"tc redaçâo:
COmpei:e
aprcv·.:1I';50

do
in"te.rvcngão. U

ao

prcsidcni:c

Congresso

da.

Rc.púb1.iea..

tbcion:ll.

dcere't::1r

com
a

................................................................................................................
ARTIGO: 015

Parágra::fo único
dependerá:

-

A

df7cre"tação

da in"tervcnção

CdSO do inciso IV do art. 14. de solici"tação
do Poder Lcgisla:t'ivo ou Poder Executivo. coacto ou
iMpedido, ou de requisição do supremo Tribunal.
Federal, se a coação :for exercida contra o poder
Judici:írio;

a) no

b) no caso do inciso VI do art. 14. quando se
tratar de execução de ordem ou decisão judiciária.
de rcquisiç:fio do Supremo Tribunal. Pcde:r:al.. ec do
Tribunal Superior Elci"toral. coItt"orme a ma:téria;

c)

do prcvârecrrtc , pelo Supremo Tribunal Federal,
de rcpresen't,açâo do Pror;ur~dor-Geral da República,
nos casos do inciso VI. primeira parte, e nos do
inciso VII. ambos do ae-t , 14;

(1)
nos casos dos incisos VI c. VII do art. 14, o
aeeee'tc do Prcsiden"te da República limitéU."-se-li a
suspender a execução do a'to impugtwdo. se essa
medida
bastar
para
o
rcs'tabclccimcn"t'o
da
norn:.alidadc no Estado.

ARTIGO : 01&
Art.
16
()
decreto de in'tc.rvenç."lô.. que
cspccüicará a. soa amplitude, prazo e condições de
cxccuçác e. se couber, nomeará o interventor, será
stibmrnetido. dentro de qunre:n"ta c oito horas de sua
~~~~J~ ao congresso NaciornJ. paea ~proV'ação

EHENDA":

2J1.0036-3

Propõe a suprcss50 do par5.gra:fo 20. do artigo H <art.. 15 do
tmeto n~ado). propõe. renU!\\C.ração e que. se dê. nova redação
;'0 artigo 10.. e ao "capu'tu ,
Acolhida integralm~nte. passando o par5gra:fo 30. a ser o pará
gr3::0 20., que se sUpr:J.Me. d:mdo-sc :;linda ao artigo N <art.16

AmOR : J1\IRO CARNEIRO

APRESEh.'TAÇÃO:. 16/05/87
PARTIDO: PfL
UF: lJA
TIPO: SlJB5TITUTIVA SITUAÇÃO: APROVADA

Supr:ima-se o

do tcK1:o numerado)

§ 20. do

a ser 20. e se dê nova

:lo

rcdnção sugc.r:i.dn Co ao parágra.:fo 10.. a

artigo N, o § ac , passa nova. rcd::uftío proposta pelo Relator ..
rcdêlç.?O ao § 10. e ao Pela aprovaçâQ.

caput:
t1Art. o
decreto
de int'cJ:VCnção que. se
couber. nomeará o intc.rvcntor. observará em 5U:l

amplitude. prazo c condições de execução,
termos da ~utorizaç.~o do Poder Legislativo."
Consti"tuinte Jairo Célrnei1;o..

05

-

Propôe a supecssãc do pnr5.gr:rlo 2.0 .. do artígo 11 <art. 16 do
tcKto numerado). propõe renumeração e que se dê nova redação
no artigo 10. e ;10 ncaputl1..
Naciona.l será
convocado,
cx1:raordinariamentc. APRESENTAÇÃO: 16/05/07
PARTIDO: PFL
l1F': BA
dentro do mesmo prazo de qudrCnta e oito hcxas , TIPO: 5UB5TITUl'IVr..
SITUAÇÃO: APROVADA
Acolhida integr<llmc.nte, passando o p~ágr;rl'o 30. a ser o pará
p;,ra apreciar o :1to do Presidente da República ..
gr:do 20 •• que se suprime, dando-se. ainda ao artigo N (ar't..16
do texto n\urer;:ldo) a redação sugerida e ao par5.gré1:f'o 10. a
Suprima-se o § 20 .. do artigo N. o § 30. pasaa nova redaçào proposta pelo Rela'tor.
a ser 20. e se dê nova .rcdnçâe ao § 10. e ao Pela aprocaçãc ,
ARTIGO : 016
§
12 Se

EHENDA: 2A0036-3
não estivc.r :funcionando, o Congresso AUTOR : Jl\.IRO CARNEIRO

caput:
nArt.. o

decreto

de

intcr'Q'Cnç..~o

couber, nomeará o intc.rvcn'tor,

observará

que,

se.

em

sua

~.t\plitudc.,

prazo e condições de. exccuçôc , os
tenros da autori"t:n:çào do Poclcr Legislativo. 11 _

.

cons"tituin"tc Jairo carneiro •

........................................................

JUiTIGO : 01&

§
22 - Nos casos da alined. d do artigo anterior. AUTOR : JAIRO CARNEIRO
:fica dispensada a aprcciaç.~o do
decreto
do APRESEfrrAçÃO: 16/05/67
~:ARTIDO: PFL
Presidcn"tc da Rcpúbl.ie:;l pel.o Congresso Naciolk1l. TIPO: SUPRESSIVA SITUAÇAO: APROVADA
se a suspensão do ato tiver produzido os seus

e:fci'tos.

'-_~

Propõe a suprcssàc do parbgra:fo 20. do artigo li {art • .,6 do
tcmto \\\unc.ra.do), propõe. renumeração e que. se dê nova rcdaçâo

EUENOA: 2."0036-3

ao artigo 10. c ao nc.'lpu't n•
Acolhida integralmente. paasaadc o pará9ra:fo 30. a ser o ~á
gr<tto 20., que se. suprime, dando-ese ainda ao artigo N (ar't • .,6
do texto numezadc) a rcdnçfío sugerida e ao parágra:fo 10. a
Suprim."l-SC o § 20.. do artigo N. o § 30. passa nova rcdaç..~o prcpcs'ta pelo Relator.
a ser ze , e se. dê nova xcdaçâc no § 10. e ao Pela apeovccãc ,
c.'1:pu't:
uArt. O
decreto
de intervcnç.::ío que. se
couber. nomeará o interventor, obscrv:tt'á em StL'1

--l...-

UF: BA

---l-

~.
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amplitude, p.J:'azo c. condições de execução, os
'tCl:'mOS da autQriz.:lç:ão do Pod~ Lcgisltl'tivo." _
Consi:i'tuin'tc .l'airo carnc::iro_

ARtIGO: 016
§
32 - cessados

au'tczddades

os

a:fastadas

motivos da intervenção, as
de

seus

cargos

a

eles

vol'tarão, salvo impedimenm"to legal.
APTlGO : 017

Emenda no mesmo sentido d<1 de a, 2AOD3~-O.

EMENDA: 2AOO"0-7

Art.. 17 - O Distrl'to F'cdcrõ;ll é dotado de autonomia AUTOR : HAURÍtIO CO~RÊA
politica,
legislat'iva,
adminisU'a:tiva
c APRESENTAÇÃO: 16/05/07
PARTIDO: PDT UF': DF'
:Einancc:ira..
TIPO: SUBSTItUTIVA
SITUAÇÃO: REJEITADA

Pela rejeição.

Dê-se GlO art.. Q a scgu.in'te: rcd,;uj:5o:

"iU:''t.. q. Lei 01:g5nica, votada pcl.~ A~scmblê:ia
Lcgisl:;ltiva~ disporá
sobre St org::miz<:l:ção àos
Poderes Lcgisla:tiv(), Executivo c Judiciário do
Distri"to Federal, o1J~crv<ldas as normas e
os
principies estabelecidos nesta eons'ti1:uiç5o."

···À~;~~~i;·b·~~~~·d~"~:·Ô·(~:·';;·d~·i~·~~d~;

EHENDA: ZAD11Z-Z
AUTOR : ALDO ,ARANTES

a cxp.rcss5o nm.unicipio nautro"..

APRESElrrAÇÃO: 19/05/07
PARTIDO: PC DO B
1"lPO: S1lllSTITUTIVA
SITUAÇÃo: REJEITADA

1lF: GO

o art. O do
seguin'tc red~çâo:

'ter

anteprojeto

passa

Q

Pela >:ejeiç1io.

a

"O Distrito Fedcrõll, municipio neutro. é
do't~do
de
autonomi.;}
politica,
lcgisl;,;~:t:iva,
admi.n:i.s'trativa c :fin::anccira. n

.... id~~·;· ;~~~~i;· j~~:i~~. ~ ·üi~it~·F~d~;i:······

'EMENDA: 2A01&&-1
AUTOR • CID SABÓIA DE C1lRVALHO

pelQS razõc.s CHpcndidas em outras emendas no lf\esmo sentido, MO há por que. acolhê.-la.
pcl::». rejeição.

~l'HESEmAÇÃO:

TIl'O:

20/05/07
PARTIDO: PHDB UF: CE
SUBSTITUTIVA
SITUAÇÃO ~ REJEl:TADA

NQva redaçâo para o artigo no". do e..pitulo.
V, do Distrito Federal c dos 'ferri'te5rio, Secção I,
do Distri'to Federal:
"Art. "O" O Uistri,\,o Fcd<:rõ;l:l tem au'tonomia
politie.'l. legislativa. adminis'tr:a"tiva. :financeira
do poder Judici~io no mesmo sistc:na
ado'tado para os Estados Fcdcr",dos. 11
e - 6rgãos

........... _............ • 1_

" •••• . .. . . . . . . . . . . .. . . ..

ARTIGO : 018

EHEtmA; 211.0113-1
Prevê. que. o Distri'to Federal se org:'1nizc sob es't:r\rt\lra muAUTOR : 1lLDO ARANTES
nicipal.
Ar't.. 19 - A elciç:aõ do Governador e do V:ice- APRJ::SENTAÇÃO: 19/05/0'7
PARTIDO: Pc 'DO B UF:"GO
Pela rejeição.
ÇoV'CrMdor do Dis"trito Fcder::al
:far-se-á
por TIPO: SUBSTITUTIVA
SIlUAÇÃO: REJE1TADA
sui'rágio universal, verte dire:t:o e sccrc'tc , Co os
-w.uda"tos coincidirâo com os de Governador e vdee<;Ovt:rn:ador de Estado.
O art. P do an'tcproje"to passa -. "ter a
seguinte redação:
1IA eleição do pre:fei"to e do vicc..pre:fei"to do
Distrito Federal :f'ar~e-á por sufrágio univers~1,
vo"to clire"to c SCC2'C"to. n

r;;;m;.; .2ÁÕ~7~:â ._.. "

"

"........ .

M'RESENTAÇÃO: 20/05/07

TIPO: SUBSTITUTIVA

.

.

.

.

P;~~&~ ~~~ .~; ~~d;i~; ci~· ~~~ci~;· e •vi~:~~~d~; ci~

Dis'tri1:o Federal coincidam com os de pre:Ecito e vice-Prc:Eei-

AUTOR : CÉSAR CALS Nf:TO
PA'R'T'IDO: ?nS

'UF: CE

'to.

para o Relator. a .e:t>incidência hÁ de ser com o manda"to
dos scvceaedoecs , como propõe no Anteprojeto, ou com o do
l'residcnte da RepUblica.. A coincidancia proposta pelo autor
nArt. ta'. A eleição do Govc.rnador c Vicc.- hão convém"
eovernador do D:istri'to Federal
eee-se-ã
por
pela rcjc:tc:;5o.
su:fr5gio univers<l1., ve-to dirc"to e secreto, c os
tnandatos coincidirão com os rn.::mda"tos dos Prc:Eeitos
e vice-Pre:Eei'tos dos Hunicipios. 1I

E~JEIlDA:

ABTlGO : 019

SITUAÇÃO: HEJEITADA

prevê. que. a Lei Orgânica do Dist'ri:to FedCJ:'al seja vo'tada

2A0115-7

Art. 19 - Lei orgânica, OJ'Oto.da pela Assembléia Atn'OR : ALDO ARANTES
Lcgisla"tiva, disporá sobre a org<).nixação
dos APRESENTAÇÃO: 19/05/07
PARTIDO: PC DO B
poderes
Legislativo
e Executivo do Distri"to TIPO: SUBSTITUTIVA.
SITUAÇÃO: REJE1TJU)A
Feder:Jl, observadas as nortnas e os principios
cst'abeJ.,ccic\os ne.sta coas'tã-twíçãe ,
o ar't. Q do an"tcprojeto 1)assa a
seguinte redação:

pelo Congresso Nat:ion.-'11.
UF: CO

"ter

a

''Lci
Orgânica.,
vot';"da
pelo
Congt'Csso
Nacional, disporá sobre a org;ll\i'Zaç.~o dos poderes
Lcgis1.a'tivo
c. E'Rc.cutivo do Distri-to Federal,
observadas as normas e os principios estabelecidos
nesta Consti:tuição. 't

ARTIGO: 019

parágra:fo

artigo

único

-

A

lei

a

que. se rc:Eere este

poderá:

I
- estabelecer desccnt:ralizac;ão adminis"trativa
do Distrito Federal;
- insti~ nas ôldmminis"traç.ães regionais
~n~elhos conurrí-târãcs ,
nos quais admitirá
a
pa.rticip;l~O popultlr, mc.diab:te
.repeescntaçãc ,

I1

pela rejeiçâo.
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EMENDA

ARTIGO : 020

Introduz o sistema dis'tri'tal misto

EMENDA: 2A0090-3

Art.
20
A
represen't<;lç;to
J1Gl;
Assembléia AUTOR : HF;IRA FILHO
Lcg:isl:tt'iva do Distrit'o Federal. C]{erci.da por lU'RESENTAÇÃO: 18/05/07
PARTIDO: PHDR
UF: J:)F
Dcput'ados Distrl:tais. obedecerá ao disposto nesta TIPO: MODIFICATIVA SITUAÇÂO: PRE.JUDlCADA

ao caput: do art w

Q

p:1rêl: ~

eleição no Dis-

tri'to Fedcrtll ..

tIa'téria de competência de ou'tra SUbcomissão ..
Pela prc:judici.lidnde ..

Consti"tUiçao e na legislação eleitoral ~

Dê-se

75

a seguinte redação:

uArt.. Q A
rcprescn1:."ç,:;ío
na
Asscmbléin
Legislativa do DiS"tri'to Federal. exeeeãae por
deputado elei"tos pelo sistema dist:ri'tiiÜ His'to"

obedecerá o

disposto

nesta

Consti"tuiç.~o

e

n.~

legislação elei'toraJ..n

EMENDA: 2A0157-2
AUTOR • LUÍS ROBERTO PONTE
APRESENTAÇÃO: 10/05/07
PARTIDO: PliDB
DF: RS
TIPO: MODIFICATIVA
SITUAÇÃO: PREJUDICADA

Suprima-se.
item e) ..

do

Ar't.

20

o objetivo da e."T1cnda está plcnamen'te _'tendido no Anteprojc::,to.
Pclôl prcjudici<:lllidô'1de. ..

do Ante-Projeto r O

ARTIGO: 021

Art. 21 - À rep.resentaç5o do Distrito Federal n;)
Câmara Feder;tl e no Senado da República éil:pliCdrse-á

a

legislação cIei'tora]. naquilo que dispuser

para os Estados.
ARTIGO: 022

Art. 22 - CéWe ao Dis'trito Federal organizar c
manter os e:fetivos e arr.t<mentos de sua Policia
Hili-tar.

Suprime o dispositivo que menciona do An'tcprojeto.
Pela X'cjeição.

ARTIGO
022
_ _
EMENDA: 2A0116-5
parágra:fo 'Único - Aplica-se ao Distrito Fcdcra~ o AUTOR : ALDO ARANTES

~~~~~.

item

VI,

do

~.

11,

desta

;;=~~~I~i/OS~~~Ç~~;~I~~iOB

UF: GO

o Par5.grai'o único do artigo R do

"SUprima,-sc
an"teproje1:o. "

ARTIGO
023
Art'.. 23 - A união desti~ ao Distrito Federal. os

recusas :fin:mceiros necessários ao
ativi.dCldes

de

interesse

~'tribuiçõcs

incren'tes à

desempenho

de

comum, ao el(CX'cicio das

competênci:. prevista no

02 desta Consti:tui~o. à manutcnç.,So de
e:Eetivo5 C ~entos de sua policia 1tdli'br e à
superação,
quando
indispcns~vcl.
das
insuficiências dó1 economi. local.

art..

ARTIGO: OZlI
Art. Z" - São bens do Dis'tri'to Federal os que lhe
pertencem
na
dat;t
da.
promulgação
desta
Constituição.

ARTIGO

025

Propõe que sejam crindos Tribul1ã1is de JUstiça dos Terri-

EHENDA:. 2A0022-3

Art. 25 - Lei :fcd""al disporâ sobre a organização AUTOR : JUllUBAL BARCELLOS
adm:i.nis1:ra'tiva e judiciária
dos
Territórios, APRE5ENJ'AÇÂO: 15/05/87
PARTIDO: PFL
~bserv:)das as normas e os princ:íp:ios c.st~clecidos TIPO: ADITIVA
SITUAÇÃO: RE:JEITADA

tórios.

rõ2J.r o Rc.I&:lIt"or supõe a 1lk':tnut"cnç5o da est:rutura con.-.tit'Ucioll.;t:!
vigente. scgul1,do a qual o Tribun.1I1 de. Justiça do Dis1:rit'o Fe-

ncs'ta Constituição.

sugerimos

.

N50 acolhendo a autonomia jurisdicional do Distri'to Fede-

UF: AP

que sejam acrescidos os parõÍgra:fos

deral é a scgundêl ins"tâ-tl.t:ia dos Territórios ...
Pel:ra rejciç.=j,o.

10. e 20. com as segui.nt'es red:J;~ões:
§ 10. ll. criação de Tribun.':ds de JUs'tiç:a dos
Territórios será estabelecido em Lei apro'ladi'l: pelo
Nacionéll por propost'a do Excelent'issimo senhor Prcsident'c. da Repúblic."1.

Congresso

§ 20. A
estrutura
nd>ninstrativa
dos
Territórios será estabelecida pelo Mini!!.t ério de
vinculação.

EHENDA: 2A0091-6
AUTOR : 1l0ZARILDO CAV~LCANTI
APRESENTAÇÃO: 19/05/07
PARTIDO: PFL
TIPO: SUPRESSIVA
SITUAÇÃO: REJEITADA

.... P;~p&~ .;. ~~~~~~iJ~ .ci;· S~;.~~ .ii:·d~ .~~i~~~ .V: .~i:itrl~;~d~
;) :figura dos TCJ'.J:.i'tários.
UF: RR

A proposta n.~o pode ser acolhida. porque
r.ainda existem.

os Territórios

Pcla rejeição.

seção II _ Dos Territórios:
tlSupr:i.mir 'toda a seçãe , ccmpos'ta dos ne-ts , T.
U, V. X, Y

C.

z ,»

EIlENDA: 2A0139-4
AUTOR : PAULO HACARIJU
APPESENTAÇÃO: 19/0s/a7
TIPO: supnESSIVA

PARTIDO: P1IDH
SI'I'UAÇÃO: REJEI'I'ADA

•À•~~l~ci; ~;~;i,~ .~ .~~~~~ d~; ..;rti~; ·2&•~ .;; .d~ .À~t~~~j~:
w

VF:

se

pnda do sistc.-na ::Ecdcr.:J.tivo. En'trc"tan1:o. cnquan'to não :Eorcm.
"trans:fOntlnd05 em zs-tadcs , n..=ío pedem deixar de 'ter tra:tarlento.
em nível ecus'td'tucdcnaã , de entidades -reeeeeees ,

Pela

suprimêl:n-sc os artigos T a Z.
EHENOA: 'ZA0091-6

w

1:0.
O autor entende que a :Eigura dos Tcrn'tórios deve ser CX'tir-

rejciç.~o.

-~ASSEliBU:IA
II.A

NACIOIlAL CONSTITUIIlTE

DATA - 25/05/0'

sugcomssÃo DA UNIÃOt DISTRITO FEDERJU. E TERRITÓRIOS

JlORA - 03:20

SISTEHA DE APOXO AO PROCESSO CONSTITUCIONAL - QUADRO COHPARAT:tUO

ANTEPROJETO

PÁGINA -

El\ENDA

70

PARECER

: 026
AUTOR : HOZARILDO CAVALCANTI
26 - A :função executiva no Território será APRa5ENTAÇAO: 19/05/07
PARTIDO: PFL
exercida por Go'Ve.rnador p nomesdo e exonerado pelo TIPO:. SUPRESSIVA
SITUAÇÃO: REJEITADA
Presidente da República,
com aprovação do nome
pelo Sen:ldo Fcdera~.
Seção XI _ Dos Terri't6rios:

a :figuz::d dos Territórios.
A proposta n5:o pode ser acolhida, porque. os Tc.rri'tórios
ainda existem.
Pela rc.jeic?0'

J~J1:TlGO

UF: RR

Ar't.

"Suprimir toda a Seçiío, composta dos Arts. T t
U, \1, X, Y e Z."
.~

AUTOR : PAtn.O lilIC1.RINI
APRESENTAÇÃO: 19/05/07

~

~

~

to.

-

PARTIDO: PHDH
SITUAÇÃO: REJE:J:TADA

TIPO: SUPRESSIVA

supz::i:m.altl.-se os artigos T
EI!ENDA: 2A0035-5
AUTOR : JAIRO CARNEIRO
APImSENTAÇÀO: '16/05/87

TIPO' HODIFICATIVA

o Art ~

~

A emenda propõe a extinção dos artigos 2& a 31 do Anteproje-

E:l!E:NDA: 2A0139-4

Q

O autor cn'tcndc que a :f:igura dos Tcrritóz::ios deve ser e>rt:i..rpada do sis'tcm.'l :federativo. En"tret'anto t enqU:lnto n.:So :forem
"tr;.ms:Eorm.-'ldos em Estados, 11.=.io podem dedxaz- de. 'ter trfl.tamcnto,
em nivel ccns'td'tucdcnaã , de entidades :federadü.s.
Pela rejeiçtío~

UF: se

Z.

....

.

. .

. .

.

.

;;~~~~ ~~~.; ~;~~ih; d~ ~~ci~; d~ T~;it6;:i~ ~~j~ ....
subme.tidn no Congresso Nacion."11 c não ac scnnde t como consta
PMrrIDO: PFL

UF: BA

do An:tcp!:o:)c'to.

A êlprOV<itç.5o pelo Sen.'1do gUelrda sintonia com a lógica in'tezna da estru'tura :federativêl, dai por que. o dcsacolhimcn'to.
Pela re;ciç,b.o.

SITUAÇÃO: REJEITADA

passa a ter a seguinte

rcda~o:

"Art. A :fune;5o exectrtdva do Terz::i't6rio sc.rn
exc.rcida por GoV'c.rn."1dor, nomeado e excnczado pele)
Presidente
da
Repúblic."1 t
tnedi<:tn'tc
prévii;t
deliberaçã.o do Congresso N.~ional.n

......................................................................................................................
O au"tor propõe a mudança da rcdêlç.:;io do artigo 27 do Antepro-

E'liENVA: ZA0117-3
AUTOR • ALDO ARAIlTES
PARTIDO: PC DO B
APllESE:IlTAÇl(O: 19/05/07
TIPO: SUBSTITUTIVA
SITUAÇÃO' REJEITADA

jeto que passceda a dispor que os Territórios. com exceção
UF. GtJ do T~ritório âe FC3::nando de Noronha. 'tcrinm seus gO'J'e.rnndo ecs clcit"os dirc:têllUcn'tc pelo povo, com mandatos 'tcn1porários,
con:foJmlC se dispuser em Lei OrgEinica.
Argumenta cem o direito democrático do povo de escolher
O ae-t , U ào an'tcprojc:to pa"isa a 'ter G Seus gavcrn.."ntc$ pelo voto direto e secre-to ..
seguinte redação:
Entendemos que os Territórios ntío gozam das prerrogativas
dos ESTéÃdos e t.IUnic:í.pios, idcnti:EiC.'Jndo-se tnilis adcqUi2darncn"Os "terri"tórios t excc:t:o o de f'ernando de 'te ~s ::Iutnrqui:ls, devendo o processo de escolh.-"1 e demissbo
Nol:'Onha,
"teriío
seus
governo,dorcs
eleitos de seus govcrMn"tes obedecer a um-prccedimento me~ds simples
diJ::etamcn"te pelo P0\l'O, com n\Zlnda:tos 'temporários, que. aquele dispc1\saüo à escolha dos dirigentes de Estados e
Hunicip:í.os.
Pela rejeição.
con:Eorme dispuser a Lei Orgânieo; dos Territórios. ti
~H;;;;'Ã; ~ 2ÂÕ~;6:;" ~"""""""'.~".""'" ~

...

AUToR • IlEIRA FILHO
APllESEIlTAÇÃO: 10/05/a7
PARTIDO' PIIDa
UF: DF
TIPO: HODIFICATIVA
SITUAÇÃO' REJEITADA

. .

~ P;~I~5;.~~~ .~ ':Ê~~~~ . ~~~~ti~: ~~~ ~~;it6ti~~: .~~j~ .~~:i:
da por um Superintendente.

Embora, j'uridiç;;wlcntc, Os Territórios sejam autarqui:.:ts 'territoriais, nem por isto deixam de ser entes int'egrdntes da
reueeaçse , Neste ::.entido, silo crrtcs politicos e 11.=)0 empxe _
5sS. Os SUperintendentes são dirigentes de empresêlS ou ór _
Dê-se ao mcaput do <:lrt. UUU a seguinte gnos rcgiona1s. A aprov;lç:$)o da CJ1Icnd:.:t scri:::l um.!il: "dapJ.'tis diredac;;ão:
minutio" nindtl 1U<'1.ior para os "terri"tórios.
Pela rejciç5".
"Ar't. U. A :função executiva do Território
será exercida por um superintendente, nomeado c
exonerado
pelo
Presiden"te da República, com
ap>:ova~o do nome pelo SCIU;I.do Federal."

... ..
~

ARTIGO

: 027

ro-t ,

~~~

~

~

~

~

..

EHE:HDA: 2A0091-6
AUTOR :.MOZj.\R!LDO

2.7 - Os Territórios são divididos em
CAVALCMttI
liUnicipios, salvo quando não comportarem essa ~I1:ESENTAÇÃO: 19/05/07
PARTIDO: PFL
divisão ~
T:J:PO: SUPRF;SSIVA
SITUAÇÃO: REJEITADJI.

~

~

~

.

P::opõc. a supressão dn scç...'\o rt, do Cdpitulo v, eliminando
a :Ei9"tra dos 'rcrri"tórios.
. A prepcsta não pode ser acolhida, porque os Terri'tórios

UF: RR

aJ.nàd cHJ.s'tcm.

Pela rejeiçflo.
SeçSo II _ Dos Tcrritõrios:
"suprimir 'toda a
U, V,

x, v e z ,«

Scç..~o,

composta dos Arts. T.
.~

EliEtIDA: 2A~139-1I
AUTOR ~ PAULO MACARINI
APRESENTAÇÃO: 19/05/07
PJUtTIDO: PIIDB
TlJi10: SUPR~SIVA
SITUAÇÃO: REJEITADA

A

~

Ct.l~nda

~~

~

~~~

propõe a cKtinção dos artigos 'ZG a 31 do An'teprojc-

to.
O autor cwteeac que a :figura dos Territórios deve s~ extirpad<:t do sda'tcma :federativo. En'tretanto, enquan'tc não :forcrn
tr&ms:Eortt'.o. des C11l. Es'ti)dos, não podem deixnr de ter trütmcnto,
em ni"el cens'tãtucdonar , de cntidéÃdcs :fedcrü.das.
Pela rejeit?o ~

UF: SC

SuprJ.lllam-se os artigos T a Z.

ARTIGO

027

PariS.gra:Eo único - Os Pre:fcJ.tos Hunicipais serão
eleitos por SU:fr~gio unãveesaz , voto direto c.
secreto.
ARTIGO: OZO

Propõe a ~upressâo da sceôc lI, do capi'tulo v, eliminando
a :figura dos Territórios.A proposta n.=.io pode ser acolhida, porque os Territórios
;:dud<::l. existem.
Pela rejciçfío ~

Etfi:NOA: 2A0091-6

za - As contas do Governo do Territ'ório serão AUTOR: HOZARILDO CAVALCANTI
subn-etidflS ao Congresso Nacional, nos termos, APRESENTAÇÃO: 19/05/07
PARTIDO: PFL
condições e prazos previstos nes 'ta cons'tâtuãçãe ,
TIPO: SUPRESSIVA
SITUAÇÃO: REJEITADA

Ar't~

sceêc

I I _ Dos Territórios:

EtlENDA: 2A0139-1I
AUTOn • PAULO UACARINI
APBESEHThÇÃO: 19/05/07
PARTIDO: PtlDB
TIPO: SUPFl:ESSIVA
SITUAÇÃO: REJEITADA

...

UF:!iR

.i .~~~d; ~ ;~~;5~ .;~ ~ti~~~ .d~~ ~ ;;ti~~~ .~6 .~ .;1'd~ .À~t~~~j~:
to.

O <it\rtor entende que a :figurn dos Territórios deve ser CK"tirpada do sis'tem.."l :federativo ~ tntrct'nnto, enquanto 1150 :forem
'tr;;cn..:formn.dos C11\ Est<:ldos, uno podem dcixQr de 'ter 'tratamento,
em nivc1 con!'i;t'itucion::tl, de entidades :federadas.
Pela rcjciç.5o.

UF: se

supz::imam-sc os artigos T a Z •
~

~

~

..

~~

~

~~

~

.
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ASSEllBLÉIA

DATA - 25/05/0'

NACIOllAL CONSTITUINTE

HORA -

SUBCOMISSÃO DA UNIÃO t DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

EMENDA

ANTEPROJETO

03:20

PÁGINA -

SISTEllA DE APOIO AO PROCESSO CONSTITUCIOllAL - QUllDRO COIlPARATI"O

01

PARECER

Em~nda

EHENDA: 211.0012-6

no mesmo sentido da de n, 2AOOlf-S. Ado'tcm-se as

razões do parecer lá pro:!crido.

AUTOR : ANNIBAL BARCELLOS

pclQ rcjciçS.o.

APRESENTAÇÃO: 15/05/07
PARTIDO: PrL
UF: AP
TIPO: MODIFICATIVA
SITUAÇÃO: REJEITADA

Ar1:igo X _ página 32

"As ecrrtos do Governo do Território s~ão
submetidas ao Congresso Nacional. nos 'termos,
condições e prazos previstos nes-ta consti1:uição. n
Sugerimos a seguinte modi:fiC<1ç.âo:
nAs ecntas do Goveno do Território serão
submetidas ao Tribun.."ll de Contas da União, nos
termos, condições e prazos prcvas'tos n.'1S Normas
:filiadas pelo rc:Ecrido Tribun:ll."

ARTIGO: 029
Art. 29 - A manutenção da cxdem
Tcrritórios
caberá
aos
orgãos
instituídos em lei. especial.

EHEtmA: 211.0091-6

públic."l nos AUTOR : MOZARILDO CAVALCANTI
policiais APFmSENTAçÃo: 19/05/07
PARTIDO: PFL
TIPO: SUPRESSIVA
SITUAÇÃO: REJEITADA

UF: RR

Propõe a supressão da seção XI .. do capitulo V.. .eliminando
a :figura dos Tcrri'tórios.
A proposta MO pode ser ;K:01hida. porque os Terrl:tór1os
ainda exãs'tea.
Pcla rcjeiç.:W.

seção I I _ Dos Territórios:
l1Suprimir toda a Seção. ecmpos'ta dos Ar'ts. T.
U. V. X. V e Z.1t
EHENDA: 2A0139-4
AUTOR : PAULO MACARINJ:

APRESENTAÇÃO: 19/05/07
PARTIDO: PHDB
TIPO: SUPRESSIVA
SITUAÇÃO: RE:JEITADA

UF:_,§.ç

A emenda propóe a extinção dos artigos 26 a 31 do Anteprojc.1:0.
o autor entende que a :figura dos Territórios deve ser ex1:ir-

pada do sistema :fcdCJ:'ativo. Entre:tanto. enquanto 1150 f'orem
uansior1tlddos em as'tadcs , não podem deixàr de ter tra'brncn'to.
em nivel consti'tucion:al. de entid:tdes f'ede.r-àas.

Pela rejeição.
SUprirnron-se os artigos T a Z.

ARTIGO
030
Art. 30 - Lei ccnpãemcrrtae disporá sobre a criação
de Território. sua uans:for:r.ação em zs-tado , sua
reintegrllç:ío ao Es'tado de origem ou qualquer das
:formas previstas no Ar't. 5g

EHEJIDA: ZA0091-6

AUTOR : MOZARILDO CAVALCANTI
APRESENTAÇÃO: 19/05/07
PARTIDO: PFL
TIPO: SUPRESSIVA
SITUAÇÃO: REJEITADA

UF: NR

Propõe Q supecssãc da seç.=io'XI. do Ctlpi"tulo v. eliminando
a :figur::.. dos Terri'tórios.
A proposta não pode ser acolhida. porque os Territórios
ainda existem •
. Pela rejeição.

scçãe I I _ Dos Tcrri'tórios:

"suprimir 'toda a sccãe , compos-ta dos ne-ts , T.

u, V. X. Y e Z."
A C1l\enda propõe.

EHElIDA: 2AO139-1.;
AUTOR : PAULO MACARINJ:

APRESEKrAÇÃO: 19/05/07
TIPO: SUPRESSI"A

PARTIDO: PlmB

UF:

se

SITUAÇÃO: REJEITllDA

::li

ex1:inÇ)ão dos artigos 26 a 31 do 1I.n't'cproje.-

1:0.

autor entende. que a :figura dos Tcrri1:órios deve. ser CJrtirpadQ do sistema :tcder.tiVb. Entrct'anto. enquanto não :forem
trans:form.-'W:os em Estados. não podem dciRar de 'ter tratamen'to.
em niveI consti"tucional. de. entidades f'cderad:>lS.
Pelêl rejeição.
O

SUpr::im:nn-se os artigos T a Z•
...................................................
..............................................................
ARTIGO : 031
Art. 31 - As primeiras eleições par::.. Governador.
Vice-Governador e a Asscmbléi:;a Legislativa do
Distrito Fede..1':al serão realizadas no dia 1S de
novembro de 1900. 'tomando posse os elei'tos no dia
12 de janeiro de 1909.

EHENOA: 2AOD1.;9-5

~l'tera o paroígra:fo único do ar't. 32 (disposições 'tr:;ansi"tó _
r~as), propondo que o mandato dos elei"tos para Governador e
V:1CC-govern."ldor. nas primeiras eleiçôes. seja de seis anos.
o de Deputados será de dois anos.
Impossivel de ser acolhida. entre outras r<:ttõcs. porque es _
t~elece pra%O de. rnandi1to~ ~ desconformidade com os prdZOS
Dê-se ao parágra:Eo único do art. A. das vJ.gentes e sem corrcspondencJ.a segura com os que vierem a
disposições uóilnsitórias. a seguinte rcdaç.=:ío:
ser esta.belecidos peâa Subcomiss50 competente.
Pela rejeição.

AUTOR: HAURÍCIO CORRÊA
APRESENTAÇÃO: 16/D5/07
PARTIDO: PDT UF': DF
TIPO: SUBSTITUTIVA
SITUAçÃO: REJEITADA

"Art.

A

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

............................................
Parágrafo único. Os m:mda.tos dos eleitos e
empossados em con:formidadc com o dispcs'te neste
artigo serão de dois anos para os deputados e seis
anos para o gove.rnndor e vice-govern.'1dor."

ARTIGO

031

EIlENDA: 2AOoeO-&

Parágrafo único - Os mandatos dos eleitos e AUTOR • VALMIR CAHPELO
empossados em con:form:idade com o disposto neste APRESENTAÇÃO: 19/05/07
PARTIDO: PFL
UF: DF'
artigo coincidirão com os atuais Governadores e TIPO: SUBSTITUTIVA
SITUAÇÃO: PRE.J'UDICADA
vãee-sevceeascees de Estado e Deputados Estaduais.

Hodi:fie::t a redaçâo do par:igraX'o único do artigo 32 (art.
A do An'tcproje'to> para :fixar em seis anos o mandato dos elei1:os pt:lra Governador. Vice-Governndor e para Assembléi. Legislativa do Distrito Federal.
A rMi'téria não ê de. competência desta SUbcomissão.

Dê-se ao paréÍgrai'o único do art. A eas
Disposições Transitórias do anteprojeto do rela1:or
da
SUbcomissão dóil União. Distrito Federal c
Territ'órios a. seguinte redação:
npar:ígrai'o único. Os mandatos dos eleitos e
empossados em con:formidade com o disposto neste
artigo 'terão a durac;5o de (seis> anos. n

.................................. .... ....... .. ... ....

EMEJmA: 2A0110-1

..

;~t~~d~ ~

.

. . ~:;z

Á~t~; ;;~;5;i; ~

.. .

~ ~~~ ~;;~~;;~. ~~.

e o drtigo 33 recspectâvamerrtc nrts. A e B das disposições
UF: CO Transitórias do Anteproje.to>. dando nova redação ao paréÍgra:fo
PARTIDO: PC DO B
único do art. 33. com. os objc.tivos principais de;
TIPO: SUPRESSIVA
SITUAÇÃO: REJEITADA
- criar o Estado de Brasilia composto do Distrito FederCll,
como municipio neutro. das cidades satélites e dos municipios
SUprimam-se os artigos A e seu parágrnfo circunvizinhos;
único e B das
Disposições
Transitórias
do
- eleição de Governador. vice-Governador. membros de AsseanteproJcto. trllns:formando o seu par5.gra:fo único bléia Legislativa. Pre:Ecitos. Vereadores e Deputados Federais
em artigo e incluindo-sc os seguin'tes artigos:
para o Estado de. Brasilia;
- eleiç,fío de Prc:fcito. Vereadores e Deputados Federais pa"Art. FiCd. crdcdc o Estado de Brasi"lia. que. ra o Di ..tri'to Federal;
co"l\prcendcrá o Distrito Federal. como municipio
- dotoçâo de recurso da União para a implantação do novo
nc.utro.
:ts cidadcs-satêJ.:i:tes c 0"- tnunicipios Estlldo.
circunvizinhos.
A proposta revela-se inadequada por pulverizar acsnceess~iCln\en.te a representatividade e autonomia da região que. é
§ 10. O Distrito FcderClI ClbrClngerá o Plano sede do Governo Federal e que por isso mesmo "tem contornos r;
piloto. numa extensão
de
1.100
quilometrcs a'tribuic;ôes peculiares.
~
AUTOR : ALDO ARANTES
APRESENTAÇÃO: 19/05/0'
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ASSEliBLÉIA

NACrowu..

DATA - 25/05/07

CONSTITUINTE

SUSCOH'tssÃo DA 'UNIÃO. DXS'tRI.iO FEDEItAL E iERRI,iÓRIOS

ROR1\. - O:):ZO
PÁGINA -

SISTEHJ\ DE APOIO AO PROCESSO COltSTITUCIOllAL - QUADRO COIIPARATIVO

ANTEPROJETO

D~

PARECE.R

" li ,,- N D A

PeJa rcjciç:;.io.
§ 20. Os

munacapaos
circunvi';tinhoS' :farão
parte dos l::..'tado de Brasília desde. concordes,
at:rnvés de plebscito".
"Ar't. 11. população do Es't:ldo de Brasilia
elegerá. nos 1:crntos da lei t govcnador t viccgovernador. llIClnbros da Assembléia Lcgisln'tiv:l.

prc:Ecit'os t membros doa
parlamentares :federais.
§ 10. O

membros

da

Disi:ri"to
c5mara

:federais clei1:os

de

p~la

vceccaeees

CSmara de
Federal

'terá

Vereadores

c

C:

prc:fcit:o.
àCPUT<;Idos

sua populat;5.o".

"Ar1;. 11. populay5o do estaec de Brasília
de:finirá. atr;;l:vés de plcb:Z:scit"o. ~ localiz"::Iç.~o da
sede do governo cs'tadUê:ll".

"Art. Lei COl1\plC1t\cnt":lr dc:finirá t no prazo de
seis meses # a
partir
da
publi.c:1ç,~o
desta
disposiç5o
transitória
da
Constituição
as
condições de implan'taç:ào do E!>t'ado de Brasilia,
inclusive. a do'taç.~o de eccueses da unino p:lra 't:ll
:fim, c os eeeeeãsecs de relacioJ~ento do Distrito
Federal com o novo Es1:ado."

nArt. As primeir:1s eleições pnxa gove.rn.";Idor,
vice-governador, Asscmbléi~ Lcgislativa, prc:fcito~
e c3n'.aras de. vcrcadcees , inclusive do Distri"to
Fcderal. s~ão rc:l1.izn;das no dia 15 de novembro de
1930, tomando posse os eacãees em 10 .. de. janeirQ
de 1909 para um mD.hdato coincidcnte com o a'tu::ll
mandado
elos
govcrn<:ldorcs,
vice-gove~1lddm:-cs.
deputados cs'tcdueda, p.rc:Ee:i:tos e V'C..rCadorcs".

.......................................................... .... ;;;'~5~ .,;,.;~~;i~ . ~;p~~j;i: .~;~;:i~-'~~~~:~:~~ ,;i;i~~ .;';;...

E11ZNDA: -ZAQ161-0

AUTOR : CID SABóIA DE: CARVALHO
APRE:SENTAÇKo: 20/05/07
PARTIDO: PHDB
'OF: Cf:
TIPO: SUBSTITUTIVA
SITUAÇÃO: REJEITADA

primeiras tCições do Di:!ot'rit(;) Federal.
Pelos
-râecs alegados no pr;trcccr sobre outra emenda no
mesne senti: o, não é de. se acolher.
Pela rcjci~o.

Nova t'cdtlç..=1o pr;tra o par5grni'o único do Artigo
"A" das disposiÇoQCS tr~nsitóriQS:
Pdrág}:~o ú\'\ieo. Ser5.o l\\<"}ndil'tos c.!>peciais os
obtidos no pr::tmeiros ptJ.eito. quan'tc à duraç5o,
estendendo-se. por seis anos.

EHENDA: 2A0169-6
AUTOR • CÉSAR CALS IIETO
APRESENTAÇJ(O: 20/05/D7
PARTIDO: PDS
U<": CE
TI~O; HODlt:"rCATIVJl
SITUAÇÃO: REJEITADA

.

.

Propõe. coincddência de mandato do Governador, vâee-seceel1.Qdor c Deputados do Di~"1:ri'to Federal com os manda'tos munici.-

psds ,

Pela rcjei.çtio ..

nparágra::fo único. Os m::mdntos dos eleitos e
C1tIpossados de con:formid:ld~ com o disposto neste
r;trtigo, coincidiriío com os tn..'1ndatos dos P.rc:fei~os,
viee-prc:fcitos c vereadores, que serao clei'tos em
.,S de novembro de 1900t1 •
ARTIGO: 03Z

'EHEHDA: 21\.0110-1

P.t;c'tende o Autor sup.r:i.mir o art. 32 e seu parágrn:fo único
e o ~tigo 33 (respectivamente õlrts .. A e B das disposições
Transi"târi:ls do Anteprojeto>, à:lndo nova redação ao parágra:fo
único do art. 33. com os objetivos principais de:
- er:t.:.tr o Estado de. nrasi1.ia composto do oistrito Federal,
como 1tIunicipio neutro, das cidades satélites e dos municipios
eJ.rcunvizinhos I
- eleiç..~o de Govcrn,."dor, vdec-ccvcenaaee, mcntbros de Assebléia Legislativa, Prc:fci:tos, Vercn.dores e Deputados Federais
para () Estndo de Brasilia;
- eleiç.:.lo de Prc:Ecito # Vereadores e Deputados F'eder;;lis pac:riado o Estado de Brasilin, que ra. o nis1:ri'to Federôll;

Art. 32 - 1\. primeira rcprescntaç5.o na. Assembléia AUTOR : ALOO ARMn'ES
VF: GO
Legi.l'otiva do Distrito ~ederal, composta nos termos APRESENTAÇÃO: 19/05/07 PARTIDO: PC DO B
previstos na legislação eleitoral, vo'tará a Lei TIPO: SUPRESSIVA
SITUAÇÃO: REJEITADA
Orgânica do Distrito Federal, de acordo com o
estabelecido nesta cons'ti"tuiçlío.
supriJn<JJn-se os &lrtigos A c seu p:;ir5grafo
único c li dôl"i
ndspcsdçêes
Trant;itórias
do
anteprojeto, t'rans:formnndo o seu p::u:-ngra:fo único
em artigo c incluindo-se os seguintes artigos:
nl\rt.

Fica

cornprccndet'á. o Distrito Federal. corno municipio
- dotnç.~o de. recurso da união para a implantôlçào do novo
neu'tzc ,
as cidn;des-satêlitcs e os municipios Estado.
ci.t:-cunv:i.zinhos.
A proposta revela-se inadequada por pu1.vcrizr;tr eeseeecssar:i.alllcn"tc a representatividade. e autonomia da região que ê
§ 10. O Distrito Fcd~al abrnngcrá o Plano sede do Govc..rno Federal e que por isso mesmo tem contornos c
pilo'to, ntl.m<1 extensão
de
1.100
quilomet'ros atribuições peculiares.
quadr::ldos..
Pel:l rejcjç5o.
§ 204

Os

tw.1n:LcJ.;p'3.QS

circunv:i'Z.inh.os

parte dos Estado de. Br::tsilia
através de pâcbscd'to«,

dc ..de

:foo:50

concordes,

nAr't. A populaç..?:o. do Estndo de Brasil:t{l
elegerá, nos te.t'1UOS da lei, g.:Jvcn.'1dor, vdcc-.
govc.rll.-'1dor, membeos da A!>scmbléi" Legislativa,
prc:fcitos, membros da c.~'1rôl do vcrcaaeecs e
parl;;Uncntares :federais.
§ 10. O
Distr:l.to - Federal 'terá prcicito,
mCJr,bros dõt e.-;rn;lra de: vcrc..'1dorcs c
deputados
;federais caerres pela 5U3 populnç':'.io n •

nRrt ~ A 'Potlu~tly6.o do c"i1::ndo de Rrasilin
de:finir<i, <1tr~vés de plebiscito, a 10C<'1li.:aç..=$.o da
sede do governo cs'tad\.L'11t1.
lt1l.r't. Lei Complementar ddinirfi, no prazo de
seis meses, a
pt:U:''tir
da
Puhlie."1ç.::í.o
desta
disposição
'trahsJ:tõ-ria
da
--eonstituição
as
condi.ções de implnntaç..10 do Estado de Brasilia,
inclusive <l; dotação de recurso'i da uniiío pa.t;<l; 'tnl
'f"im, c os mecc:miSll'os de rclacio1\o"llncnto do Distrito
Feder~l com o novo ES'téldo. n
"Art'. AS pcimeiroÃ's eleiçôes p:lr:l governador,
vice-govcru.'1dor. Asscrrbléia Legisl",tiva, prclei'tos
c ca't'aras de. Vereadores, inclusive do Distrito
F'ederal. serão realizadns no dir.t 1S de novembro de
1900. tow..'lndo posse os eleitos Cltt 10. de J~mci.t:o
de 1909 para um rn.."lrldato coincidcn"tc. com o atual
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07

dos

governadores t

vice-governadores J

deputados es'tadu:ilis ~ prc:fc:it'os e vereadores".

ARTIGO: 032

EliEND:L: 2AD119-'1

Pre'tendc o Autor suprimir o nrt.32 e seu parágrafo único
e o ~tigo 33 <rcspcctiv<:1rncn'te ar1:s. A e B das disposiçóes
UF: CO Trónsit"óclr,ls do J\n'tcprojc'to>. d::mdo nova rcdaç.5o cc ptlrágrd:fo

Partigr~o unico - O Congresso Nacional incluirá em AUTOR : ALDO ARMifES

seu Regimento Comum a COmissão Mista permanente do APRESENTAÇÃO: 19/05/07

PARTIDO: PC DO B

Distrito Fedrê:l.l, integrada exclusivamente pelos TIPO: ADITIVA SITUAÇÃO: REJEITADA
xepreserrtsrrtes deste na c.ârnara Fede:ral e no Senado
da Rcpública~ a quem c;ilie.r;' legislar para o
Distri'to Federêll enqcarrto não :for ins'talada sua
SUpr~-se os ~tigos A e seu pó1r5gr<do
Assembléia Legislativa n.'1 data prevista no Art. 31 único e B das
Disposiçâes
Tr<:1nsitórias
do
des-tas disposições u:lnsitórias.
an'teproje"to, t:ra11S:Eonnando o seu parcigra:Eo único
em artigo e incluindo-se os seguin"tc~ ortigos;

úlrlco do art. 33, com os objetivos principais de:
- criar o Es'tado de. Brasilia compos'to do Dis1:ri"to Fc.der31~
corro 1tIunicipio neutro, das cidades sa1:êli"tes c dos lllunicipios
circ1.Jnvizinhos;
- cleiç50 de Govcrnndor,. Vice-Governador, membros de assebléi;a Legisl:;a-tiva, prc:feitos~ Vere;;ldores e Deputados Fedcré)is
p~a o Es1:ndo de 'Bro.si1.i;a;
- eleição de Prc:fcito, veeeasercs e Deputados Fedcr:J:is patlArt. Fica criado o Es'tado de Hr:;llsilin, que rn o Distri"to Federal;
compreenderá o Dis1:ri'to Federal, co:no município
- do't:;:;çfío de :recurso da união para _ implnnt'.õlic;:5o do novo
ncutzc ,
as eãeeees-sarêaâees e os municipios Ertado~
circunvizinhos.
A propostn revela-se inadequada por pulverizar desnceessariall'.cute a representatividade e autonomia da região que é
§ 10. O Distrit'o Federal abrangerá o Pl;mo sede do Governo Fedcra1 C que por isso mesmo tem cont'orno~ e
piloto, numa eJrtens50
de
1.100
qw.lornc"tros ab:ibuiçõc:s pecuãdares ,
quadrados _
Pela rc.jciç.5:.o.

§ 20. Os
municipios
circunvizinhos :farSo
Ertado de Brasililil desde concordes.
a'través de plebscito l1 •

par-te dos

"Ar't. A população do Estado de Brasiliõ.l:
elegerá. nos termos d:il lei, govel\.-"ldor. viccgovcrn."ldor, membros da Assembléia Legislativa,
prefeitos, JnC1\\bros dó) c.5nIél.ra de. Vcrc.ndores e
parlamentares :federais.
§ 104 O
Dist'rito
Federal 'terá
n-ernbros da c5m:lra de ve.rc:1dores e
:federais elei'tos pela sua populnç.~o".

"Art.

A

populaç:5o

do

es-tado

prefeito,
deputados
Brasília

de

dc:finirã. através de plebiscit'o. a loc."llizaçâo
sede. da governo est."ldUóll".

di)

"Art. Lei Cortplcrnen-tar dc:finirã, no prazo de
seis meses, a
po.rtir
da
public."lç.~o
desta
disposiçtío
'transitórid
da
Constituiç.~o
as
condições de :implan"taçbo do Ertndo de nrasi):ia.
inclusive a dot"J.y5.o de eeeue-ses da uni50 para 't;;ll
:fim, e os mecanismos de :rc1:Jc:ionamento do Distri'to
Federal com o novo astaee , n

"Ar"t.. As primeiras eleições para govern.ndor.
v:ic:e-governê1dor, Assembléia LegislêltlVil, prc:fei'tos
e 6marêlS de Verc:ldorcs, inclusive do DistrJ.t'o
Federal, serao realizêldas no dia 1S de novcmbzc de
1900, tomando posse os eleitos em 10 .. de janeiro
de 1909 para um mando."to coincidente _ com o ni:u;;tl
mandado
dos
govcrn..':ldores,
vice-governadores,
deputados es'taduads , pre:fcitos e vereadores".

ARTIGO: 033

Ar1:.. 33 - A Uni50 Federal destin."lrá os .recuxscs
:financeiros necessários à construção da sede do
Poder Lcgislat'ivo do Distrito FederaL
ARTIGO

0314

--...,

Art. 34 - Os a"t't.1dis Territórios de Rorailr.a c Amapá
sbrão transi'ormados em Estados, nos termos de lei
complementar epzovada pelo Congresso Nacional êlt'é
noventa
dias
Constituição.
ARTIGO
§

12 -

éilpÕS

0311
Os

promulgltc;ão

desta

Dá neva rcdaç..'1'o ac ar r, D (ar't.. 35 do texto numerado) e

EHEHOA: 2A009Z-4

seus pc:arngrn:fos ..

J.imi'tes terri'toriais dos Estados criados AUTOR .. HOZARILDO CAVALCANTI.
correspondcrão aos dos APRESENTAÇÃO: 19/05/97
PARTIDO: PFL

na :forma. deste artigo
a"tuais Territórios _

TIPO: mITIVA

»50 COnvence o

UF: na

RcJ.~t'or

d:;ll con"tribuic;ão para

O"

i1pcr:feiçoa-

mcrrtc do Ant'eprojet'o.
Pcl::t rejeiç5.o

SITUAÇÃO: REJEITADA

4

ca.pitulo - Disposições Transitóri<lS;
Ro~ e

"Art. D. 0<; a:tu."1is Territórios de
Juttapá S&O 'b:an~ortn;)dos em E"it'ados.

§ 10. Lei
Cornplcment'ar
disporá
sobre D;
T:lns:fornmçâo, a eleição elo <;ovc.rn.'ldor e 'lJiccGovernador,
sconãoees e DcputD;do~ Federais c
Dcput1idos E'st'.t)du.-':ds. cbsezvando o ddspcs'tc nesta
constd'tcdçêo em relaç50 aos E'stados;
§ 20. Os limi1:es Territoriais dos Es"tê:ldos
criados na :forma. des'te Drtigo correspondcrâo aos
dos atua.is Territórios;
§ 30.. A União :Federal. pelo prazo que ~ Lei
re:Ec.rida neste. artigo e"'"tnbclecer, proverá os
ES"bdos aSl)::Lm criados dos recursos :fin~mccrios
indispensáveis à SlL. inst'a.lac;.~o c m.'lntcrn progrnl11<'1
especial
para
a
sua consolidaçEto e o seu

descnvcâvâmcrrto ..n
•••••••••• ~
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:Ertnbelccc que a União proverá os Estados criados por '\:r:J.nsARTIGO : 034
EHEtIDA: 2AOOOS-3
:form.'1.ç,...=)o dos Territórios. durante dez ano:;. dos recursos :fi§
'22 A.
União Federal. pelo pr:u:o que a lei AUTOR ; CHJ\GAS DUARTE
nanceiros indispens<iveis à S\.L'1. instaila.çâo
rdcrida nerte. artigo cs'tabeJ.eecr. proverá os APRESENTAÇÃO; 15/05/07
PARTIDO: PFL
UF: RR
Corno se está propondo no Anteprojeto uma Federação descen Estados assim criados dos recursos :fin.'1.nceiro!<o T1PO: SUBSTlnTrIVA
SITUAÇÃO: PREJUDICADA
'tr<illi'Z;)da. para o que os m~canis'tos de 'tr;:::mc;:fcrênc:i:J de re indispensá~is à sua instalação c m."1nterâ progt"am.-"1
cursos
scr50 abund.m'tcs c, adc.'n.'1:is, como se propôe urna: rcdi especial
p<1%'êl
sua
consolidaçâo
c
Seu
Dc-se ao § '20. do n.rt. D do c.'1:pitulo relZktivo vis50 territorial do Pais, num p.r:no de dois anos, não seria
dcscnvol"imcnto.
às Di~posiçõcs Trallsi"tórias tt seguinte rcdaçfío:
sensato :EiRnr-sc tempo para dcsotinaç.:.io de recursos.
Hn.vcndo e~~e interesse e essa necessidade, a lc:i. complernen "Art. D _ • ~ . ~ ••••• ~
~ ~ _•••••
tnr que
"trans:Eormnr
o
"tcrri'tério,
a c:HeT'Iplo
&

4

•

4

•••• &
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ANTEPROJETO

EMENDA

§

03:20

PÁGINA -

90

PARECER

do que ocorreu nos cases mc.nciowdos pelo autor t estabelece 20. A União. pelo pzazc minimo de dez nncs , rã o mecanismo aqui proposto.

proverá os Estados as~im eeasaes dos recursos Além dis'io. é preciso considc.rêlr que o § 20. do art. 3S
:fin,.·mcciros indispensáveis à su:l instalaçQo c. <art. D das DisposiçôQ:s Transitórias> já a"tcndc. o objetivo do
manterá progra:tl.'1 especial par;) sua ccascãddaçâc c autor.
Seu acsenvcavãscwtc ,
Pela prejudicialidade..

Jl.RTIGO : 034
tl1ENDA.: ZA,OOZ3-1
§ 32 - Noventa dias após a trans:forn1<'1ç:ão de que AUTOR: JUmIBAL BARCELLOS
"tra"ta este artigo. o Tribunal Sut:'erior .Eleitoral ~RESE:NTAÇÂO: 15/05/07
PAIlTIDO: PFL
VF': AP
:fixará dêl:ta para a eleição do ~vernador e vice- 'tIPO: MODIFICATIVA
SITUAÇÃO: REJEITADA
GovC.t'Mdor. Deputados
Estaduais
e
de
'três
Senadores. cabendo ao menos votado destes. nos
_
termos da legislação eleitoral. eaeeees- o ees-tarrte
Artigo D § 30. do Cdpitulo das Disposições
do ntSndat'o de qua'tro eues c dClltlJis o do de bi'to l'r~ns:i:tór.:las

E:ntendr:: o Autor qu~ as rclnçães do artigo 35 (~. D do
An.teproje-to> e o seu parágra:Eo 30. determinam supcepcsdcâc do
prazo de noventa dias. motivo pelo q1..l.õll propõe a rcduçi;to do
pr~o mencdcnadc no paritgra:fo para sesscn'tél dias.
11. nosso ver. os prazos nho se confundem. pois o prazo rncmcio~')do no § :lo. é coh'tado a pm:'tir da da"ta mencionada no
t1c.aputn do artigo.
Pela rejeição.

ancs ,
"N'o~nta

dias após ... transi'orm.'1ç.~o de que
T.ribu~l SUperior Eleitoral
para a eleição do GoVCl:'Il.'7ldor e cãec-

trata este artigo. o
~i>tará

dsrra

scvcenadoe-, Deputados
Senadores t Cabendo -ac

'termos da

lc~sl;).~o

Est'ndu:)is
c
de
'três
menos vo'taâc destes 1 nos

eleitoral, exercer

Q

!

restante

do manda:tb de quatro anos e os dcrn.'1is o do de oito
anos".

sugc:d.l\'IOS qu.e

seja

modi-fic."ldo

o pOlrágra:f:o

para:

Sessenta dias após di aprov<:l;ção )?elo Congresso
NaciOn<ll ddi Lei Complementar o TribUllt'21 Superior
Elci'toraJ. :fi}l:a,rã Q da'ta •

.........................................................

EllENDA: 2AOOOG-1
AUTOR : CNAGlIS DUARTE
APRESENTAÇÂO: 15/05/67
PARTIDO: PFL
UF::RR
TIPO: SUBSTITUTIVA
SITUAÇÃO: IlEJEITADA

-o

.

O autor propôe a modi.:fiCêl.ç5.o do parngra:fo 30.. -do .õlX'1:igo
D das disposições t:r<ilisitórias) a :fim de :fixar a da'ta de 15 de novembro de 1900 para elcições de Governador. uicc-Govcrnador. Dcputõ:tdos Es'taduais e Senadores.
'trant;:Eõima.ção em Es'tRdo, é :f1c:xiv~l' e tmlis scns:iia. pois per35

(art.

Dê-se"
§
30.
do ae-t. D do c;}pi'tulo das mitc que di d,';l:tê"l para o rC<.:Iliz,;jç5o das eleiçbes obedcÇ<) a UlttêZ
Disposições Transitórias. Q seguin'tc redllç..~o:
scquência lógica sêm os a'tropclos que poderiam ocorrer no CQso de se :fixdir da'ta determinada c. ecc-ta p~ri as eleié;ões.
"Art. D
.
Pela rc:ieiç.~o.
§ 30. No dia 15 de novembro de 1900 serão
re'2lizadas as eleições para governador c vicegovernndor. ,depu1:ados es1:aduais e. "três senadores.
cabendo ao menos votado des-tee , nos 'termos da
legislótção
clci1:or;]l,
t:J\:CJ:cer o restante do
mandato de quatro ancs c ee demais o do de od'to
anos."

ARTIGO: 034
q2
O Governador J o Vice-Governador c os
mandatos com
os demais eleitos a 1S de novembro de 1906.

§

nepirtados Estaduais te:rminéJr5o seus

ARTIGO
§ 52.

034

- A representação dos Territórios na cfunara
Fcdral não será aI'terada at'é. o 'tênnino dos atuais
mandatos.

ARTIGO: 035

Art. 35 - A. união Federal destinará os recursos
:finant:e:iros necess..1r:ios à construção das sedes do
poder
Legislativo
dos
Estados
criados
em
decorrência do dispos'to no artigo anterior.

ARTIGO : 036

EliEHDA: 2A0140-0

Art. 36 - No prazo de dois anos, contados da AU'tOR : PAULO HAC1\RINI
promulgação clesta
Consti'tuic;5o.
o
Congress.o APRESENTAÇÃO: 19/05/07
PARTIDO: PJIDB
UF: SC
Nac:íOnãll aprovará nova divisão terri'toria1 do: TIPo: SUBSTITUTIVA
SITUAÇÃO: E:EJEtTADA
Pais. scgu.ndo.() disposto em lei complementar.

Propõe redução dq prazo p~a a nova. divisão 'terri.t'or:ial
do Pais, de dois anos coMorrne O -Anteprojeto. p<U:'a 100 dias.
O prazo proposto é bas'tante--eurto para a 'ta:ref:a.
Pela rejeição.

o artigo F das Dispo..içõcs Transitórias,
passõlrâ a t~ a scguint'c red.aç.!)o:

"Artigo ~'F'. O Pôdcr Executivo cnc,."lIninharã ao
Congressb Nacional. no prazo de 100 (cento c
oi'tenta>
dias. contados da promulg;)ç..~o desta
Constituição. Projeto de Lei COmplernen'tar com a
nova divisão "tcrritori::l:l para o Pais. 11
EHENDA: 2A002Q-O
AtrrOR • tELIPE: HEN'DES
APRESENTAÇÃO: 15/05/87

TIPO: ADITIVA

PARTIDO: Pl)S
S1.TUM;j(O: PRE.run'ICAnA

Acrescente-se
ao
c."lpi:tulb
Transitórias o seguint:c Artigo:

Propõe a ct'iaç5.o. em disposições transitórias. da COmpanhi.a
de ncsceveavaece're do Vale do Pttrnn.iba.
Uf': PI

Disposições

N50 obs'tantc a sólida argurncnt'ação do atrtoz-, a ma"téria ê da
cot\'.pe'tencia tia Subcond"is5.o de H\micipios c Regiões. que ueoeri;) elL"Jmin.'Í-la paza incluir em suas disposições tran...s i1:óri -

"5.
Pela prcjudici<:llidade...

"Art. 37 _ Lei COmplementar dispor~ sobre a
criação, os recursos :fi.nanceiros e as atribuições
da
Companhin
de Dcsenvolvi:men'to do Vale do
Parnaíba. com sede e ~ro em Tcrcsihal.

.;;;~i;~ .~ .~;~;;~~;;;5; .d~ .~;;;.~. ;;~rl;t~ .~ .i~i .~;;i~~~-t;;: .

EHEN.'OA: ZA0029-1
atrroa • ANTONIO FARIAS
PARTIDO: PHH
SITUAç.Ko: REJ'EXTPJlJl,

APRESENTAÇÃO: 15/05/07

TIPO: MlI.TI.\lA

UF: PE

Disposições Transit'étias
FicaJn p.rorrog,1.dos po~ cinco anos. C)
promulgação des-ta Consti-tudcão ,
os
prazos dos progrcmas de assistência :financeira aos
Estados de Hato Crosso e !iate Grosso do Sul _

"Art'.
pnrtir da

N50 c:me ;;., eonsti'tuiç.-:io. mesmo em disposiçôes transitér:ias.
prorrogar p1::'a'Zo de lei.
Pela rcjeiç...;'Q.
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PROHAT e PROSUL, estabelecidos 11."1 Lei complementar
no. 31, de 11 de outubro de 1970."
No~

EHElIDA: 2i\0120-9

EliE:NDA

AUTOR : AUGUSTO CARVALHO
APRESENTAÇÃO: 19/05/0'7
PARTIDO: PCB
UF: DF
TIPO: HODIFICATIVA
SITUAÇÃO: APR.PARCIALHEm"E

prctcrdc.-se 3.l1cluir t entre 05 Bens da unii:io. as águas em
'todo o seu ciclo hidrológico, com as cspcc:i:f:i.caçães <Ui
mencionadas ~

2:A 01Z0-9

Em outra emenda do mesmo autor. de no. 2A 013Z-7, propõe-se

inclui.r
Substitua-se

errtxc

os

Bens

dos

Estados,

com

igual

rcda~Q.

o it'cm 11 do Art. C do C."lpitulo idênticl) objeto.

I "Disposiçôes Prelimin.'ttC.s",
do
Anteprojeto Torna-se,
assim,
impossivel discriminar as águ<;l.s que
Constitucional da SubcomissÃo da urdãc , Dihtrito cs'tariê;lm sob dominio da União Co as que estariam sob dominio
Federal c Territórios, com a scguin'tc ecdaçãc e
dos estnses ,
:Entrc.t:urto. cone a idéia
pode e deve ser nprovcitada t o
"Ir.
As
<Íguas
em
'todo
o seu ciclo Relator acata ambas as emendas t como uma só, na :forma do
hidrológico, scjnm 6.gun.s supc.r:Eicii)is,
ngua;s mecnni'i1\o da competência legisla:tivil C01\\lJm, con'o o item l1z:H
sutrtceeâncas ou águsas me'tcóric.');s e seu uso serõÍ do êlrt'. G <art. 00. do tcx'to numerado).
discipliu::odo pela Uni5o, Estados Distrito Federal, O part~cer é pela. apro~ç":ío p:u::cial, na :forma do An'teproje'to
Tc.rritórios c Municípios, com a participnç.~o d::t :fin:;ll do Relator.
sociedade orgn.nizada .."

A idéia proposta encon-b:a-sc acolhida no principio estabelccico no art. C" (:lrt:. 10 do tc:.Kto nwr.crado). inciso
lI,
do Anteprojeto.
Qu..::mto à propos'ta do reê:onhccimento do direito de liberdade de cul'to religioso, deve ser cxam:i.Mda por outra Subcomissão.
Pela l.-cjeiç5.o.

AUTOR : HÁRIO MAIA

APRESEh.'TAÇÃO: 10/05/07
PARTIDO: PDT
TIPO: ADITIVA
SITUAÇÃO: REJEITADA

UF': AC

Inclua-se o seguinte artigo:

"Art. 11. república Brasileira c."lracterizarse-á como um. Estado laico.
Parágra:Eo 'Único. É livre. o cxceeaeãe do cul'to
rcligio~o, em todas
as :formas, ressalvada
d
observância da lei.
EtlENDA No. ZA 0003-7

ENENOA: ZA0003-7

Emenda
adi'tiva
para
incluir. en'tre as ma.1:érias de
cotnpe1:ênc.ia legisla'tiva dl1 União, as que meacdcna ,
Hi1J.S adequado.
teria sido. a sugestâo para a competência

AUTOR : FAUSTO ROCHA
APRESENTAÇÃO:

TIPO: ADITIVA

15/05/07
PARTIDO: PFL
SITUAÇÃO: PREJUDICADA

UF: SP

comum.

Inclua-se
~pitulo rr ,

organi:z:ay.~o

Seção da

r.."),

Ertado~,

do

Ali5.s, ela já es'tá a'tendida com o dispos'to na al:ínca "9", do
inciso XIII, do <»:"'t ~ G <:u:1:. 00 ~ do -tcxtc numerado) do
An'teprojeto.
Pela prejudicialidade.

"Artigo F _ Compete à União Federal:
§ XX Legislar sobre •••

Alicn.'l Meios de comuniCc"lç.?o , publieidnde,
propaganda c. comunicay."O- visual no ar livre.
EliENDA: 2A013Q-3
AUTOR , JOSÉ Cl\l\I\RGO

propõe altcr;)yâo rcdacional ao item IX do art. F <art.70.
do "terto numerndo).
A proposta inclui dutori%a~o do congresso Ndcional para
a Uniiío exercer a competência de emitir inccda,
O objetivo do au'tor só poderá ser atendido nos capitulas
do poder Lc.gisla'tivo c do E1{ecUUW, quando lá Se espc.ci'ficarem cs .rcspcc'tãvas il'tribuiçõ'es. Tan'to um, quarrte outro dos
Podcrc.s pee-tcoccm à União ~
Pela prejudicialidade..

APRE5mrrAÇAO: 19/05/8'7
PARTIDO: PFL
UF: SP
TIPO: HODIFICATIVA
SITUAÇÃO: PREJUDICADA
An'teprojeto da O~<ln:iz<:1ç.tío do- Estado.

capi1:ulo a II

Desse

ao

itC1t\

IX

deste

artigo a segUin'te

redação:
ItCIl\ IX
Emiti.!: moeda quando dcvidn.-r.c.nte
autorizada pelo-Congresso tbeiOJ1<"1l."
EllEIlDA: ZA0137-0
AUTOR : PAULO RAIlOS
APRESElttAÇÃO: 19/05/07

TIPO: ADITIVA

'::'i'~~~ci~ ~~~;~~i~i~ "~-b;:ib~i;5~~ ·d~ ·;~li~i;· ·;'~ci~~i:· ··ci~
PARTIDO: PUDB

do Hinistério da Scgur<J:nça pública c. outros orgâos.
A ma:téria é de organizo.ção administrativa do Poder zxeeu'tdvo , não se trata, pois. da orgduização Constitueionl do zs-

UF: IlJ

SITUAÇÃO: REJEITADA

'tado ,

Pela rejeiçâo.

lI-i\.
na
Territórios ~

União.

do

Distrito

Fcdcr31

c

Emenda Aditiva
CAPÍTULO II
Da competênci.a exclusiva da União Federal.
Art. •• compete. à união:
organ3.:z:ar. a'travcs do HitÚs'tério da Segur::mç."1
pública, o sistc.nm N,.':tcional de Segurança Intcrn..~,
a Politica Federal e o sis'tc.ma N.':tcion."'l.l de. De~c:Ea
civil, com a :finalidade de:

1} Coordenar,
st:m\
:ferir
o
principio
:federativo, a :ltu.."ç.~o conjun1:a e uni:forme das
poli'ticas cstadu.."is e da política :feder::tl pnra
prevenir
e
reprimir
'todas
ns
mod<:tlidüides
delituos:1s, segundo dispuser a lei.
2) Prevenir
c reprimir o contrabando, o
tr{ttico de cntorpcccrrtes c de drogns nlucinógell..ns
c ou~~s~~~~~ cr:i:m.0rgaf~;~o. o. príncJ.pJ.o
:federativo, a atuação conjunta c uni.=Eorrnc dos
corpos
de Bombeiros Estndu::lis, 1105 casos de.
c:.at;Í~tro:Ecs ou sinistros que eJ(ij::un a nç.:ío de. m..-lis
de uma unidnàc: da :Federação. _ Consti,:tuintc. PaulQ
rtamos ,
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EHENDA: ZAOO'\7-7

EHENDA No. ZA 0017-7

s5.o

AUTOR : FELIPE HENDES
APRESENTAÇÃO: 15/05/97
PAJiTIDO: PDS
TIPO: SUPRESSIVA
SITUAÇÃO: APROVADA

convincentes

as

peculiaridades

locais I

ccmpe'têecda COmum da
trunicipios ..
suprima-se

do

inciso

XII

do

cet-,

razõc.s

justi:fic:adoras

da

eecnêa, O

esrtabeâccdmcn'to e a c.xccuç.~o de planos de habitaç:5o, dadas as

UF: PI

F'

a

melhor

União,

se .localizmn

Estados.

no

5mbito da

Distrito Federal e

Pela aproqaçâo ..

expressão
"habi:tac;.'1:o",
trans:ferindo-se
essa
competência privõltiva da Uni50 p<lra a cOil'opct'ência
comum com Estados , Distrito Federal e tlUllicipios;
esta :forma, cerescenrc-sc D.O inc:iso VIII do Art ..
G:

Cap. UI ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

VIII
estabelecer
e
abóils'tecímento e habitavão.

:tI-A _ Oa

de

. .

EHENDA.: 2A0136-0
AUTOR : PAULO RAHDS
APRESENTAÇi(o, 19105/87

TIPO: HODIFICATIVA

planos

C1(CCU'tar

PARTIDO: PHDB

SITUAÇÃO: REJEITADA

União.

do

Distrito

Federal,

. .

.

.

~;fu~;~ .; .~~~ci; ~~ ~~j;. ~~~i;;: ~ j~i~~~: ~~-htci~:
sugere que se. pretende a supressão do inciso III do artigo L
(nrt. 1lf do 'texto nturcrado).
Pela rejeição. nos "termos dos pareceres o:fe.recidos nas Emendas no. 211.0057-6 c ZA0111-~.
Pela rejeição.

\)F: R.J

e

Territórios.
Scj<i dada a seguint'e redaç.~~:

CAPÍTtn.O IV
Da Intervenção :federal
Artigo 1 A União Federal n.~o in'tc.:rvirá
Estados e no Distrito Federal, salvo pnra

nQS

III
Os cases previstos no art•••• .relativos
ao estado"ee. sitio.
EtJEIIDA: ZAOOS1-7

EmendG. aditiva. para eeeeseeutae parâgra:Eo único ao aet ,
<art. 17 do 1:Ch1:0 numerado). visando a estabelecer ti. região
in'tegrada do Plann.lto Cen'teal.
A ma'téirõ1 ê de. competência da subcomissão de muhicipios e
rcgiõe"i~ In:fel:!zltlcnte. nfío houve 'tempo p:1rõ1 cnca.'ttinhar-se
do
emenda à rc:fc.rida Subcomissão. Pezmaneee , porém. a possibiliInclua-se pa~gr<l:fo único no art. o. <10 dade de sua ~presentaç..~o na COmissão.
capitulo V. SeçD.o I (do Dis'trito Federal>. =fic.:lndo
Pela prejudicialidade.
assim a redação.
O

AUTOR • HÁRCl:A KUBITSCHEK

APRr:SOITAÇÃO: 14/05/67
PARTIDO: ):IHOB
TIPO: ADITIVA SITUAÇÃO: PRE:JUDIC.lUlA

\)F: DF

Art. O. O Distri'to
Feder.'11 ê do'tado de
au'tonomia politica legislativa, administrativa c.
:financeira.
"Par5gra:fo único. serã constituida a regina
integrada do PlaWillto Central.
:form.-~da
pelo
Dis'trito Federal c. suas áreas de in:fluênoia nos
Estados de Goiás c Minas Gerais, com a ce-íaçâo de
um Fundo de nesenvoãvãecnto , com recursos obtidos
da acecceâaçãc do impost'o de. renda. li

................................................... .....;;~;;;~ .~~~.~ ·;~d;; . {~~i;i;ti~ "d~ ·Di~t;ii~ ·;~~~i· ;;j~ ..

EHENDA: 2A01,O-O
AUTOR : CÉSAR CALS NETO
APRESElttAÇi(O: ZO/OS/07

TIPO: SUBSTITUTIVA

PARTIDO: PDS

\)F: CE

SITUAÇÃO: REJEITADA

"Art. Q O Di~ trito Federal tcr.'1. um Poder
Legisl<ltivo,
:formado
por
uma
Asscnbléin
Legislativa
Dis"trital.
:fot'm<"lda. por Deputados
eleitos dist"ri'talmen'te em cada Zona Eleitoral, na
:forma da t.ei..

reprcsc.ll'tüdo por AssC1ttbléin Legislativa DJ.s'trital e os Oepu'tadcs eleitos distrit:J.lmcnte em cada Zo1\õ1 Eleitoral.
() _Relator epccvcâ'ta a opce'tunâdade do exame desta emenda
par,n cKclarccer que. a denom.:i.n.~ç5o troeput'üdos Dis'tri:t<lis=.
prevista no Anteprojeto nf~o sigtrlj:ica que. se êildot:lrá o voto
dis-n-ital. porque isto nào é da ccnpetêneda desta Subcomiss50. A csprcssàc uti:;Li'Zada pxc'tendc , apenas , distinguir os
Deputados do Distrito Federal dos EstõJ.duais e dos Federais.
?odcr-se.-ia optar pela s~mples expressão "Depu'tõJ.dos". o
"'J.,'J.("•• pela :falt:1 de. qualüica"b.'I.lO, poderia causar maior con::fusãe ,

parágra:fo único. O
número
de
neputados
quaa'to h pccscrrte emenda. pelo que se acabou de eJqJor,
Distritais,
em
cada
zona
Eleitoral,
sceé MO h..=i corno acolhê-la ..
proporcional ao nú.>nero dos seus eleitores, :ficando
Pela rejeição.
assegurada a repeescntacão miuJ.ttt.-'".\ de 01 (um)
Deputado Distri't<ll pnxa c."lda Zona Eleitoral.

.........................................................................................................................

EliENDA: ZA0170-Q

AtrrOR : CÉSA.'l CALS NETO
APRCSENTAÇÃO: 20/05/07

PARTIDO: PDS
SITUAÇÃO: REJEITADA

TIPO: ADITIVA

"Art. Q O Dis'trit"o
Legislativo •
::form.~do
Lcgislô'ltiva
Distrital,
eleitos dist'ritallrcntc em
:fOrMa da Lei.

UF: CE

I='cdcral 'terá Uni poder
por
urna
Asscmbléi<l
:fOrm.'ldil por neputados
c.~d:J. Zon;" Eleitoral, na

Propôe que o Poder Legislativo do Distrito Federal seja
rcprcscn tado por Aso,cmbléia Lcgisl<:ltiva })istrit~l e os Depu"t,;"dos eleitos distritalmclrtc em cada ZO!m Eleitoral.
O Rcléltor aproveita a cpcz-tunâdade do exame desta emenda
para cxeaaeecce que. a dcnomduaçào "Deputados Distritais=,
prcvds'ta no Anteproje'to MO signi:fic.'l que se ado'tar.'Í o voto
distt'ital. po.rquc ist"o 1150 é. da ceepctêucda desta Subcomissãc , A expecssãc utilizada pretende, apcnas , distinguir os .
ücpu'tadoa do Dist,f:ito Federal. dos Estélduais e dos Federais.
?odc.r-s~-ia cp'tar- pela simples expressão nOcputados rr• o
que. pela :falta de quali:ficativo. poderia eausae m,.';I;ior con:fu550.

par5grQ:fo único. O
número
de
Depu'tndos
cuatrto à presente cmcnda , pelo que se. acabou de CHpor,
Distritais,
em cada
zona
t'lci'tor~l,
s~á n":10 h.i corno acolhê-la.
proporedouak ao número dos seus e.lcd'toecs , :ficando
Pela rCJciç.?o.
assegurada a ecpccsorrtcçàe minim.'l de 01 (um)

~:~~:=~~? ~~~~:~:::-.~::~.::?~.~?~:.7:-:~~?:7::

EliENDA: 2A0073-0

AtrrOR : .JOFRlIN FREJAT
APRESENTAÇÃO: 10/05/07

TIPO: ADITIVA

PARTIDO: PFL
SITUAÇÁO: APROVADA,

. ........................................................................

UF: DF

Inclu,?-se no capitulo V _ Do Distrit'o Federal
e dos Territórios _ scç.:;'o I _ Do Distrito Federal,
ôlpÕS o art. Q. o seguinte artigo e seu PQriÍgra:fo
único:
"Art. 11.
represcnt,;"Ço~o
judici<ll
e
a
Con<;:ultori<l JUridica do Di~..trito Federal competem
~rivíltivamcntc.
aos
seus
Proeurôl.c1ore'i.
cujo
ingresso na Co"lrreira depende de õJ.proVõlçâO em
concurso pUblico de p:t-ovas e 'titulas.

ParágrQ:fo único. Respei'tados

os

direitos.

A estenda visa a as:.cgurar <lOS Procuradores do Distrito Federal competência t'Jrivativ;), para o cxcecãeâe da representação
judJ.c:i.al c. d consultoria :iuridi~ dessa unidade dQ Fcdcraç:lio.
A ju!>t:i:fic:.."lÇêio é convimen'te de seu a.colhimento. sob.t:e.1:udo
porque consta ter sido um.<1 conquista também nos Estados ..
Pcla ôlpro...·açfio na integra.
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deveres e impedimentos próprios, previstos em lei,
!.âo
assegurados aos Procuradores do Distritb
Federal, os encargos e garant'ias, Q'>:sim como o
tratamento remuneratório. atribuídos aos membros
do Ministério Público."
EHENDA: 2A0065-7

AUTOR : FRANCISCO CARNEIRO
llPRESENTAÇiío: 10/0S/07
PJlRTIDO: PliDB
TIPO: ADITIVA
SITUAÇÃO: PREJUDICJU)A

UF: DF

o Constituinte Francisco carneiro. autor da presente emenda,
propõe alteração do art. s <art. 23 do text() numcrêldo). com ao
redaÇ<~o que o:Ec.rcce. substituindu a expeessãe natividades de
int'crcssc comum" por "recursos que neecssd'tae»,
O Relator compreende Q justa preoc:upa<?o do autor. mas se
scecte na obrigüç.;'o de alc.r'ttlr para dois aspectos :Eundw.cn"tnis
da questão objeto da emenda. O primeiro, ref'c.re-sc ao sentido

Emenda Hodi:Eicativa:
"Cêlpitulo V _ SeçãoI
Ar't. S A
união
Federal
suplementará
o
Distrito FcderaJ.. com os recursos que necessitar
para a manutenção de seus serviços, inclusive
aqueles de ativid;:l.des de interesse comuns, ao
exc.rcicio das atribuiçôes inerentes à competência
prevista. no art.
G desta
Constituição,
à
mamrtençãc de c:fctlvos e armomcntos de sua Polici:.i
Hilit'ar w n

da expecssâc sugcrid:i na. emenda, que obrigaria a União a suplementar o Distrito Federal com os recursos necessários à
m::mutcnç;iJo de seus serviços. Ora I o rcsultado prático dessa
medida seria a 'trans:form.'lç.-i.o do Distrito Federal em Território, ou seja, onrtarquia 'tcrr1:toria1. da União, porque ha,,"Cria
alusão será di.Zerentc se o pronome "seus", na expressão "mamrtençào de. seus serviços" rc:Eerir-se à União. Portanto, a
rcdaçâc ensejá séria dúvida.
O segundo espee'tc a ser considerado é que, a parte :final do
disposJ.tivo, na :fow cons'tant'c do An'tcprojc.'to. e'tende melhor
aos objetivos pretendidos pelo autor.
Desse modo, embora reconhecendo a inestimável contribuiç.:'ío
do autor, deixa-se de acolher a emenda por já estar ~;tcndidQ
no An'teprojeto.
O parec:c.r é pela prejudicialidade.

EHENDA: ZAOOOlJ-5
AUTOR • cmGAS DUABTE

APRESENTAÇÃO: 15/05/07
TIPO: SUBSTITUTIVA

PARTIDO: PFL
UF: RR
SITUAçiío: REJEITADA

Propõe que as contas elo governo do Território sejam,julgadas peJ.o Tribun:ll de Cont'as da união ..
O Tribunal de Contas nào tem a compe'tência para julgar.
mas para aprccdae- -tecadcamcrrte , ãl;t:reVC:S de parecer prévio.
Pela rejeição.

uê-se ao d%'"t'. X da Seçâo II _ Dos Terri'tórios
_ no capi1:uJ.o V, a seguin'te rcdaç5o:
Ar't. X
As contas do Governo do Território
serão submetidas ao julgamento do Tribunal. de
Contas
da
união,
após
auditoria do órgão
compe'ten:tc. do Hinistério do Interior.

.

EHENDA: ZA01GQ-S

AUTOR : DÉLIO BRAZ

APRESENTAÇÃO: 20/05/0'7
TIPO: ADITIVA

PARTIDO: ptIDa
SITUAçÃO: REJ'};;ITADA

Acrescente-se

no

capitulo

(~igos

Transi"t'Óriôlslt
disposJ.t'ivo;

2.2/2,3),

V,

UF: GO

.

Propôe. a criaç50 da área metropolitana de Brasília.
A ltlo"1téria. além. de ser própria de Lcgislacno in:frncousti'tucdcnaâ , pertence. à crompet"ência de ou'tra SUbcomissão.
Pela rcjeiç5o.

"Disposições
o

scguin'te

"Art. Fica criada a área metropolitann de
Brasilia, compreendendo o Distrito Federal e os
seguintes
municípios:
cris't«lina.
Formosa.
Luzinnia, Padzc Bernardo, Plnh.'11tirm de Goiás,
Santo 1l.n'tônio do Descoberto e UMi.
P<:u:o:ígrn:fo único. Lei complementar
rcgu1ancnt'arã o dispos'to neste m=tigo".

da

União

EIiENDA: ZAOOSO-q
AUTOR .. RUBEN FIGUEIRÓ
APR~ENTAÇÃO: 10/05/87

TIPO: ADITIVA

PARTIDO: PtIDB
SITUAÇÃO: REJEITADA

Acrescente-se no Cdpitulo
Trantitór:ias l1 o seguinte. ar"tigo:

UF: HS

o conteúdo da emenda revc.lõl que esta SUbcomissão não é
competente para cxmninã.-la.
Pela rejeição.

vnas Disposições

"Art:. A União :fica obrigada, pelo prazo de
10 anos da da"ta da prolTlulgi1yiío dcs"ti1 Cons"ti1:uiç.~o,
a cxtrat:i:ficar progrmn."1 de. prc'tcçêc ecológica Co de
élprovci't:)ltlCll:to
econômico
do
panto:m"':l1
rnatogrossense, com ên:Easc ao turismo e. õ. pc.e:uãr:ia, no
que apli~á anualmcn'te recursos da ordem de 0,005
da Receita Federal .."
•••••••••••••••••••••••••• w

EIiENDA: 2AOOGO-G
AUTOR : RUBEN FIGUEIRÓ
llPRESENTAÇÃO: 10/05/07
PARTIDO: PliDB
UF: MS
TIPO: SUBSTITUTI.VA
SITUAÇÃO: RE.JEITlrnA.

Dê-se
redação:

.

O Qutor propõe altcraçâ.o do art. A <art. 10. do tcxt'o numerado> para dc:filUr o sistema parlarncntnr de governo.
Embora o Relator seja Cldcpto dessa :forma de governo, MO
seria. :ar~to. nem. prudente. imiscuir-se em t:etná.tica de outra.
subconussao.
Por esta única razfio. o parecer é pela rejeição.

ao artigo A. do <:a.pítulo I, a seguint'e

nAr1:. A
O
BrasiJ.
é
uma
Tiepública
Fcdcrativ;,;. cÕnstituida sob regime representativo
c sist'esna Parlamentar de. GOverno. pela União
indissolúvel dos Estados do Distrito Federal e dos
Territórios."

.................................................. .... P~~1:~~d~· ~. i~t~; .~~~~~~~.;; .;;;~~~ .;~ .;;ti~ .iõ.(;rt:

EllElllll\: ZAOOS9-Z
AUTOR RUBEN FIGUEIRÓ
llPRESENTAÇiío: 10/0S/07

TIPO: ADITIVA

PJlRTIDO: PliDB

UF: MS

SITUAÇÃO: PREJUDICADA

Acrescenta-se
do capitulo 10.:

B do An'tcproje'to> I dispondo sobre o eJ{crcicio do Poder EXecUtivo.
A Iltatéria não é de competência desta suaccedssêc ,

o seguinte. parngra:E'o a artigo,

O Poder Executivo é exercido pelo p.rcsid~'te
da República e pelo conseJ.ho de Hinis'tros. n
EMENDA No. 2A 0000-0

ElIENDA: ZAOOOO-O

AUTOR : RlnJEN FIGUEIRÓ

A preocupação do autor da emenda está valtnda prova°.rclrtcnt'c
para a produção de um -tcxtc sintét'ico. Snbe ele, cntrc."tanto,
c
melhor que "todos nós, que a 'técnicm constitucional
aconselh.e. ~iKnr cornpe"tência sob a. :fOrttt:1 de. principias gerais.
A modalidõ1dc redaciol1..:"11 ~'"Ugcrid<l pelo Autor pode apresentar
comuns da união, dos alguns riscos do ponto de vista da segurança juridica.

llPRESENTAÇÃO: 1S/0S/07
PJlRTIDO: PliDB
TIPO: ADITIVA ' SITU;tÇÃO: REJEITADA

nArt.

S50

atribuiçÕes

UF: MS

-
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DATA - 25/05/07

SUBCOHISSÃO DA UNIÃOt DISTRITO FED~AL E TERRITÓRIOS

HORA - 03:20

SISTE/IA DE APOIO AO PROCESSO COlISTlTUCIONAL - QUADRO COMPARATIVO

ANTEPROJETO

PÁGINA -

102

PARECER

EMENDA

Estados, do Distrito Feder:ll e dos HUnicipios, as Tendo em vista. por outro Indo. que. o conteúdo da emenda
relacionadas com a prcseevaçác das instituiçôes está pJenn.mcntc. atendido na :forma do Anteprojet'o é de não se
politicais, sociais. culturais c do meio nmbic.n'te, acolher a presente emcnda ,
com. a
promoç.?:o
da cduc:a.ção, da saúde. da
convivência. urbana e rural. da scgur<1nça pública,

Pela prejudicialidade.

do equilibrio e do bem-es't<1r socâat , c com a
disciplina dos meios de produção econômica.
A pl~opost'a visa Q incluir os Territórios e as Possessões
Indigcn.as como uaddcdcs da Federação. excluindo a União.
A emenda é, do ponto de vista jurídico-eonst:i:tuc:iotl.;ll,
cquãvcca,
O pal.'"Ccer é. pela rejeição ~

EliENDA: 2A002G-6
AUTOR : LEOPOLDO PERES

APRESENTAÇÃO: 15/05/87
PARTIDO: PHDa
TIPO: ADITIVA
SITUAÇÃO: REJEITADA

Inclua-se onde melhor pareça
"Art~

::1:0

VF": Alf

Relat'or:

Brasil é uma República Federativa.
êonstituída, sob o regitnc reprcsent'ntivo, pela
união
indissolúvel
dos zsrtaecs , do Distrito
Federal, dos
Tcrri'tórios
e
das
Possessões
Indigenas ~ n
O

EllEIlIlA: 2A0001-1
AUTOR • CUNHA BUENO
APRESENTAÇÃO: 14/05/07
PARTIDO: PDS
TIPO: ADITIVA
SITUAÇÃO: RE..n:ITADA

"Ar't.

Os

governos

da

No. 2A 0001-1
Trata-...e de nt."ltéria de legislação in::Eraconstitucional. liaS,
ainda que assim n.~o o :fora, s~a ela da compe.tência de outra
Subcomissâo.
Pela rejeição.
EMENDA

0>": SP

Uni5o. dos ,Es"t:ldos c

dos Hunicipios não poderão dispe.nder nt."1is de. SO~
de suas respectivas rece:i:tas com pcsscnâ e seus
rc:f~C:}{Os, excluidas
QS
vendas de patrimônio c
empré.stimos ~

pariÍgrafo único. As empresas
nâo
'tenh::L-n
receita
própr:i.a,
zuncioniÍrios
computados
no
Administração Direta."

estntaãs , quo
terão
seus
cálculo
da
~

~RESENTAÇÀO: 15/05/07

TIPO: ADITIVA

PARTIDO: PHDR
StTUAÇÃO: REJEITADA
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Propõe qU(l a autonomia do Distri'to Federal se estruture
em nivel municipaL
o Relator, n.~o convencido de. que se "trata de :forma mais
adequada, mantém a estrutura orga.nizativa do Di.strit"o Federal
como prevista no Anteprojeto ~
Pela rejeição.

EHEHDA: 2A0007-Q
AUTOR • RUBEN FIGUEIRÓ
UF: tIS

nrt. O oi!,-tri'to Federal 'terá au'tonomia paza
eleger o seu prc:fei'to e a
sua
câmara
de
vereadores.
§ 10 ~ O Dis'tri:to Federal, municipio neutro e
capital da República. rcccbcriÍ da
União
os
recursos ~inanceiros i:nprcscidivc.is as atividades
ineren'tes à sua condição, bem como recolherá os
mesmos impostos e 'taxas a'tribuidos aos Estados c
aos municípios;
§ 20 ~ Haverá no 3mbi'to do Congresso tb.cional
Comissão
Mista
do
Distrito
Federal,
consti"tuida pelos representantes dessa unidnde
:Eedera'tiva, a quem caberá:
1.ln\a

:r _ A proposição da Lei Org5.nica do Dis"trito
Federal e de suas cvcntua:is al:teraçõcs;
:rI _ A apreciação, em grau de. revisão, de
todas as proposições legislativns aprovadas pela

câmara muni.cip<ll ~

..............................................................
O Autor propõe a inclusão, nas Disposições Transit'ôrias. de

EHEIIDAo: 2A0027-4
AUTOR
JUTJUI? MAGALHÃES
APRESENTAÇÃO: 16/05/07
PARTIDO: PHDB
TIPO: ADITIVA
SITUAÇÃO: REJEITADA

Acrescente-se às Disposições
relativas à t!nião. o seguinte artigo:

artigo prc.'<JCndo a aloc."lçtío de recursos pô1ra promover • -em earS:tcr prioritário. Do intc.rligação de bacias hidrográ:ficas nas
0>": DA
Regiões xee'te e Nordeste ~
A matéria a nosso ver MO Se insere na órbita da Consti1:uiç..~o ,por versar m.'1téria de interesse especi:fico e regional.
Transitórias,
Pela rejeição ~

Ar't •• A
União
dcst:in.-'trá
os
re~sos
necessários e promoverlÍ, em caráter prioritário,
nas Regiôes Norte e Nordostc, n illterlig<:tç:ão de
bacias hidrográ:Eietls,
objotivando
seu
pleno
aproveita.'tlCnto econômico ~ n

.Prc'tc.nde-sc.
.. ...
~

El:tENDA: 2AOD61-14
AUTOR • JOSÉ HOURA
APRESENTAÇÃo: 16/05/07

TIPO: ADITIVA

PAATIDO: PFL
SITUAÇÃO: PREJUDICADA

~
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~
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~

...

~

~

~

~

~.

alterar o

~

~

~

~

~

~.

~

inciso

~

~

~

~

~

~

III

~

~.

do

~.

~

~

~

art~

~

~

~

..

~

~

~

~

~

~.

~

~.

F (art. zo , do

'tcx'rc num.crado) po"ra dispor que 'cabe. às Forças A%:mcldas a peeseevcçãe do mar tcrritorial~ ora. se este é um bem da União e-

UF: Pé.:

sc DOi Forçm; Ar.ll.)d;:lS pertence a Marinha, o objetivo do autor
esth atendido no Anteprojeto.
Pela prejudicialidade.

Inclua-se.
no
anteprojeto do relato!: da
Subcomissão
da
União.
Distrito
Federal
e
Territórios, na parte relativa à competência dn
usdão , o scguin"tc. dispositivo:
n _ Organizar as FOrç<;ls Armadas, ao segut'anç."1
das :Erontcirils. a prcsC1.~p.ção do nt.'lr tcrritocial c.
a dc:Eesa CJrtern.'1~ n
~~~.~~.~~~~.~~~

EHElIDA: 2A005Z-5
AUTOR • NILSON GIBSON:
APRESENTAÇÃO: 15/05/07

TIPO: ADITIVA

~~~~.~.~

..

~

~

..

~~

~

~~.~.~~~.~~~

• A proposta envolvc 1I\:1têria de competência de outra subcOl1\iss50~

PAATIDO: PHDB

UF: l'E

Pela

.

prcjudici:)lidade~

SITUAÇÃO: PREJUDICADA

Seja incluida- a seguinte nornt.'l:
"Art~ É
da
Congresso tbcion.";ü:

1-

competência

exclusiva

do

I
autorizar
c.
:lprovar
empréstimos.
cpceueõcs , acordos e obr:i.goções eatcenes ,
de
qu:üquc.r na'turcaa contraidas ou g:uantidas peli1
uni5o, pelos Est"i1dos. pel() D:i.'i'trit'o Feder."l e
pelos
Hunicipioc;;.
pelas
entidades
de. sua
-'''_dm~1~·"_i'''s'''tr-'-,_...~...
o i...n...
d=ire:..:..'t=a_·...:o:..u_s:.o:.:C::::i:::cd:.":.d:.:o:::S---.:~:.:o.::b_..:s:::c:::uL

- _ -_ _- _ - - - - - - -

J
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AIlTE:PROJETO

PÁGINA -

EMEIlDA

105

PARECER

controle. t os quais só vigorêlJ:'ão Q partir da data
do Decreto Legislativo de. sua aprovação .."
EHENDA: 2Aoo53-a
AUTOR : NILSON GIBSON
APRESENrAÇÃO: 15/05/07
PARTIDO: PHDR
TIPO: ADITIVA
SITVAÇJ(O: PREJUDICADA

..................................................................

A emenda envolve matéria de compet:ência de outra subcomissão.
Pela prejudicialidade..

UF: PE

Seja incluidt1 a seguinte norma:

n.Ar1:. Os con:Eli'tos intc.rnaciouais deverão
ser resolvidos por negociações diretas t :arbitragem
e por outros meios pnci.%icos, com a cooperação dos
organiSMOs internacionais
de
que
o
Brasil
participe.
Ar't.. É vedada a guerra de conquista" ..

....................................................

EMENDA: 'ZAO103-3
AUTOR : VIVALDO BARBOSA
APRESENTAÇÃO: 19105/07

PJl.RTIDO: PDT
UF: RJ
SITVAÇÂO: REJEITADA

TIPO: MODIFICATIVA

Propõe substituir a palavra união por República.
A proposta MO é de ser acolhida pois a substituição é.

.

impossivel. tendo em vista quê. se destinam do exprimir rc.alidcdea distint:ls. Uni5a designa usa unidade :federativa; República designa. O sistema ou a :forma politiqa de. exercicio do
poder cs'ta'tal. Ambas são necessárias ao texto e são insubsti-

Suprim."1-se.
no
texto do anteprojeto, a 'tuãvcds ,
palavra União por República. Alternativamente.,
Pela rejeiç.5o.
dependendo do ccntextc , poderá ser usada a palavr~
Federação.
E1!ENDA:

2AODB6-0

AUTOR : PAES DE ANDRADE
APRESEIlTAÇÂO: 19/05/07
PARTIDO: PHDB
TIPO: ADITIVA
SITUAÇÃO: REJEITADA

Propõe eleiçÕes para Governador e Vice-Govcrnador dos
Territórios, assim como para -. Assembléia Legisla.tiva.
Por cuteas pataven-, criam-se. Estados com apeJ.ido de Territórios.
Pela rejeição.

UF: CE

Dê-se ao art. 10. do ;)ntcprojeto, Capitulo
das Disposições Transitórias. esta redação:

"Os
Gove.randorcs e Vice-Gove.rn.."dores dos
Teritórios, serâo eleitos c.mpleito direto na mesma
data das eleições para a Assembléia Lcgisla"tiva."
EMENDA: 2A0004-3
AVTOR : JUTAIlV HAGJU.HÃES
APRESENTAÇÃO: 10/05/07
PARTIDO: PHDB
TIPO: ADITIVA

..............................................................

Propõe. uma espécie de emancipação :financeira dos Territórios, considera.ndo-os com iguais dircit"os aos dos estases ,
Tra"ta-se de uma isonomi:l que propicia. por contradição"
uma situa.ção de desigualdade.
Pela rejeição.

UF: BA

SITUAÇÃO: REJEITADA

Inclua-se, onde couber:

"Art. ( ••• ) A união implc.men"tará progr;»nas
de Desenvolvimento dos Territórios Federais e os
incluirá nos Pl::mos Nacionais de Desenvolvimcn'to,
Planos Plu.r3anu:lis de. Investimento c oxçamcrrto
Geral da união p::1ra cada ano. em montan"te de
aplicações nunca in:ferior, em cada Território" ao
valor
das 'trans:ferências vinculadas e dcm<;l.is
vantagens Q que "teriam di.rci'to se.
como Estado membro da Federa,ç:5o."

..........................

considerados

.

\

EHENDA: 211.0001-9

AUTOR : ROBERTO FREIRE'

APRESENTAÇJ(O: 17/0~/07
PARTIDO: PCB
TIPO: ADITIVA
SITVAÇJ(O: PREJUDICADA

A emenda "tra'ta de matéria da. competência de outra. SUbcomissão
Pela prejudicidadc..

UF: PE

Inclua-se onde couber:
nA,rt.

Que

organiz:lç.ão

se

geral

estabeleça uma modalidade de
Pais, 'tendo por base :t

do

regionalização, admitindo-se as seguintes c.s:fcras:
I
H:lcro-regional,
abrangQndo
estados
limitroic.s, pertencentes a mesma comunidade sóc~o
econômica
com
a
:finalida.de de. e1nboraçao ,
aprovação' e exccuçâc de.. pl~nos rcg~onai~
de
desenvolvimento, da h..-u:monJ.'Zaçao da legJ.slaçao, da
-trdbwtcçâc , do sis'tC:r\d de transportes, do uso do
solo
e
dos
serviços públicos de. interesse
regional;

II
Hiero-regional,
abrangendo municipios
limitro:fcs, pertencentes a. mcsm..'l comunid::dc. ~ócio
econômica
com a :finalid:lde. da o.rg:m:1'2:nçao dos
serviços ~'Úblieos, harmonização dn legislação. da
"tributQç.~o

do sistema de transportes e do- uso do
solo de. interesse micro-regional e uebanc ,

a) a iniciativa do estabelecimento das microregiões caberá aos estados ou aos n'unicipios
interessados."

~~À; . ;Ã~~;;:;

................................ ... .P;~;5~ .. ~~~ .. ~~ ..h;j;.. i~t~:i~~ .; .b;;;ii~; .~ .;';:i~ .d~

AUTOR : OLAVO PIRES

APReSENTAçÃO: 10/05/07
TIPO: ADITIVA

Fronteira.

PARTIDO: PHDB

UF: RO

SITUAÇÃO: REJEITADA

A matéria.
não ti de nai:urcza
legislaç:.âo in:fraconsti'tucional.
O pn.rccer é pela rejeição

constitucional,

mas

de.

Inclua-se. onde couber:

"Art.
::failm de

Não lmvcrcí interdição a brasileiros na

!r~teira."

EHENDA: 2AOOOO-1
AVTOR : ROBERTO FREIRE
APRESEIlTAÇÃO: 10/07/07

....

PARTIDO: PCB

UF: PE

.

.

.; .

.

..

P~;b~ ~~~ ~~.~;~~~~
:i~ii~~:iiid;d~·d~ -t~ri.-t6;i~
nacdcnaf , ~.c0m seus recursos n."1turais. infra-estrutura c os
espaços construidos. prcvcndo-ae, ainda. que serão estabeãc-
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HORA -
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ANTEPROJETO

03:20

PÁGINA -

EMENDA

100

PARECER

TIPO: ADITIVA

ciclos por lei as condiçôes para sua consert1ê]ç.ão, uso e aproveit'amento s-oci.:J.l. segundo os pricipios que. meneiaM.
A emenda visa t por cce-tc , a resguardar o interesse. uacdena! quanTo à :intcgr:ici.:ldc t'crr:Ltor:i:J.l CO: à ocupa~o racion;;.l c

SITUAÇÃO: RE'.JF:ITADll

Inclua-se onde couber:

socialmente objctivada do espaço :fisico. dcn"tro da pe.rspccti-

nArt. O 'tcrritõrio
}L'lcionnl,
com seus 'la. de. soberania nacional.
recursos rmturólis, a in:fra-estruturn c os espaços
Clausular de inalicnabilid::ldc. objc.'tos genéricos é demasiconstruídos. constitui patrimônio in:llicn;í.ve:l da :ldól1t\cntc rigoroso do ponto de vista juridico.
Nação.
Por outro lado. es'tabclccer-sc. principios rcla:tivos à soberania i: ml'1t'érin. que. C~C:)pé1 à competência. dcs'ta SUbcomissão.
parágra:fo imieo. A
Lei
est'abelecerá
D."> cujo objetivo essenedra é o de :Ei:Har os :fUl\darncn"tos da
arcondições
apxa
SU:l
conscevação ,
uso
e ganizaç::5o ou da ordem excâusdvamerrtc juridica. do ss'teee ,
nprovci1:a.mcn'to social. dispondo sobre .a ccdcnnçãc
Por essas razões, o parecer é 'pcla rejeição.
do tcrri1.ório, que lcv.'1r<Í em conta a distribuição
de popul~e;ão ~ auaa a.tividades, do cquJ.p<lltlent'o
ins"talc:.do no 'território c, da racioUo"l1. utilizaç..:;io
dos recursos ll<"),t'Urais Co demais pOTencialidades." •

.............................................................
que
a autonomi:::l: politiCQ do Dis1:1:ito
E'·ll.~nda
ncgéil:
Pela rc.jciç::.:"o.

EHENDA: ZA0063-1
AUTOR : FERNANDO G~PARIAN
AFRESEN'fAÇío: 10/05/07
PARTIDO: PlmR

TIPO: ADITIVA

Uf':

Fcderãll~

SP

SITUAÇÃO: REJEITADA

Que seja incJ.uid~ a seguinte norma:

"Art.. Compe'tc ao Prcsiden'te da RcpÜbli:ca:
lloMcar

CKOn~ar

e

o Govc.rll:1dor tlo Dirtrito

Fede.rôil ••,

APRESENTAÇÃO.:
TIPO: ADITIVA

10/05/07

PAtiTIDO: ptmn
SITUAÇÃO: PREJ'UDICADA

..............................................................

Dispõe sobre p.t"Cscriç,tio contrãl a união, Dis"bd.1:o Federal,
trs'tadcs , H'Unicipios e Territórios.
A m:'1tériéil: MO é da compe:t:ência dc.s'ta Subcomiss5o.

EMENDA: ZAOOSQ-9
AUTOR : FERNANDO G~PARIAN
UF: SP

Que seja incluida a seguinte. nortnnl:
No~o corre. a presc:riç.5o contra a Unifio,
o Distrito Federal, os E!>-tados , l1Unicipio!. c
Territórios, nas causas em que :forem autores os

"Ari:.

. ... ·P;;'~5~:;~· ;~;~i:U; ·;~d;~i~~i·à .~~~ ·d~ .;rt:.~ ·(~:2~:

~~':~:~

EliEtmA: 2AD071-1

do 'teKto numc:r.'1do) do Anteprojeto.

AtrroR • ROBERTO" ROLLElmERG

APRESEnTAÇKo: 15/05/07
TIPO: ADITIVA

PARTIDO: PtmB
SITUAÇÃO: REJEITADA

Cabe à Constituição Federal estaeeaceee Os principies aa
organiz.'1.c;:f1o do Est'1do c delinear, espcei:ficamcnte, o
pcr:fil
organi'Z:ltivo dos Poderes d::l unibo.
Aos Ertadofi é concedida ml'tonomia consti'tucional para se
::l.uto-organi:arcm. nos moldes da organizaç.5.o :fed~aJ..
A:fiaml. se temos urna Constituição Federal e. as
diversas
Constituições ~stadu.·lis. não hã r~o prtt'ól que, adotado o :federalismo, a Lei lbior, promulg<lda pelo Poder Legislativo da
unirío, eeupe o CSP:1C;:O eeseeceee ao podc:c eons'titujnte. aeeeerente dos E!>.-t"óldos..
Por outro lado, os prcecd'tes de ordem
.in:fr::1consti'tuciQunI t relativos à orgnnização dos sedeees , "tóm"to podem ser regulados por lei ordinári:::l:, quant"o por ou't'ra tItodalidilde no::m.a;-

Uf': SP

'tdva ,

De tudo ds'rc , resta a conviCÇão do Rc1ator de que ao :fórmula por cze adc'tada corre um menor risco de
:impreeis50
-téendea, inQbst;:mte a proficiente at"g\ln\cntaç.ão do ;autor.
O

paeecee , pormuto t é pela rejeição •

...............".................. .............. .. .... p;;'~is~· q~~ .~ ..i~t~~~~ . ~ ~~eÍ~~i· ~~ .. .;i~~~.~. ·~:dri~ .

EHENDA: 2A007Z-0
AUTOR : ROBERTO ROLLEMBERG
APRESENTAÇÃO: 15/05/07
PJUlTIDO: PHDB
TIPO: ADITIVA
SITUAÇÃO: JUlROVADA

L'F: SP

Inclua-se onde couber:
dccretnçâc
da
intervcnc;b.o
%:edcral
dc-pe·nder:i de aprovaç::.=ío
prévio.
do
Congresso
tbcioUo'11. que decidirá no pr:no de vinte e qU:ltrc
heras a eentae do recebiment'o do. mcn~ilScm do
PX'Csiden'te da República. n
"IA

....i .;~~~;t~ .~~~ci.; .;;;~i~~~t~ .~;'~t~ .;~ ..~;;';~~i~is~~ ..d~

EHENDA: 2ADD93-2
AUTOR : SIMÃO SESSIH

APRESENTAÇÃO: 19/05/07
TIPO: ADITIVA

nprova.ção do Congresso N.'1cioll.'ll. parê1 'tanto, decidirá no pr~
%0 de vinte e q~1:l:o horns a cont'ar do recebimento da ecesagc:m do prcsidcn'tc da 'República.
Os peecucdcntcs argumentos o:fc.recidos pelo nobre a.u'tor da
cncndn cciwcecu o Rc1.:l"tor, sobrc:tudo po~ue dc:ferc ao Poder
Legis1ntivo a õceãsãe sobre questão "tão gr:J.vc e que, Clm'taecwtc por isso, ruío pode prescindir da int"cr:fcrência do coagrcsso No'1cion."l.l.
A crnend;a é acolhida no m6rit'o, n:l :fOt'1na da redação que se
dará no Anteprojeto.
_ _Pela aprevacêe no mérito.

PARTIDO: PFL

de. nÚ!nero Zll.DDOO-1. por isso que é de ado"tar-se. aqui o
aquclôl.
Pel;) rcjeiç.~o.

UF: RJ

cer sobre

SITU;\ÇÃO: REJEITADA

pare-

Inclua-se, onde couber:

"Art.

A cstnrtura 'territorial da Fcdcrnç1ío
deve a.ssegurar a livre e. plc.na rCo'll:i:z:nç.5o do
individuo em sua comunidade.

Art. O 'território
nacdcnaj ,
com
seus
recursos nat'ur;)is, a in:fra-c~-trutura c os espaços
construidos. consti1:ui l'atrittônio in.'11ientivcl do')
xaçãc ,
P;U:"Ígrafo único. A
condições
pela
sua
aprovei"tmnen'to

lei

e"it;tbclcccrá

as

ecnseevaeac ,
uso
c
social, dispondo sobre. a ordcn.ÃÇo::io

do 'tc.rr:i:tõrio, que lev:lrn ent con'ta n di~ tribuição
de população e su~s ó:ftiv:id~dcs, do cquipi1rnento
ins'tnlado no 'tcrritório e da rdcional utilizo"lçào
dos reeI LrSOS Il.o'li:urais e dcmnis potcl\cii1lidndcs. ft

. . ... P;~;6~ -~ .~~;.::~ .d~ .;';;;i.i6ri~ .d~ .H.';;~;';: .d~~~b;~d~ .d~ .

~Mt;~; ·ZÀ~~~;':~························

AUTOR : ARNALDO MARTINS
APRESENTAÇÃO: 19/05/07
PARTIDO: PIiIlQ
TIPO:- ADITIVA
SITIJAÇÃO: REJEITADA

E"ito"1do de liondônia. Como a postura do
U1': RO

crr)

Cottlissâo da organiznçã'o do estado _

Subcomissâo da
Terri'tórios (lI-A>
nArt. f
desmembrado do

UniDo,

Distrito

Federnl

criado o Território de
Estado de Rondônia.

~tual

c

H.."1moré.,

seguindo
Territórios,

Reló)tor,

tendência geral, é :favorável à extinção dos
cmendo'l uno mc::rc.Ce acolh:imcn"to.
1'e1:1 rejeição.

n
Q
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PARECER

EKENDA

EHENllA: 21\0155-6
AUTOR : JOSÉ KAURiCIO
APRESENTAÇÃO: 19/05/07
PARTIDO: PDT
TIPO: ADITIVA
SITVAÇÃO: P1m.rotlICADA

UF: RJ

........D:i~;S~ . ~~b~ . ;~~~ci~~ .~~ ·~i~i;5~ ·d~ ·ci~t~; ·ci~ . ~;~~ .
sas cstÃ't3is ..
A tn.'ltéria ntío é de compctênc:ia derta Subcoltlissão ..

''Fica vedõ1do a rcconduç5o e ou reeleição de
'todo e qtJa.lqu~ Diretor de Empresas ESt'a'tilis, onde
o seTor públiat diret'o ou indirc'tc»ncntc mtlntcnh3 a
maioria do c:1pi"têü acion.mo ..
p~á.gr:tto

un'1<:».

~p1.ica.-sc..:Io

praibiç.~o

crtabclcc::ida no c:1pu't do artigo
acima,
DOS
ndeeteees dos dcnais órgãos Colegi::ldos d:itl união."

EllEllDA: 2A0123-0
AUTOR : ROSE llE FREITlIS
APRESENTAÇÃO: 19/05/07
PARTIDO: PlfD8
TIPO: ADITIVA
SITVAÇÃO: PRE.rotlICADA

........

UF: ES

.

Ürrl&;·;·

.

. .

P;~~6~ :i~i;d; ~ ~;p~ià~i~ ~i~:i';;' . ci~"
i~~~:
101ç:50 Sobre meio ambicn'tc.. A ClTICnda cs"til acolhida no CWlpO da
coMpe'tcnc;ia comUnl da uniâo. Estõ1dos. Distri:to Federal. c HUn:i.c:ipios.
Pc-la pre:judic:ialid3d.c..

Ac.rcsccn'te-sc ao an'tcprojc'to do Helôltor da
Subcomissâo da Uni5.o, do Dis'tri.'to Feclcral
c
Territórios o seguinte dispositivo;
1tAr't..

A

união campet'c:

_ legislar sobre:

..............................................................

EKE'HDA: ZA01QZ-lf
AUTOR : pAULO HAC\RINI

APRESENTAÇiío: 19/05/07
PARTIDO: PHDR
TIPO: ADITIVA
~ITVAÇÃO: REJEITADA

UF:

se

_~·Nc;:·.z~·à1q.z':'4············"·····"""··"·················

pre'tende...s e
cKC1uir.
c'Rprcssiv:m.en'te.
os 'terrcnos
rn.'lrÍnha. em áreas m:b;:uuzadas. do domínio da união.

o autor ~ssal1:a que ~ m"'atér:ia tem sido objeto de
por legisJ,.."ç.."1:o ::tn:Er:lCOnsti:tuc::ioMl.

xeeeseeeee-se •

"Art. H..""'1O se incluem entre os bens <b. União A ~nt:lç:..~o
11.')0
é convincente quanto
QS ilh.."ls oceânicas em que se si'W.-m. Co"':\pitais de 'trn'tCUflcn'tô consti"tucioJml à ro'téria.
Es't:Jdos c Os "terrenos dO); m:tt:inha em ãeeas j:i
urb;;ndzadas."
Pela .rcjciç:io.

.

~iDmi;"2Ãô~~;::;"·"·""·"··············
~UTOR : rn~sco PINTo

Q,

dn

discipl~

ser -dóldo

.

.

.

~;i;;";· ;~~,;;; :C~~~: ~~.hc;~:

Qu::mdo nderida à palnvra uni,5o ..té que se tot'n:'1 m:oiÍvcJ..

Mesmo ô1ss:im. há de se convir em. que a expressão Uni50 Federal
'te1U signi:!iCólÜo e,.c;p<:t:üico e poderia ser !I\."')ntid;;" ~ di5tin9\1:i-1a de ou"tras :fo~s juriãiCdS. pessâceds , de un:i50.
No rcst'ante do Anteprojeto. onde se u..o;;a a palavra. :federal
expressão :federal, onde houver:. n.."ío cabe suprimi-la.

APRESENTAÇAO: 19/05/87
PARTIDO: PHDB
UF: BA
TIPO: HODlFI.CATI.VP..
SI.'l'UAÇÃO: Jl,.PR.P1\RCI.~

SUprima-se

:ia

Pela ap.evaçilo p"""i:>J..

~i;·.z~~1~1:6·· .... ·.... ··························· ·····À·~id;i;·~~~icb·~·d~·;;d~·;~~~t~·~tdrt;;tl,;.;:·
AUTOR • DEL BOSCO AliARM.
M'=n~çl.o, ~9/05/07 P1lRT1DO, PKDR
TIPO: ADITIVA

MO c.."be em Constituiç:5o.

Pcl" ""jciçáo.

llf": S'P

$ITVAÇiío: RJ:JEITADA

Acrescente-se:

"Art.

A u1Üão 'trn:ns:E'crirá os órgãos públicos
:federais c cn'tidadcs
para
cs'tô1t."is.
nestas
compt:ecndidô1S
as
:1ut':lX'qUi<2.s.
sociedades
de
economia ndsta. empresas públiCó1"i c :und:;l;ÇÔCS
\\\:lt\tidas

seja

pelo

pod~

sed~d<1:forn

de

P\1b1ieo. cuja d:ircc;:io- ninda
Urns:i:~:i:1. par. Q
CD.p:i"ta~

Federal no prazo máximo de qua"tro anos , tf

....

..

.

. ..

.. .

;;~~Ô~:.~~ ~ :i~~i~;5~: ~~~~ ~~ ~t~~~ d~ ·~;;~t6~~i;
legislativa da uni.~o. ;"quelas sobre prcdução. distribuição e
UF: SE
CJ{ibiç.~o de :filtrcs cineznn:togr;í:ficos e de v:ideo-c'':l'iSctes ..
ES~ô1S ma'térins devem receber 'f:ra;tamento legislativo especi:al na lc.gi!.laç5o comun. pcrtinent'es a véedes ~os do di.reita. em seus diverso,; Dspec'tos.
Cabe à União ~cgisl:lr sobre a produç.?:o.
O parecer é pela rejeição.
distribuição e cltibição de :filmes cincntatogr!d:ico5
c de vidco-c.."ssctes.
ElIElm~:

21\0165-3
AITrOR : JOSÉ QUEIROZ
APRESENTAÇÃO: 20/05/07
PARTIDO: PFL
TIPO: ADITIVA
SITUAÇÃO: REJEITADA

-71ANTEPROJETO

§
40. - São
símbolos nacionais a BandeiHino e as Armas da
Repúbl ica,
adOTados
na
daTa
da
promulgação desTa ConsTiTuição, e OUT~OS
eSTabelecidos em lei; os ESTados, o DisTriTo Fede~al e os MunicípIos pode~ão Te~ símbolos próprios,

~a,

(PRIMEIRA V~ÃO)
A
fim
de
que os memb~os da Subcomissão e da
Comissão possam melho~ acompanha~ a alTe~ação
que
sof~eu
o TeXTO do AnTep~oJeTo, o RelaTo~ ~ep~oduz
a segu I ~, sua ve~são o r- I g) na J "
A
única dife~ença enT~e a' publ Icada anTe~io~
menTe e esia, conSISTe na a~Tjculação nume~ada do
TeXTO ago~a ~ep~oduzido.

o

§

50.

§

60.

J ivre o

É

-

nais pelo povo,

na
-

fo~ma

da

uso de símbolos naciolei.

PorTuguês

O

é

a

I íngua nacional

do Bras i I .
ArT. 20. - São Poderes da União Federal o
Leglslaiivo, o ExecuTIvo e o JudIciário,
harmônicos e coordenados enTre si.

COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DO ESTADO
SUBCOMISSÃO DA UNIÃO,

DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

Parágrafo ÚnIco - Salvo nos casos prevIsTOS neSTa ConSTITuição, é vedado
a
qualquer
dos
Poderes delega~ aTribUições; quem for InvesTido na
função de um deles não poderá exercer a de
OUTro.

ArT.
União Federal

A N T E P R O

J

30.

-

Incluem-se

os

enTre

bens da

I
- a
po~ção
de
Terras
devolUTas
indispensável à defesa das f~onTelras, às forTificações
e conSTruções mi I iTares, bem assim às vias
de comunicação;

E T O

ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

SUBCOMISSÃO DA· UNIÃO,
P~esidenTe:

DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

DepuTado JOFRAN FREJAT

10.

Vice-P~esidenTe: Senado~

20.

Vice-P~esidenTe:

RelaTo~:

II
- os
lagos
e quaisquer correnTes de
água em Ter~enos de seu
domínio,
ou
que
banhem
mais
de
um
ESTado,' sirvam de I imiTe com OUTros
países ou se eSTendam a TerriTório eST~angei~o; as
I lhas
f'UVIais
e
lacusT~es nas zonas
I imíT~ofes
com OUTros países; as i lhas oceànicas e as ma~íTi
mas,
excluídas
as
Ja
ocupadas pelos ESTados na
daTa da promulgação desTa ConSTiTuição;

MEIRA FILHO

DepuTado RUBEN FIGUEIRÓ

DepuTado SIGMARINGA SEIXAS

A N T E P R O

J

III -

o

espaço aéreo;

IV

-

a

plaTafo~ma

V

-

o

ma~

VI

-

os recursos mineraiS do subsolo;

conTinenTal

Te~r/Torial

e

paTrimonial

VII - as caVidades naTurais subTer~àneas,
assim como os SíTios arqueológioos, pré-hiSTóricos
e os espeleológiCOS do subsolo;

E T O

VIII- as
Ter~as
ocupadas
pelos índios,
que delas Terão posse permanenTe e usufrUTO exclusivo das riquezas naTurais do solo;

TíTULO

IX
- os
bens que aTualmenTe lhe perTencem OU que vierem a ser aTribuídos à União Federal
por meio de TraTados inTernacionais.

DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO
§
10. - É
assegurada aos ESTados e Municípios
iTorêneos a parTicipação no
resulTado
da
exploração
econômica
da plaTaforma conTinenTal e
do mar TerriTorial e paTrimonial, na fo~ma prevIsTa em lei complemenTar.

CAPíTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

A~T. 10.
- A Repúbl ica Fede~aTiva do Brasi I é consTiTuída, sob
regime
rep~esenTaTivo
de
governo,
de forma indissol~vel, da União Federal,
dos ESTados e do DisTriTo Fede~al.

§

seu nOMe é
§

10, - Todo
exercido.
20.

o

União

poder emana do povo e

Federal

-

A

-

O DisTriTo Federal

compreende

em

Os

TerriTórios.
§
30.
Un i ão Federa I .

é

a

capiTal

§
20. - É assegurada aos ESTados, ao DisTriTO Federal ~ aos Municípios, nos Termos da
lei
complemenTar,
a
parTicipação no resulTado da. explo~ação econômica dos
recu~sos minerais do subsolo, ressalvado o dispOSTO no § 30. deSTe a~T~go,
§
30. - A
União Federal gpranTirá às populações indíglnas, na forma da lei, a
parTicipação
no
resulTado da exploração econômica dos recursos mine~ais do subsolo
das
Te~ras
por
elas
ocupadas.

§
40. - O mar TerriTorial
de duzenTas mi lhas.

da

§

Tros de

50.

-

largura,

e

paTrimonial

é

inTerna de cem qui lômeA
faixa
paralela à J inha
divisória
Ter-

-~resTre
do
TerriTório
nacional,
é
considerada
indispensável à defesa das fronTeiras e
será
designada como ~aixa de ~ronTeira.

. ArT. 40. - Incluem-se
enTre
os
bens do
domínio dos ESTados os lagos em Terreno
que
lhes
perTence, assim como os rios que neles Têm nascenTe e fo~; as I lhas fluviais e lacusTres; as
I lhas
oceânicas
e
as maríTimas por eles Já ocupadas na
daTa da promulgação desTa ConsTiTuição; e as
Terras
devoluTas
não compreendidas no domínio da união Federal.

ArT. 50. - Os ESTados podem incorporar-se
enTre si
subdividir-se ou desmembrar-se
para
se
anexarém
a
OUTros ou formarem novos EsTados, medianTe dei iberação das respecTivas Assembiéias LegislaTivas,
plebisciTO das populações direTamenTe
inTeressadas e aprovação do Congresso Nacional, na
forma regulada em lei complemenTar.

ArT. 60. - A União e os ESTados observarão o resulTado pe consulTa às populações
direTamenTe
inTeressadas,
por
sisTema
plebiscITário,
para a consTrução
de
aeroporTos,
hidreléTricas,
pólos
peTroquímicos,
usinas nucleares, depósiToS
de maTerial e I ixo aTômico, ou quaisquer
empreendimenTos
que
prejudiquem a qual Idade de vida das
comunidades ou ofereçam riscos à vida humana e
ao
equl I íbrio ecológico.
Parágrafo único obedecerá aos requisiTOS e
em lei complemenTar.

O dispOSTO nesTe arTigo
condições eSTabelecidos

IX

-

emiTir moeda;

X
fiscal izar as operações de crédiTo,
de capiTal ização e de seguros;
XI
- planejar
e
promover o desenvolvimenTO nacional, oUVidos os ESTados e os órgãos regionais inTeressados;

viação,

XII - eSTabelecer
os planos nacionais de
TransporTes, hab;Tação e InformáTica;

XIII - manTer
reio Aéreo Nacional;

serviço posTai

o

XIV - explorar,
aUTorização ou concessão:

direTamenTe

e o Cor-

ou medianTe

a)

os serviços de Telecomunicações;

b)

os
serviços
e insTalações de energia
eléTrLca de qualquer origem ou naTureza, eXCeTO o aproveiTamenTo de energia
hidrául ica de poTência reduzida e,
em
qualquer
caso,
a capTação de energia
solar;

c)

a
navegação
aérea,
uTi I Ização
da
aeroporTuária;

d)

as vias de TransporTe enTre porTos mar,íTimos e fluviais e fronTeiras naclonbis
ou que Transponham os I imiTes de
ESTado ou TerriTório;

e)

os

aeroespacial e a
infra-esTrUTura

serviços
e InsTalações de energia
de qualquer naTureza;

n~clear

XV
- manTer cooperação econômica, adminisTraTiva, financeira e culTural com os ESTados e
ouTras pessoas 3urídicas de direiTo públ ico inTerno;
CAPíTULO II

XVI

- celebrar
convêniO
e
leis e serviços federais;

execução de

DA COMPETÉNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO

~EDERAL

acordo para

XVII - organizar
e
manTer
o
Poder
3udiclário e o MinisTério Públ ico do DiSTriTo
~e
deral e dos TerriTórios;
~

ArT.

70.

-

CompeTe à

União

/'

~ederal:

I
- manTer relações com ESTados eSTrangeiros; celebrar TraTQdos e convenções sobre maTéria de naTurezp inTernacional
parTicipar de organizações inTernacionais;
II

das,

-

declarar a

guerra e

celebrar a

paz;

III - organi~ar
e manTer as ~orças Armao segurança das fronTeiras e a defesa eXTer-

XVIII- orgahizar
e
manTer os serviços e
as insTiTuições oficiais de eSTaTísTica, geografia
e carTografia;
/
XIX
XX

Teres;

v
- decreTar
Tervenção federal;

o esTado de síTio e a

organizar

e

manTer a

Pol íCla

legislar sobre:
direiTo
civi', comercial
penal, processual,
eleiToral,
maríTImo,
aeronáuTIco,
espacial
e do Trabalho;
normas gerais de direiTo TribuTário;

b)

organização e
ços federais;

c)

desapropriação;

d)

requisição
de
bens e serviços civis,
em caso de perigo iminenTe, e
'ml I iTares, em Tempo de guerra;

e)

águas,
Telecomunicações, informáTica,
serviço posTai, energia eléTrica, Térmica, nuclear ou qualquer OUTra;

f)

siSTema moneT6rio e de medidas,
e garanTia dos meTais;

g)

pol íTica de crédiTo, câmbio e Transferência de valores para fora
do
pa~s;
comércio eXTerior e inTeresTadual

in-

VI
- aUTorizar e fiscal izar a produção e
o comércio de maTerial bél ico, de armas e explosivos, vedada sua exporTação por empresa p~ivada;
VII -

conceder aniSTia;

a)

na;

IV
- permiTir,
nos
casos
previsTos em
lei complemenTar, que forças esTrangeiras
01 iodos
TransiTem
pelo TerriTório nacional ou nele permaneçam TemporariamenTe, sob o comando de
aUToridades brasi leiras, vedada a concessão de bases mi I i-

-

~ede-

funcionamenTo dos servi-

TíTUlo

ral
VIII- exercer
_sões públ icas;

a

classificação de diver-

-uh)

navegação
maríTima,
fluvial
Tre; regime dos porTos;

i)

TrânsiTo e Tráfego
federais;

e

laous-

inTeresTadual

e

VXX saúde públIca;

jazidas,
mInas, OUTros reoursos minerais e meTalurgia; poTencIais de energia
hidrául ica, bem assim o regime de
seu aproveiTamenTo e exploração;
oldadania e

nacional Idade,
ção;

I)

naTural Iza-

m) populações indígenas;
n)

promover o
endomlgra-

ro-

dovi~s

j)

VI
eSTabeleoer, planejar e
desenvolVimenTo regional, bem assim as
ções;
organizar

VIII-

e

eSTabelecer

promqver

a

exeCUTar

e

defesa da

pl~os

de

abdsTecimen~o;

IX
- organizar
a defesa cívi I permanenTe, em espeCIal conTra as calamidades públ icas, as
seoas e as Inundações;
X
- prOTeger o meio ambienTe e
a polUição em qualquer de suas formas;

emigração,
imigração, enTrada, eXTradição e expulsão de eSTrangeiros;

-

XI

preservpr as floreSTas,

a

combaTer

fauna e

a

flora;
o)

condições de capa0 idade para o
cio das prOfissões;

segurança do Trabalho;

XII - combaTer
a miséria e os faTores de
marginal ização social do homem, promovendo a inTegração social dos seTores deSfavorecidos;

p)

higiene e

q)

símbolos nacionais;

XXII-

r)

organlzaçõo
judiciária
do MinisTérIO
Públ ico do DIsTriTo Federal e dos TerriTórios;
organIzação
adminISTraTiva
dos TerriTórios;

a)

direiTO finanoeiro e

b)

direiTO agrário;

c)

direiTO e

d)

e)

direiTO
do
TrânsiTO e do Tráfego nas
vias TerreSTres locais e
inTermunicipais;
direiTO urbanísTioo;

f)

direiTO econômico;

g)

produção,
merciai;

h)

prOTeção ao consumidor, inclusive sisTemas de consórcio e poupança;

i)

floreSTas,
caça,
pesca,
servação da naTureza;

j)

proTeção
ao
da poluição;

I)

responsabi I idade por danos 00 melo ambienTe, ao consumidor, a bens e direiTOS de valor arTíSTico, eSTéTico, hisTóriCO, TuríSTICO e paisagíSTico;

S)

siSTema eSTaTíSTico e
cionais;

condições
reunião;

u)

OUTras maTérias neoessárias ao exeroício' da oompeTência legislaTIva
e
dos
poderes
que
lhe são conc~didos nesTa
ConsTiTuição.

de

exercício do direiTo de

IIX

DA COMPETÊNCIA COMUM DA UNIÃO FEDERAL,
DISTRITO

FEDERA~

DOS

E

DOS ESTADOS,

MUNICípIOS

ArT. 80. - São
da ~ompeTência comum da
União Federal, dos ESTados, do DisTriTO Federal
e
dos MunicípIOS as' seguinTes aTribuições:
I
observar e fazer observar o cumprimenTa da ConSTiTuição Federal, das leis,
e
zelar
pelas inSTiTuições democráTicas;

IX

- amparar

e

zelar pela guarda dos documenTos, obras e locaiS de valor hiSTórico ou arTísTico, monumenTos e paisagens naTurais nOTáveis,
assim como as jaZidas arqueológ}cas e oUTros
bens
culTurais e naTurais de valor hiSTórico e arTíSTico;

III impedir
a evasão de obras de arTe
e de ouTros bens oulTurais
e
naTurais
de
valor
hisTórico e arTíSTico;
IV
promover
para sua promoção;

V
culTura e
Tura;

o

~urlsmo

educação e

orçamenTO;

prooedimenTo adminiSTraTivo;

e

consumo e

suo propaganda co-

fauna e

meio ambienTe e

con-

conTrole

m) prOTeção ao paTrimônio hisTórico, culTural,

arTísTioo e
culTura,

paisagíSTico;

n)

educação,
Turismo;

O)

defesa e

proTeção da saúde;

p)

regiões
vimenTO;

meTropoliTanas e

q)

endomigroções.

enSino,

desporTos e

de desenvol-

ArT. So. - A União, os ESTados, o DISTriTO Federal e os Municípios poderão celebrar convênios paro exeoução de suas leiS, serviços ou decisões, por InTermédio de funcionários federaIS, esTaduais, do DisTriTo Federal e muniCipais.

oolaborar
ArT.
TriTo Federal

os meIos de aoesso à
promover a ciênola e a oul-

proporc~onar

à

legislar sobre;

carTográfico na-

T)

CAPiTU~O

DO

exercí-

~o

e

- À
UnIão,
aos EsTados,
aos Municípios é vedado;

00

Dis-

I
- crIar disTinções ou preferências em
favor de uma dessas pessoas de direiTO públ ico InTerno conTra OUTra;

-~II
- eSTabelece~
CUlTOS
~el Igiosos
ou
subvencionó-Io., emba~aça~-lhe. O exe~cí
cio
ou manTe~ com eles ou seus ~ep~esenTanTee ~elaç6e. de dependência ou ai lança, ~es.alvada a colamo~aç60
d. ITe~esse público, na fo~ma e nos limiTes da lei fede~al, exclusIvamenTe no seTo~ educacional, no assiSTencial e no hospiTala~;
Ig~ejas,

III -

~ecusa~

f~

XV
que~

dos

-

o
ivre
eSTaduais;

ga~anTi~

Pode~es

ex.~cícIO

de qual-

V
que:
a)

nos documenTos públ icos.

suspende~
o
pagamenTo
de sua dívida
fundada po~ mais de dois anos consecuTivos,
salvo po~ mOTivo de fo~ça malO~;

11 - CompeTe
leglslaç60 comum

à

A~T.

ESTados a
I

e

rede~al

b)

aos

peniTencló~lo;

públlco&
e
nOTa~lals;
TabelionaTos; CUSTas e
emolu~.mun.~aT6~los dos se~vlços fo~enses;
II

JunTas
menTos

~eglm.

Unl60

sob~e:

-

~eglsT~o.

come~ciai.

e

deixa~
de
.nTrega~ aos Munlcrpio. a.
quoTas que lhe. forem devidas a TíTUlo
de
T~an.fe~.ncla de receiTas pública.
de qualque~ naTu~eza ou de
pa~Tlcipa
ç60
na
renda
T~ibuTó~la, nos prazos
p~evlsTo.
nesTa
consTíTulç60
ou
em
lei;

VX
III - c~laç60,
funcionamenTo
do juizado de pequena. causas;
p~ocedimenTos

v

-

dl~elTo

assiSTência judlcló~la;
fenso~la Pública;

e

p~ocesso

judlcló~io,

e
De-

o~ganlzaç60

Público

e

a)

.egu~idade

e

p~evldêncla

p~ov.r
à
execuç60 de
ou decIs60 Judicial;

fo~ma

~epubl

senTaTlva e

e a~mamenTOS das Pol íclas
VI
- efeTIVOS
MI I ITa~ee e condiç6es de sua convocaç60, Inclusive
mobli Ilzaç60;
VIX -

-

o~dem

lei

da Uni60

VIX - as.egu~a~ a obse~vâncla dos seguinTes princípios conSTITucionais:

judiciaiS;

MlnlsTé~lo

rede~al,

icana,

democ~óTlca,

~ep~.-

fede~aTiva;

b)

respeiTo ao. dIreiTOS humanos;

c)

Tempora~ledade
dos mandaTos eleTivos,
cuja du~aç60 n60 excede~ó a dos mandaTOS f.d.~ais co~~espondenTes;

d)

ha~monJa

e)

ga~anTias

social.

A~T.
12 - A
leglslaç60 da Unl60 rede~al,
no domínio das maTé~las da compeTência comum, Te~ó
o
conTeúdo
de
no~mas
gerais,
com
validade
e
eflcócla no 6mblTo nacional, e denomlnaç60 de
lei

t f)

e

coo~denaç60

do Pode~
niSTério Público;

dos

Pode~••

Judlció~io

;

e do MI-

aUTonomia muniCIpal

compl.menTa~.

g)

p~esTaç60

públ Ica
13 - A
leglelaç60
dos
ESTados, do
rederal e dos MunIcípios, no domínIo
das
maTé~las
da compeTência comum, Teró o conTéudo de
no~mas suplemenTa~es, com vai Idade e
eficócia
no

de

di~eTa

conTas da adminisT~aç60
e indireTa.

A~T.

DlsT~ITo

6mbiTo da respecTiva ju~lsdlç60
nomlnaç60 de lei suplemenTar.

Te~rITo~lal,

A~T.

br Ica

Pa~óg~afo

e devenç60

§
10. - No exe~cício da legislaç60 supleos ESTados, o DisT~iTO rede~al e os
Municíplos obee~var60 a rei compl.menTa~ de no~mas geraie p~eexlsTenTe.

PesldenTe da Repú-

único -

decreTaç60 da

A

InTe~-

depende~ó:

a)

no
caso
do
Inciso XV do a~T. 14, de
sol IclTaç60 do Pode~ LegislaTIvo ou do
Pode~
ExeCUTivo,
coacTo ou Impedido,
ou de ~equislç60 do
Sup~emo
T~ibunal
rede~al, se a
coaç60 fo~ exe~clda conT~a o pode~ Judlció~lo;

b)

no caso do Inciso VI do a~T. 14, quando .e T~aTar de execuç60 de
ordem
ou
decIs60
judiclórla,
de requisiç60 do
Sup~emo T~lbunal Fede~al, ou do T~ibu
nal Supe~io~ EleiToral, confo~me a ma-

menTa~,

20. - A vigência
uITe~lo~ de
lei comde no~mas gerais To~na~ó Ineficaz a
lei
.uplem.nTa~ naqul lo em que eSTa confl ITa~ com a
da
Unl60
rede~aJ
~elaTlva
maTéria
da
compeTência
comum.

1S - CompeTe
ao
a inTe~venç60.

dec~eTa~

§

plemenTa~

Té~ia;

c)

CAPíTULO XV

do

provimenTO,
,
de

pelo

Fede~al

P~ocurado~-G.ral

sos do
nos do

DA XNTERVENÇÃO FEDERAL

d)

14 - A Unl60
rede~ar n60
no DIST~iTo rede~al, salvo

A~T.

nos ESTados e
X

-

manTer a

IX
- repel
um EsTado em OUT~o;

I~

InTeg~idade

invasão

InTe~vl~ó

pa~a:

nacional;
ou a

de

pe~Turbaç60

da

esT~angei~a

.o~dem

pO~

Te~mo

a

g~ave

do
nos cap~Jmel~a
pa~Te,
•
ambos do a~T. 14;

da Repúbl ica,

inciso VX,
IncIso VXI,

nos casos dos inCISOS VX e VXX do a~T.
14, o dec~eTo do P~esldenTe da
Repúbl.ca
I imiTa~-se-à a suspende~ a execuç60 do aTo impugnado, se essa medida
basTa~ para o
resTabelecimenTo da normal Idade no EsTado.

16 - O dec~eTo
de JnTe~vença6. que
a sua ampl iTude, p~azo e condIções de
execuç60 e, se coube~, nomea~ó o inTervenTo~, se~ó
A~T.

IXX públIca;

Sup~emo T~lbunal

~ep~es.nTaç60

especiflca~ó

-75submmeT i d%~~ denTro de quarenTa e OiTO horas de suo
ao
Congresso Nacional para aprovação
pub I i cação,
ou rejeição
§
~o.
- Se
não
eSTiver
funcionando,
o
Congresso Nacional será convocado, eXTraordinarlamenTe,
denTrO
do
mesmo prazo de quarenTa e OiTO
PresidenTe
da
horas,
para
apreciar
o
aTo
do
Repúb I i ca.
§
20. - Nos
casos
da 01 ínea d do arTigo
anTerior, fica dispensada a apreciação do
decreTo
do~ PresidenTe
da Repúbl ica pelo Congresso N~cio.
n~l, se a suspensão do aTo Tiv~r produzido os sáus

efe~iTos.
~

<

•

',_d

..

.

.

00
DISTriTo
ParágrafO únIco - AplIco-se
~:I.,
desTa
Federal o dispOSTO no ITem VI, do 01"1'.
ConsTiTuição.

ÁrT. 23 - A União
desTinol"á ao ~isTriTo
Federal os recusos financeiros necessários ao
desempenho
de
aTividades de InTeresse comum, ao exercício das aTribuições inerenTes
à
compeTência
preViSTa
no
arT. So. desTa ConsTiTuição, à manuTenção de efeTIvos e al"mamenTosde sua Pol ícia Mi111'01" e à superação, quando indispensável
dos insUf i c i knc i ~s do' econom i o,, loco I .
" '

"

,

§

Id;;.!~

-

Ces~ados

OS"~?T i vos :~~Ft

9ão';: as autor.ido,des a,fas'Tadas
d~
S~U5,"
":'e"1eS",,0ITOr60,' 'sa') vo 'i.mped I menTb, .l e,s~"1 ' -

i nTe;V:~h:'"
cargos, o

.

,

, Át:--r. 24: ;.:f:S á o bi3r.S f:!,o D i s't:!i":i;t~ . F'ederp,1 os
q~e ,lhe,PEilj:tencem ,na
daTa êi
prom-y \9qÇ~0 '.': ,l:l'e,s-ro
C~msT í TU i ção.

p

CAPíTULÓ,V

SEÇÃO II,

DOS TE8RITÓRIOS

SEÇÃO ,I

DO,,'DJ:STRITO FEDERAL

DI STI- i TO : Fe:,de'r;-,:, 'I ,_,~' dci!j~po de
:ál,rtoh'om.í a 'pc> I. í l' i c'á, ' I eg i s I aT l,va, oam i n f;sTl"aT,I.Va 'e
l"!~~ce,i r,a,.;

,", ,"_',

A1"'1;' : ,~7, ',-':",?

"fI

ArT. :L8, - A e I e i çaa ,; do:.,GOVehl/ador ,,~. ,cjp
V i ce'::Govern;a~or: do D í STr i TO F'~d~t-i:d :"f9fi:-:~e'::à' por.
sUf rás) o
un i "\('ersa 1.,
VOTO
d i reTO e secreTo, e OS
manda1-os cqlnoidí'rãb' com os de "GovS:r:'nb9.or,,!,,' '-'''i6e,'...:
GOVernado;" d~
... ·~Es':-rodo.
,
,

A~~: 25~~:~el f~derdl disporá sobre aor~
g?n.,L7as:áo ,~dmin,is:t'raTiva.;e judici,á,,:J'? pós Tér'r,í'T,6-'
r i os,' ,pbservadas as nor,",os e ,'os pl" I nc í p í 0$' 'es:t'bbe-'-'
,I ec) dC;s nesTa C~ns;t i TU i Ç:~6c;> •
r
"ArT. 26, -A-: fun~ê.o execuT I va.· nc:, :Ter!" !,iór i o
será.. ~xercida pbr Governodor, nome~d~'e exonerado'
p:e' I~',: '~!,e';")'den'"te'" "',da: Repúb I 1,C;;a,
cólil·"apro'oÍo,çõo 'd6.
nome pelo Senado ,Federal
~

.,

, '__

'fr;1. , 27,

{-"

.

." Os TeJ"r i T6r I os são d í v I d i dos em
não
c~m~O~Tarem es~6

s~lyo. quando

'
Parágráfo ún i co _-

Os Prefe'i ,T,oS Mun i 6 i pa i s
direTo

,s~T-"ão"'eJeiT.os,pér sU;fJí'ágí.o ut1.ívers~f;" voto

secre.1-o.

r

-

<ÓÓ,:

"

:1.9'-

Parágl"ofo 'único e~Te artig~

',r.,.

dlvi são.

e

Lei
Orgânica,
voT.ada pela A$~
semb I é i a Le~'I';' l'aT i v e ," disporá sobne C;;' !orgon t ~a9&o
dos
Poderes
Leg I s I aT i vo
e ExecuT i v o d~.' Di S'Tr, I,:to
<Federal; ,óbser;'yadas as normas e:os 'pr,i";cf,plos -,3;!'s,'T~'be I ~c i dds' nesTa ConsT i TU i ção :
",--, '"
'-. '" ' I '

~

'Mun1cl~ios,

~

A~T.

;~

A

ArT. 28 - As conTas do Governo do Terrii o s~('.ã.o ,subm'eT i-das ao congresso' ,tlac i ona I,
nos
+e,r<mos,
condi ções
e
prazos
pf'ev i STOS inesTa
Consi'iTui.ção.
1'91",

lei

poder~~

I
,é~Tc.be I ecer
descenTl"o I i zaçõo", ,adm '-:
n i sT'ràT I vo do DI STr i TO Federa I; ,
II - YnsT i TU i I"
nas o'dm i n i s1'r::'i;:Ões' !",e~ i'ona i s canse lhos comun i Tár i os, n<fs qua i S odm i T,i rá
a
parTicipação popular, medianTe
represenTação.

do ordem públ ico
ArT. 29 - A m~nuTen9ão
nos·TerriT6rioscaberá aos 0~9ãos pcl Iciais insTi~
, í dos em I e i espec ta I .

ArT. 30 - Lei
complemenTar .disporá sobre
o criação de TerriTório, sua Transformação em
EsTado,
sua
~einTegração
ao
ESTado
de origem ou
quafquer dos formas previsTos no ArT. 50.
'

..

ArT. 20 - A represenTação
na Assembléia
LegislaTiva do DiSTriTo Federal, exercida por
DepUTados
DisTriTais,
obedecerá
ao dispOSTO nesTa
ConsT(Tuiçao e na legislação eleITor~l.

CAPíTULO

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
ArT. 2:1. - À represenTação do DiSTriTo Federal na Câmara Federal e no Senado
da
República
apf icar-se-á
a
legislação
eleiToral naqui lo que
dispuser para os EsTados.

ArT. 22 -cabe ao DIsTriTo Federal organizar e manTer os efeTIvos e armamenTOS de sua Pol íc 1 a M i I I Tal'" .

ArT. 3~ - As
primeiras eleições para Governador, Vice-Governador e a Assembléia
LegislaTiva
do
DlsTl"iTO Federal serão real izadas no dia
~5 de novembro de ~9S8, Tomando posse
os
eleiTOS
no dia ~o. de janeiro de :1.989.

e

ParágrafO único - Os mandaTOS dos eleiTOS
empossados em conformidade com o dispOSTO
nesTe

-78arTigo
coincidirão
com
os aTuais Governadores e
Vice-Governadores de ESTado e DepuTados ESTaduais.

Aquelas,
das
quais resulTaram, efeTivamenTe,
as alTerações, foram as seguinTes, ora
relacionadas
por número e por ordem crescenTe dos disposiTivos modificados:

ArT. 32 - A primeira ~epresenTação na Assembléia LegislaTiva do DisTriTO Federal, compoSTa
nos
Termos
previsTos
na
legislação
eleiTo~aJ,
VOTará a Lei Orgânica do DiSTriTO Federal,
de
acordo com o eSTabelecido neSTa ConSTiTuição.
Parág~afo

Emendas números:
042-8,
149-1,
076-2, 159-9,
109,-2,
0:?S-2,
,002-9, 125-4,
3:20-3, -128-9,

único - O
Congresso
Nacion?l
incluirá em seu RegimenTO Comum
Comissão M1sTO
Per~nenTlS
do DiSTriTO Fedral,
inTegrada exclusLvamenTe pelos represenTan~es deSTe na Câmara Fede~
rolos nó Senado da República, ~ quem-caberá le~is
lar para o DiSTriTO Federal, enquanTO não for insTalada sua Assembléia LegislaTivá na daTa previSTa
no ArT. 31 deSTas disposições TransiTórias.

a

ArT. 33 - A União
Federal
deSTinará os
recursos fInanceiros necessários à
conSTrução
da
sede do Poder LegislaTivo do DiSTriTO Federal.

1..06-8, 036-3

e

153-0,
1..58-1,

-:1:76-9,
174-2,

032-1..,

160-;2,
1..62-9,

132-7,
073-8.

144-1,
1..33-5,

043-6, 099'-1,
089-4,
021-5,
120-3, 177-7,
068-1,
017-7,
072-0, 038-0,

COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO 00 ESTADO
SUBCOMrSSÃO DA UNIÃO,

ArT. 34 - Os aTuais TerriTórios de Roraima e Amapá serão
transformados
em
ESTados,
nos
Termos de lei complemenTar aprovada pelo Congresso
Nacional aTé novenTa dias após a promulgação deSTa
ConSTiTuição.

DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

A N T E P R O J"

~

T O

(SEGUNDA VERSÃO)
§
10. - Os I imiTes TerriToriais dos ESTados criados na forma desTe
arTigo
corresponderão
aos dos aTuais TerriTórios.
§
2e. - A
União Federal
pelo prazo que
a lei referida nesTe arTigo
eSTabelecer,
proverá
os
ESTados assim criados dos recursos financeiros
indispensáveis à sua inSTalação e manTerá programa
especial
para
sua
consolidação
e
seu
desenvolvimenTo.
§
30. - NovenTa dias após a Transformação
de que TraTa eSTe arTigo, o Tribunal
Superior
EleiToral
fixará daTa para a eleição do Governador
e Vic~-Governador, DepUTados ESTaduais e
de
Três
Senadores,
cabendo
ao
menos
VOTado deSTes, nos
Termos da legIslação eleiToral, exercer o resTanTe
do mandaTo de quaTro anos e Os demais o do de oiro
anos.
§
40. - O
Governador,
o Vice-Governador
e os DepUTados ESTaduais Terminarão seus
man~oTos
com os demais eleiTOS a 15 de novembro de 1986.

ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

SUBCOMISSÃO DA UNIÃO,

PresidenTe:

DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

DepUTado J"OFRAN

FRE~AT

10. Vice-PresidenTe: Senador MEIRA FILHO

20.

Vice-PresidenTe:

RelaTor:

DepUTado RUBEN FIGUEIRÓ

DepUTado SIGMARINGA SEIXAS

§
50. - A
represenTação
dos TerriTórios
na Câmara Fedral não será alTerada aTé
o
Término
dos aTuais mandaTOS.

A N T E P R O J" E T O

ArT. 35 - A União
Federal
deSTinará os
recursos financeiros necessáriOS à conSTrução
das
sedes
do Poder LegislaTivo dos ESTados criados em
decorrência do dispOSTO no arTigo anTerior.

TÍTULO

DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

ArT. 36 - No prazo de dois anos, conTados
da promulgação deSTa ConSTITuição, o Congresso Nacional
aprovará nova divisão TerriTorial do País,
segundo o dispOSTO em lei complemenTar.

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

ANTEPROJ"ETO
(SEGUNDA VERSÃO)

A segunda
versão do AnTeprojeTo já incorpora
as proposTas conTidas nas Emendas aprovadas.

ArT. 1..0. - A RepúblIca FederaTiva do Br~
si I é COnSTiTuída, sob
regime
represenTaTivo
de
governo,
de forma indissolúvel
da União, dos EsTados e do DisTrITO Federal.
§

seu nome é

1..0. - Todo
exerCido.

o

poder emana do povo e

em

-TrTerriTórios

InTegram a

§

20.

-

Os

§

30.

-

O DisTriTo Federal

é

a

União.

capITal

da

União.
§
40. - São
símbolos nacionais a Bandeira', ô Hino e' as Armas da
Repúbl'lca,
adoTados
na
daTà . da . prbmu I gação desTa ConsT-i TU I ção, e qUTros
esTabe I ec i dos em I e'i l os ESTados, o CI i sTr I -TO Fede1"9' e"os Mun)cípio~ poderão Ter slmbolos próprios.

§

50.

-

nais pelo povo,
§

60.

I ivre-o uso de símbolos nacioÉ
na forma da I e I .

-

O PorTuguês é

íngua oficial

a

do

§
40, ~ A faixa InTerna de aTé cem quiJômeTros de largura, paralela à I inha divisória TerresTre
do
TerrlTól"lo
nacional,
é
considerada
ihdispensável- à defesa das fronTeiras e
será
desi gnada como F'o i xc- de FronTe·1 ra, conforme di spuse,r
a I e i comp I éme'nTar .'

, Ar-r . 40:- - Inc I uem-se- enTre
os
bens 'do
domlnio dos ESTados os lagos em Terreno
que
lhes
perTenc., ass1~como os rios que'neles Têm nascenTe"e fo'z'; as' i lhas f-1uv'lai"s e laCUSTres; as
i,lhas
oc'eãn i cas 'e ",as mar í T i mas -por e J es já ocupadas-' na
daTa' da promu Igação' deSTa 'C'ons-T i Tvi ção; e as -'Tef'ras
devo'l uTas
não
compr"eencfj das 'no .... dom í n to 'da
União.

Brasi I .

ArT. 20. - São Poderes da União Federal o
indepenLegislaTivo,:o ExecuTIvo e o Judiciário,
denTes e harmônicos enTre si,
Parágrafo Único - Salvo nos casos previsTOS nesTa ConsTiTuição, é vedado
a
qualquer
dos
Poderes delegar aTribuições; quem for inveSTido na
função de um deles não poderá exercer a de
OUTro.

ArT.

30.

-

Incluem-se

.enTre

os

bens da

União:
I
- a
porção
de
Terras
devoluTas
Indispensável à defesa das fronTeiras, às forTificações
e conSTruções mi I iTares, bem assim às vias
de comUnicação e à preservação ambienTai;
II
- os
lagos
e quaisquer correnTes de
água em Terrenos de seu
domínio,
ou
que
banhem
mais
de
um
ESTado,
sirvam de I imiTe com OUTros
países ou se esTendam a TerriTório esTrangeIro; as
I lhas
flUViais
e
lacysTres nas zonas limíTrofes
com OUTros palses; as í lhas oceãnlcas e as maríTImas,
excluldas
as
Ja
ocupadas pelos ESTados na
daTa da promulgação desTa ConsTiTuição;
III -

o espaço aéreo;

IV

-

a

V

-

o mar TerriTorIal

VI

-

os recursos mIneraIS do subsolo;

ArT. 50. - Os ESTados podem incorporar-se
enTre si
subdividir-se ou desmembrar-se
para
se
anexarem
a
OUTros ou formarem novos ESTados, medianTe del1beração das respeCTivas Assembléias LegislaTivas,
plebisciTO das populações direTamenTe
inTeressadas e aprovação do Congresso Nacional, na
forma regulada em, lei "complemenTar.

ArT. 60. - A
União e os ESTados observarão o resulTado de consulTa às populações
direTamenTe
InTeressadas,
por
siSTema
plebisciTário,
para a conSTrução
de
aerOp~I"TOS,
hidreléTricas,
pólos
peTroqulmicos,
usinas n~cleares, depósiTOS
de maTerial e I ixo aTômico, ou quaisquer
empreen~
dimenTos
que
prejudIquem a qual idade de VIda das
comunidades ou ofereçam riscos à VIda humana e
aO
equi I íbrlo ecológico.
ParágrafO único obedecerá aos reqUisiTOS e
em lei complemenTar.

CAPíTULO II

DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO FEDERAL

plaTaforma conTinenTal

70.

ArT.
e

VIII- as
Terras
ocupadas _ pelos índios,
que delas Terão posse permanenTe e usufrUTO exclusivo
das
riquezas naTuraIS do solo, do subsolo e
de Todas as uTi I Idades nelas exiSTenTes;

- os

bens que aTualmenTa lhe pel"TenUnião
por
cem ou que vierem a ser
aTribuldos
à
meIo de TraTados inTernaCionais.
§
10. - É
assegurada aos EsTados e Municípios I i Toráneos a pal"Ticipação no
resulTado
da
exploração
econômIca
da plaTaforma conTInenTal e
do mar Terl"lTorial e paTrimonial
na fOl"ma previsTa em lei complemenTar.
§
20. - É assegurada aos ESTados, ao DisTriTO Federal e aOS Municípios, nos Termos da
lei
complemenTar,
a
parTiCIpação no resulTado da exploração econômIca e do aproveITamenTo de Todos os
recursos
naTurais,
renováveis ou não renováveis,
bem assIm dos l"ecul"SOS mInerais do subsolo, em seu
TerriTórIO.
§
30. - O mar TerriTorial
de duzenTas milhas.

- CompeTe à

UnIão:

paTrImonial

VII - as cavidades naTurais subTerrãneas,
assim como os SíTios arqueológicos, pré-hisTórICOS
e os espeleológiCOS do subsolo;

~x

O dispOSTo-neSTe arTigo
condIções eSTabelecidos

e

paTrimonial

é

I
- manTer relações com EsTados eSTrangeiros; celebr~~ TraTados e convenções sobre maTéria de naTureza InTern9clonal; parTiclpol" de organIzações InTel"nacionais de fins paclficos;
II

das, o
no; ~

-

declal"or a

guerra e

celebrar a

paz;

III - organizar
e manTer as Forças "Armasegurança das fronteiros e o defesa
eXTer-

IV
- perml~ir,
nos
casos
preVISTOS em
complemenTar, que forças esTrangeiras
aliadas
TranSITem
pelo TerriTóriO nacional ou nele permaneçam TemporariamenTe, sob o comando de
aUToridades brasi lell"as, vedada a concessão de bases ml I iI~I

Tores;

V
~ervenção

deCreTar
federal;

o

esTado de síTio e

a

in-

VI
- aUTorizar e fiscal izar a produção e
o comércio de maTerial béliCO, de armas e explosiV?S, vedada sua expor~a9ão por empresa privada;
VII -

organizar

e

manTer a

Pol ícip Fede-

rol

.

VIII- exercer
sões púb I i cas ;

a

classificação de diver-

-'18IX

emiTir moeda;

e)

águas,
Telecomunicações, informáTica,
serviço pOSTaI, energia eléTrica, Térmica, nuclear ou qualquer ouTra;

f)

siSTema moneTário e de medidas,
e garanTia dos meTais;

g)

pol íTica de crédiTO, câmbio e Trunsferência de valores para fora
do
país;
comércio exTerio~ e inTeresTadual;

h)

navegação
maríTima,
fluvial
Tre; regime dos porTos;

i)

TrânsiTo e Tráfego
dovias federais;

j)

jazidas,
minas, OUTros recursos minerais e meTalurgia; poTenciaiS de energia
hldrául ica, bem assim o regime de
seu aproveiTamenTo e exploração;

I)

nacional idade,
ção;

X
- fiscal izar as operações de crédiTo,
de capiTal ização e de seguros;
XI
- planejar
e
promover o desenvolVImenTo nacional, ouvidos os ESTados e os órgãos regionais
inTeressados,
visando
à
eliminação das
disparidades econômicas e sociais enTre as regiões
do País, respeiTadas suas pecul iaridades;
XII - eSTabelecer
os planos nacionaiS de
viação, TransporTes, informáTloa
e ' gerenoiamenTo
cosTeiro;
XIII - manTer
o
serviço posTai e o Correio Aéreo Naoional
vedada permissão, aUTorização
ou concessão;

XIV - explorar,
aUTorização ou oonoessão:

e

direTamenTe

ou medianTe

a) os
serviços nacionaiS, inTereSTaduais
inTernaoionais de Teleoomunioações;
os
~erviços
e insTalações de energia
eléTrica no âmbiTO InTereSTadual
e
o
aproveiTamenTo
energéTioo
dos cursos
d'água perTencenTes à União;

b)

Inclusive garan-

p)

símbolOS nacionais;

q)

os
serviços
e insTalações de energia
nuclear de qualquer naTureza;

organ1zação
judiciária
do MiniSTério
Público do DisTriTo Federal e dos TerriTórios;
organização
adminiSTraTiva
dos TerriTórios;

r)

o
TransporTe
capacidade.

siSTema esTaTísTico e
cionaiS;

s)

condições
reunião;

T)

OUTras maTérias

aeroespaoial e a
infra-eSTrUTura

coleTivo

de

alTa

XV
- manTer cooperação eoonômioa, adminisTraTiva, finanoeira e oulTural oom os ESTados e
ouTras pes~oas Jurídicas de direiTo públ ioo InTerXVI
- celebrar
convêniO
e
exeoução de leis e serviços federais;

de

carTográfico na-

exercício do direiTO de

necessórias ao exercí-

cio da compeTência legislaTiva
e
dos
poderes
que
lhe são concedidos nesTa
ConSTiTuição.

no;

acordo para

XVII - organizar
e
manTer
o
,Poder
Judiciário e o MiniSTério Públ ico do DisTriTo
Federal e dos TerriTóriOS;

as

naTUral iza-

condltões de capacidade para o exercício das profissões;

aérea,
da

as vias de TransporTe enTre porTos maríTimos e fluviais e fronTeiras naoio-'
nais
ou que Transponham os I imiTes de
ESTado ou TerriTório, bem como a navegação aquaviária;

f)

indígenas,

ro-

o)

navegação

aeroporTuária;

e)

cidadania e

e

emigração,
imigração, en~rada, exTradição e expulsão de esTrangeiros;

o r i I ização

d)

inTereSTadual

lacus-

-n)

a

o)

m) populações
Tia de seus direiTos;

e

TíTUlo

CAPÍTULO III

XVIII- organizar
e
manTer os serviços e
inSTiTuições oficiais de esTaTíSTica, geografia
DA COMPETÊNCIA COMUM DA UNIÃO,

e -'car--'t-o-gn.af. i a;

DO

XIX
- disc/pl inar
o
aoessoao-m~roado
inTerno de modo
a
viabi I Izar
o
desenvolvimenTO
sócio-econômico,
o bem esTar do povo e a real /zação da aUTonomia Teonológica e culTural do País;
XX

-

conceder

anfs1"ia;

Uniáo,

DISTRITO

ArT. 80. dos EsTados,

FEDERAL

E

DOS

DOS ESTADOS,
MUNICípIOS

São
da
compeTência
do DisTriTO Federal e

comum da
dos
Mu-

nicíplos as seguinTes aTribuições:

XXI
a)

b)

legislar sobre:
direiTO
CIV/ I, comerCiai
penal, processual,
eleiToral,
maríTimo,
aeronáuTioo,
espacial
e do Trabalho;
normas gerais de direiTo TribUTário;
organização e
ços federais;

funcionamenTo dos servi-

c)

desapropriação;

d)

requisição
de
bens e serviços civis,
em caso de perigo iminenTe, e
mi I iTares, em Tempo de guerra;

I
- observar e fazer observar o cumprimenTo da ConsTiTuiçáo Federal, das leis,
e
zelar
pelas InsTITuições democráTicas;
II
- esTabelecer
e
exeCUTar
planos de
bem eSTar social, Visando à assiSTência e prOTeção
à
infância, à adolescência, aos deficienTes físicos,

oos excepcionols

e

aos

idosos;

III - amparar e zelar pela guarda dos documenTOS, obras e locaiS de valor hiSTórico ou arTíSTico, monumenTOS e paisagens naTurais nOTáveis,
assim como os jazigos foss/ I íferos, SíTios arqueológicos
e espeleológicos, parques nacionais e mo-

numenTos geológicos, além de OUT~oS bens culTu~als
e naTu~ais de valo~ hlsTÓ~ico e a~TísTico;

IV
e

de

oUT~os

hisTÓ~ico

e

"

a

impedl~

bens

culTu~als

a~TísTico;

V

promover
para sua promoção;

VI
culTu~a

e

à

evasão de obras de arTe
e
naTurais
de
valor

Turismo

o

e

•

TOS de valor arTísTico, eSTéTICO,
Tórico, TuríSTICO e paisagíSTico;

his-

m)

prOTeção ao paTrimônio hiSTÓrico,
Tural, arTíSTico e paisagíSTico;

cul-

n)

educação,
Turismo;

colaborar

os meios de acesso à
promove~ a
ciência e a cul-

educação e

VII -

esTabelece~,

desenvolvimenT~

regional,

e

planeja~

promover o
endomigra-

bem assim as

ções;

VIII - organizar, execUTa~ e conT~olar as
ações de promoção, proTeção e ~ecuperação da
saúde;
-

abaSTecimenTo e

eSTabelecer
habiTação;

e

exeCUTar

planos de

a defesa civi I pe~manen
X
- organizar
Te, em especial conTra as calamidades públ icas, as
secas e 'as inundações;

a

XI
- proTege~ o meio ambienTe e
polUição em qualquer de suas formas;
XII -

preservar as floresTas,

a

combaTer

fauna e

XIII - combaTe~ a miséria e os faTores de
marginal ização social do homem, p~omovendo a inTeg~ação social
dos seTo~es desfavorecidos;
XIV
ou
aUTorização
complemenTar:

explo~ar,

concessão,

~

o)

defesa e

proTeção da saúde;

p)

regiões
vimenTo;

meTropol iTanas e

q)

endomig~ações;

direTamenTe ou medianTe
na
forma
de
lei

InTermunicipais e

,

ArT.

So. - A União, os ESTados, o DisTrios Municípios poderão celebrar convêniô~~'para execução de suas leiS, serviços ou decisões, por inTermédio de funcionários federais, esTaduais, do DisTriTO Federal e municipaiS.
T~,~ederal e

~D

ArT.
TrlTO Federal

e

- À
União,
aos ESTados,
aos Municíp'os é vedado:

II
- eSTabelecer CUlTOS
rei Igiosos
ou
Igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o exercício
ou manTer com eles ou seus represenTanTes relações de dependência ou ai lança, ressalvada a colaboração
de ITeresse públ ico, na forma e nos I I miTes da lei federal, exclusivamenTe no seTor educacional
no assiSTenCial e no hospiTalar;
recusar fé nos documenTOS públ icos.

locaiS
ArT. ~~ - CompeTe à
legislação comum sobre:

b) os
serviços
e inSTalações de ene~gia
de qualquer naTureza, exceTO os
privaTivos
da
União,
o
aproveiTamenTo
de
energia
hid~ául ica de pOTência reduzida e,
em qualquer caso, a capTação de energia sola~;
sobre:

a)

direiTO

b)

di~eiTo agrá~io;

c)

direiTo e

d)

e)

alrelTo
do
TrânsiTo e do T~áfego nas
vias TerresTres locais e
inTermunicipais;
direiTO urbanísTico;

f)

direITO econômico;

9)

produção,
merciai;

financel~o

e

orçamenTO;

I

-

União e

aos EsTados a

regime peniTenciário;

II
- ~egisTros
públ icos
e
nOTariais;
junTas come~ciais e TabelionaTos; CUSTas e
emolumenTos remuneraTórios dos serviços forenses, nOTariaiS e reglsTrais;

do

III - criação,
funcionamenTO
juizado de'pequenas causas;
IV

procedimenTo adminiSTraTivo;

consumo e

ao Dis-

I
- criar diSTinções ou preferências em
favor de uma dessas pessoas de direiTO públ ico inTerno conTra OUTra;

eléT~ica

legisla~

de desenvol-

r) águas em Todo o seu ciclo hidrológico,
sejam superficiais, subTerrâneas ou meTeóricas.

III -

a) os
serviços
de Telecomunicações;

-

p~ocedimenTos

V
- direiTO
assiSTência judiCiária;
fenso~ia Públ ica;

e

processo

judiCiais;

judiciário,
organização e
MiniSTério Público
e
De-

VI
- efeTivos e armamenTos das Pol ícias
MI I ITares e condições de sua convocação, Inclus~ve
mobli I ização;
VII - seguridade e preVIdência social;

sua propaganda co-

VIII -

higiene,

segurança

e

inspeção do

Trabalho.

h)

prOTeção ao consumidor, inclusive sisTemas de consórcio e poupança;

i )

floreSTas,
caça,
pesca,
servação da naTureza;

J)

proTeção
ao
da poluição;

I)

desporToS e

a

flora;

XV

ensino,

p~oporciona~

TU~a;

,IX

culTura,

fauna e

meio ambienTe e

con-

ArT. ~2 - A legislação da União, no domínio das maTérias da compeTência comum, Terá o conTeúdo de normas gerais, com vai idade e eficácia no
âmbiTo
nacional
e
denominação
de
lei
complemenTar.

conTrole

responsabi I idade por danos ao meIO ambienTe, ao consumidor, a bens e direi-

ArT, ~3 DiSTriTO Federal e
maTérias

normas

A
legislação
dos
ESTados, do
dos MunicípiOS, no domíniO
das

da compeTência comUM,

suplemenTa~es,

lerá o

com vai idade e

coniéudo de

eficácia

no

-80âmbiTo da respecTiva jurisdição TerriTorial,
nominação de lei suplemenTar.

e

de-

Parágrafo único venção dependerá:

§
1.0. - No exercício da legislação supleMunimenTar, os ESTados, o DisTriTo Federal e os
cíplos observarão a lei complemenTar de normas gerais preexISTenTe.
§
20. - A
vigência
ulTerior de lei complemenTar de normas gerais Tornará Ineficaz a
lei
suplemenTar naqul lo em que esTa confl ITar com a da
União,
relaTivamenTe
a
maTéria
da
compeTência
comum.

A

decreTação da

InTer-

a)

no
caso
do
inciso IV do arT. 1.4, de
sol iciTação do Poder LegislaTIVO ou do
Poder
ExeCUTIVO,
coacTo ou impedido,
ou de requiSição do
Supremo
Tribunal
Federal, se a coação for exercida conTra o Poder 3udiciário;

b)

no caso do Inciso VI do arT. 1.4, quando se TraTar de execução de
ordem
ou
decisão judicial, de requisição do Supremo Tribunal Federal, ou do Tribunal
Superior
EleiToral,
conforme a maTéria;

CAPÍTULO IV
c)

do
prOVImenTO,
pelo Supremo Tribunal
Federal,
de
represenTação
do
Procurador-Geral da Repúbl ica, nos casos do inciso VI,
primeira
parTe,
e
nos do inCISO VII, ambos do arT. 1.4;

d)

nos casos dos Incisos VI e VII do arT.
1.4, o decreTO do PresidenTe
da
Repúbl ica
I imiTar-se-á a suspender a exe-

DA INTERVENÇÃO FEDERAL

dos e

ArT. 1.4 - A União não InTerVirá nos EsTano DiSTriTO Federal, salvo para:
I

-

manTer a

II
repel ir
um ESTado em OUTro;
III ordem púb I i ca;

pôr

inTegridade nacional
Invasão esTrangeira ou a

Termo

de

grave perTurbação da

a

IV
- garanTir o livre exercício de qualquer dos Poderes eSTaduais;
V

-

reorganizar

as

finanças do ESTado

que:
a)

suspender
o
pagamenTo
de sua dívida
fundada por mais de dois anos consecuTivos,
salvo por moTivo de força maior;

b)

deixar
de
enTregar aos MunicípiOS as
qUOTas que lhes forem devidas a TíTUlo
de
Transferência de receiTas públ icas
de qualquer naTureza ou de
parTicipação
na
renda
TribUTária, nos prazos
previsTos
nesTa
conSTITuição
ou
em
lei;

VI
- prover
à execução de
ordem ou deCIsão judicial;

I e·i

da Un

cução do aTo impugnado, se essa medida
basTar para o reSTabelecimenTo da normal idade no EsTado.

ArT. 1.6 - O
decreTo de InTervenção, que,
se couber, nomeará o inTervenTor, observará em sua
ampl iTude,
prazo e condições de execução, os Termos da
aUTorização
do
Congresso
NaCional,
que
deCIdirá no prazo de vinTe e quaTro horas a conTar
do
recebimenTo
da
Mensagem
do
PresidenTe
da
Repúb I i ca.
§
1.0. - Se
não
eSTiver
funcionando,
o
Congresso NaCional será convocado, exTraordinariamenTe, denTro do mesmo prazo de vinTe e quaTro horas, para aprecIar a
Mensagem
do
PresidenTe
da
RepúbJ I ca.

§
20. - Cessados
os mOTIVOS da inTervencargos
a
as aUToridades afasiadas
de
seus
eles volTarão, salvo impedimenTo legal.

ção

J

r ão,

CAPÍTULO V

VII - assegurar a observânCia dos seguinTes princípios conSTiTUCIonais:
a)

forma republ icana, democráTica,
senTaTiva e federaTiva;

b)

respeiTo aos direiTos humanos;

c)

Temporariedade
dos mandaTos eleTivos,
cuja duração não excederá a dos mandaTos federais correspondenTes;

d)

harmonia e

e)

garanTias do Poder 3udiciário e
nisTério Públ ico;

DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

repreSEÇÃO I

DO DISTRITO FEDERAL

do Mi-

ArT. 1.7 - O
DisTriTO Federal é dOTado de
aUTonomia pol íTica, legislaTiva, adminisTraTiva
e
financeira.

conTas da adminiSTração
preSTação
de
púb I i ca d i reTa e indireTa.

ArT. 1.8 - A
eleição
do
Governador e do
Vice-Governador do DiSTriTO Federal
far-se-á
por
sufrágiO
universal,
voTO
direTo e secreTo, e os
mandaTos coinCidirão com os de Governador e
ViceGovernador de EsTado.

ArT. 1.5 - CompeTe
ao
Pes.denTe da Repúbl ica, medianTe prévia
aUTorização
do
Congresso
Nacional, decreTar a inTervenção.

ArT. 1.9 - Lei
Orgânica,
voTada pela Assembléia LegislaTiva, disporá sobre a
organização
dos
Poderes
LegislaTivo
e ExecuTIVO do DiSTriTO

coordenação dos Poderes;

f) aUTonomia municipal
g)

-81Federal, observadas as normas e
Tabelecidos neSTa ConsTiTuição.
Parágrafo único esTe arTigo
poderá;

A

os princípios

lei

a

es-

rios, observadas as normas e
lecidos nesTa ConsTiTuição.

os princípios

esTabe~

que se r·efere

I
eSTabelecer
descenTral ização
nisTraTlva do DisTriTo Federal;

admi-

II - insTiTuir
nas adminisTrações regionais conselhos comuniTários, nos quais admiTirá
a
parTIcipação popular, medIanTe
represenTação.

ArT. 20 - A
represenTação
na Assembléia
LegislaTiva do DisTriTo Federal, exercida por
DepUTados
DIsTriTais,
obedecerá
ao dispOSTO neSTa
ConsTiTuiçao e na legislação eleiToral.

ArT. 2~ - À represenTação do DisTriTO Federal na Câmara Federal e no Senado
da
RepúblIca
apllcar-se-á
a
legislação
el~iToral naqul lo que
dispuser para os EsTados.

ArT. 22 -cabe ao DisTriTO Federal organizar e manTer os efeTivos e armamenTos de suo Pol íc i a M i I i Tar .
ParágrafO único - Aplica-se
00
Federal o diSpOSTO nos incisos VI o VIII,
~~,
desTa ConsTiTuição.

DisTriTo
do
arT.

ArT. 27 -A função exeCUTiva no TerriTório
será exercida por Governador, nomeado e
exonerado
pelo
PresidenTe
da
Repúbl ica,
com aprovação do
'nome pelo Senado Federal.

ArT. 28 - Os TerriTórios são divididos em
MunIcípios,
salvo
quando
não
comporTarem
essa
divisôo.
ParágrafO único - Os PrefeITOS MunicipaIs
serão eleiTOS por SUfrágiO universal, VOTO
direTo
e secreTO.

conTas do Governo do Terrl-.
ArT. 29 - As
Tório serão submeTidas ao Congresso NaCIonal,
nos
Termos,
condições
e
prazos
pr;evisTos
nesTa
ConsTiTuiçôo.

ArT. 30 - A
manUTenção
da ordem públ ica
nos TerriTórios caberá aos orgãos pol iciais inSTiTuídos em lei especial.

ArT. 3~ - Lei
complemenTar disporá sobre
a criação de TerriTório, sua Trânsformação em
Es~
Tado,
sua
reinTegração
ao
ESTado
de origem ou
qualquer das formas p:~visTas no ArT. 50.

CA~íTULO
ArT. 23 - A
União
desTinará 00 DisTriTO
Federal os recursos financeiros necessáriOS ao desempenho
de
aTiVidades de inTeresse comum, ao exercícIo das aTribuições inerenTes
à
compeTência
previsTa
no
arT. 80. desTa ConsTiTUiÇão, à manuTenção de efeTivos e armamenTos de sua Pol íCla MII iTar e à superação, quando indispensável, das InsUficiências da economia local.

ArT. 24 - São bens do DisTriTO Federal os
da
promulgação
deSTa
que lhe perTencem na
daTa
ConsTiTuição.

ArT. 25 - A
represenTação
JudiCial
e a
consulToria jurídica do DisTriTO Federal
compeTem
privaTivamenTe aos seus Procuradores, cUJO ingresso na carreira depende de ·aprovação
em
concurso
públ ico de provas e TíTUlos.

ParágrafO
único
- respeiTados os direiTOS, deveres e impedimenTOS próprios, previsTOS em
lei,
são assegurados aos Procuradores do DisTriTo
Federal os encargos e garanTias, assim como o TraTamenTo
remuneraTório,
aTribuídos aos membros do
MiniSTério Públ ico.

SEÇÃO IJ:

DISPOSIÇÕES TRANSITÔRIAS

ArT. 32 - As
primeiras eleições para Governador, Vice-Governador e a Assembléia
LegislaTiva
do
DisTriTO Federal serão real izadas no dia
~5 de novembro de ~988, Tomando posse
os
eleiTOS
no dia ~o. de Janeiro de ~989.
ParágrafO único - Os mandaTOS dos eleiTos
e empossados em conformidade com o diSPOSTO
nesTe
arTigo
coincidirão
com
os aTuais Governadores e
Vice-Governadores de EsTado e DepUTados ESTaduais.

ArT. 33 - A primeira represenTação na Assembléia LegislaTiva do DISTriTO Federal, compOSTa
nos
Termos
previSTos
no
legislação
eleiToral,
voTará a Lei Orgânica do DisTriTo Federal,
de
a~ordo com o eSTabeleCido nesTa ConsTiTuiçôo.
ParágrafO único - O
Congresso
Nacional
inclUirá em seu RegimenTo Comum a
Comissão
MiSTa
PermanenTe
do DisTriTo Fedral, inTegrada exclusivamenTe pelos represenTanTes desTe na Câmara Federal e no Senado da Repúbl ica, a quem caberá legislar para o DisTriTo Federal, enquanTo não for insTalada sua Assembléia LegislaTiva na daTa previSTa
no ArT. 32 desTas disposições TransiTórias.

ArT. 34 - A
União
deSTinará os recursos
financeiros necessáriOS à consTrução
da
sede
do
Poder LegislaTIVO do DiSTriTo Federal.

DOS TERRITÔRIOS

ArT." 26 - Lei federal disporá sobre a organização adminisTraTiva e judiciária dos TerriTó-

ArT. 35 - Os aTuais TerriTóriOS de"Roraima e Amapó serõo
TranSformados
em
ESTados,
nos
Termos de lei complemenTar aprovada p~l~ Congresso
Nacional aTé novenTa dias após a promulgação desTa
ConsTiTuiçã~.

-82§
10. - Os I imiTes TerriToriais dos ESTados criados na formo desTe
arTigo
corresponderão
aos dos aTuais TerriTórios.
§
20. - A União, pelo prazo que a lei referida nesTe arTigo eSTabelecer, proverá· os
ESTados
assim
criados
dos
recursos
financeiros
indispensáveis à suo insTalação e manTerá programa
especi~1
para
sua
consol idação
e
seu
desenvolvimenTo.
§
30.
NovenTa dias após a Transformação
de que TraTa esTe arTigo, o Tribunal
Superior
EleiToral
fixará daTa para a eleição do Governador
e Vice-Governador, DepuTados ESTaduai~ e
de ~rês
Senadores,
cabendo
ao
menos
vOTado desTes, nos
Termos da legislação eleiToral, exercer o resTanTe
do mandaTo de quaTro anos e os demais o do de OiTO
anos.

40.
para
suprimir
a
expressão
"meTeÓriCas", da aI ínea "r", do inCISO XV, do arT.
Bo.,
da segunda versão no AnTeprojeTO. Na redação
final esTá excluída a expressão;
50.
para acrescenTar arTigo, no CapíTulo
das Disposições TransiTórias, nos Termos da Emenda
no.
2ADD5B-4,
do
ConSTITuinTe RUBEN FIGUEIRÓ. O
AnTeprOjeTO final acrescenTa o dispOSITivo,
numerado como arT. 38;
60.
para
adiTar arTigo, no CapíTulo das
Disposições TransiTórias, nos Termos da Emenda ·no.
2ADD24-0,
do
ConSTiTuinTe FELIPE MENDES. O AnTeprOjeTO final acrescenTo o
disposiTivo,
numerado
como arT. 3S.
FeiTas
os adições e supressões, deTerminados pelos DeSTaques aprovados, o
RelaTor
apresenTa

a

40. - O
Governador,
o Vice-Governador
e os DepuTados ESTaduais Terminarão seus
mandaTos
com os demais eleiTos a 15 de novembro de iSB6.
§

REDAÇÃO FINAL DO ANTEPR03ETO

§
50. - A
represenTação
dos TerriTórios
na Câmara Federal não será alTerada aTé o
Término
dos aTuais mandaTos.

COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DO ESTADO
SUBCOMISSÃO DA UNIÃO,

DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

ArT. 36 - A
União
desTinará os recursos
financeiros necessários à consTrução das sedes
do
Poder LegislaTivo dos ESTados criados em decorrência do dispOSTO no arTigo anTerior.

ArT. 37 - No prazo de dois anos, conTados
da promulgação desTa ConsTITuição, o Congresso· Nacional
aprovará nova divisão TerriTorial do País\
segundo o diSpOSTO em lei complemenTar.

(REDAÇÃO FINAL)

ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DO ESTADO
ANTE:PR03ETO
SUBCOMISSÃO DA UNIÃO,

DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

(REDAÇÃO FINAL)
PresidenTe:
Na
Sessão
de vOTação, o RelaTor encaminhou ao Plenário da Subcomissão a
segunda
versão
de seu AnTeprojeTo, cqm a incorporação das Emendas
aprovadas, na forma em que fOI possível sua
adapTação no TeXTO normaTivo original.
DuranTe a vOTação, foram requeridos TrinclDcO DesTaques. DesTes, seis foram aprovados
pelei
Subcomissão,
ensejando as segUinTes alTerações a serem encampadas no AnTeprojeTo final:

10.

Vice-PresidenTe:

Senador MEIRA FILHO

20.

Vice-PresidenTe:

DepUTado RUBEN ·FIGUEIRÓ

RelaTor:

Ta e

DepUTado 30FRAN FRE3AT

10.
para Indluir, nas diSpOSições prel iminares, sobre bens da União, o parágrafo propOSTo
na
Emenda
no.
2ADD25-B,
do ConSTiTuinTe FELIPE
MENDES. O disposiTivo adiTado passou a ser o § 50.
do arT. 30. do AnTeprojeTo final;

DepUTado SIGMARINGA SEIXAS

A N T E P R 9 3 E T O

TíTULO

20. para suprimir a expressão "vedada sua
exporTação a empresa privada", do
inCISO
VI,
do
arT. 70., como proposTo na Emendei no. 2ADD1B-5, do
ConsTITuinTe FELIPE MENDES. Do
AnTeprojeTo
final
esTá omiTida a referida expressão;

DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

CAPíTULO I
suprimir a
redação
do
inCISO
VIII, do arT. Bo., resulTanTe da
aprova~ão,
pelo
RelaTor,
da
Emenda no. 2ADDS5-S, do ConSTiTUinTe
EDUARDO 30RGE. Do AnTeprOjeTO final volTa a
consTar
a
redação originaI, formulada, nos referidos
inCISO e arTigo (anTes previSTa no inCISO VII
daquele
arTigo), assim: "organizar e promover a defesa da saúde públ ica";
30.

para

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

si

é

ArT. ·10. - A Repúb I I ca FederaT i va do Br.oconSTiTuída, sob
regime
represenTaTivo
de

-ugove~no,
~ados

e

.

de

do
,

da UnlOo,

Indissolúvel

fo~ma

dos Es-

DIs~~i~o Fede~al.

10.

§

seu nome é

Todo

-

o

emana do povo e

pode~

em

ploração econ6mica e do ap~oveiTamen~o de ~odos os
recursos
na~u~als,
~enovóvels ou nOo ~enovóveis'l
bem assim dos ~ecu~sos mine~ois do subsolo, em se~
Ter~iTó~lo.

exe~cido.

20.

-

Os

§

30.

-

O

Te~~I~ó~IOS
Dls~~I~o

In~eg~am

Fede~al

é

a

a

União.

capi~aJ

da

UniOo.

de

duzen~as

§
40. - São
sfmbolos nacionais a Bandeio Hino e as A~mas da
Repúbl Ica,
ado~ados
na
da~a
da
p~omulgação des~a Cons~l~ulção, e
ou~~os
es~abelecidos em
lei; os Es~ados, o DIsT~iTO Fede~al e os Municfpios pode~Oo Te~ símbolos p~óp~ios.

ma~

e

~er~i~o~ial

de

A faixa

PaTrimonial

é

de a~é cem qUI 16à I inha dlvlsó~ia Te~
~es~~e
do
Ter~i~órlo
nacional,
é
conside~oda
Indlspensóvel à defesa dos f~on~el~as e
se~ó
designada como Faixa de F~on~elra, conforme dispuser
a lei complemenTar.
40.

§

me~~os

~a,

- O
ml lhas.

30.

§
§

-

la~gu~a,

InTe~no

po~alela

§
50. - A União promove~ó, p~lo~i~a~lmen
o aproveíTamen~o econômico dos bens de seu domfnio
localizados
em regiões menos desenvolvidas
do País.
~e,

§
50. - É
nals pelo povo, na

60.

§

-

I

Iv~e

fo~ma

O

o uso de sfmbolos nacioda lei.

Po~Tuguês

é

a

íngua oficiai

do

B~as) I .

A~T.
20. - São Pode~es da UnlOo
LegislaTJvo, o ExecuTivo e o Judlció~io,
denTes e ha~m6nlcos enT~e si.

Pa~óg~afo

o
indepen-

Fede~al

Salvo nos casos previsvedado
a
qualquer
dos
Pode~es delega~ oT~lbulçõe.; quem fo~
InvesTido na
função de um deles nOo pode~ó eXe~ce~ a de
OUT~O.
TOS nesTa

Único -

ConsTí~ulçOo,

A~T.

30.

-

é

Incluem-se

enT~e

os

bens da

UnlOo:
I
- o
po~çOo
de
Te~~as
devolUTas
lndispensóvel à defesa das f~onTei~a., às fo~~ifi
caçOe.
e consT~uções ml I ITa~es, bem assim às vias
de comunlcaçOo e à p~ese~vaçOo ambienTai;
IX

-

Ar~.
40. - Incluem-se
enTre
os
bens do
domínio dos Es~ados os lagos em Terreno
que
lhes
pe~~ence, assim como os rios que neles ~ém nascenTe e foz; as I lhas fluviais e laCUSTres; as
I lhas
oceânicas
e
as ma~fTimas po~ eles jó ocupadas na
dOTa da promulgaçOo des~o ConsTi~ulção; e as
~e~
~as
devolu~as
não
comp~eendidas
no
domfnlo da
UnIão.

os

lagos
e qualsque~ co~~enTes de
ógua em Te~~enos de seu
domínio,
ou
que
banhem
mais
de
um
ESTado,
sl~vam de
I ImiTe com OUT~OS
parses ou se esTendam a Te~~ITó~io esTrangel~o; as
I lhas
fluviais
e
lacusT~es nas zonas
limíTrofes
com OUT~OS países; as I lhas oceônlcas e as maríTimas,
exclurdas
as
jó
ocupadas pelos ESTados na
daTa da promulgaçOo desTa ConsTiTuição;
III -

o espaço

IV

-

a

plaTafo~ma

V

-

o

ma~

VI

-

os

A~~.

o
menTe
~ão

-

subdividl~-se

- A
UnlOo e os Es~odos observode consulTa às populaçOes
di~e~a

60.

~esulTado

in~eressadas,

a

po~

sls~ema

pleblsci~ório,

de
ae~opo~~os,
hid~eléT~lcas,
pólos
peTroqufmicos,
usinas nuclea~es, depósl~os
de mOTe~lal e I Ixo a~6mlco, ou qualsque~ emp~een
dlmen~os
que
prejudiquem a qual Idade de vida dos
COMunIdades ou ofe~eçaM rrscos à Vida hUMana e
ao
equl I fbrlo ecológico.
pa~a

consT~uçOO

único e

Paróg~afo

aos

obedece~ó

aé~eo;

em

lei

O dispOSTO nesTe a~Tlgo
condições es~abelecldo.

~equlsi~os

complemenTo~.

con~inenTal

Te~riTo~ial

~ecu~sos

Os EsTados podem inco~pora~-se
ou desmembro~-se pa~a se
onexa~em
a
OUTros ou fo~ma~em novos Es~ados, median~e dei Ibe~açOo das ~espec~lvas Assembléias LegislaTivos,
plebiSCITO das populações dl~eTamen~e
In~eressadas e
aprovaçOo do Cong~esso NaCional, na
fo~ma ~egulada em
lei cOMplemen~a~.
50.

A~~.

enTre si

e

CAPíTULO II

paT~lmonial

minerais do subsolo,
DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO FEDERAL

VII - as cavidades naTurais subTe~râneas,
assim como os SíTIOS a~queológicos, pré-hiSTÓriCOS
e os espeleológicos do subsolo;

ArT.
I
gel~os;

VIII- as
Te~~as
ocupados
pelos índiOS,
que delas ~e~ão posse permanenTe e usufruTo excluSIVO
das
~Iquezos naTuraiS do solo,
do subsolo e
de Todas as UTI I Idades nelas eXisTenTes,
IX
- os
bens que aTualmenTe
cem ou que vierem o ser
aTribuídos
à
meio de Tra~ados InTe~noclonals.

lhe perTenUnIão
por

assegurada aos ESTados e Munio pa~Ticlpação no
resulTado
da
explo~oção
econOmlca
da plaTafo~ma conTinenTal e
do ma~ Te~~IToriol e paTrimonial, na forma p~evlsTa em lei complemenTa~.
§

cfplos

I

10.

-

É

ITo~âneos

20. - É ass~gu~ada aos ESTados; ao DisT~ITO Federal
e aos Municfpios, nos Te~mos da
lei
complemenTar,
a
pa~TlclpaçOo no ~esulTado da ex-

70.
-

-

CompeTe à

man~e~

celeb~a~

União:

com ESTados es~~an
convenções sobre maTé-

~elações

T~aTados

e

ria de naTu~eza JnTe~nacional; pa~~iclpa~
nlzações In~ernacíonals de fIns pacífiCOS;
II

das,

a

-

decla~a~

a

gue~~a

e

d~

celeb~a~

o~ga

a

paz;

III - organizar
e manTer as Forças A~mc
segurança das f~onTel~as e a defesa
eXTe~

no;

IV

preVISTOS em
ai lodas
Transi~em
pelo ~e~~iTó~lo naCional ou nele permaneçam Tempo~a~lamenTe, sob o comando de
au~o~lda
des b~asl lelras, vedada o concessão de bases mi I 1lei

-

nos

permITI~,

complemenTa~,

que

fo~ças

casos

es~~angel~as

Ta~es;

§

I

V
Te~venção

-

dec~eTa~

fede~al;

o

es~ado

de SíTIO e

a

in-

-84.a)

direiTo
civi I, comercial, penal, processua I ,
e I e I Tora I ,
mar í T i mo,
aeronáUTico,
espacial
e do Trabalho;
normas gerais de direiTO TribUTário;

b)

organização e
ços federais;

c)

desapropriação;

d)

requisição
de
bens e serviços civis,
em caso de perigo iminenTe, e
mi I iTares, em Tempo de guerra;

e)

águas,
Telecomunicações, informáTica,
serviço pOSTai, energia eléTrICO, Térmica, nuclear ou qualquer OUTro;

f)

siSTema moneTário e de medidas,
e garanTia dos meTais;

XII - eSTabelecer
os planos nacionais de
viação, TransporTes, informáTica
e
gerenciamenTo
cosTeiro;

g)

pol íTica de crédiTO, câmbio e Transferência de valores para fora
do
país;
comércio eXTerior e InTeresTadual;

XIII - ManTer
o
serviço posTai e o Correio Aéreo Nacional
vedada permissão, aUTorização
ou concessão;

h)

navegação
maríTima,
fluvial
Tre; regime dos porTOS;

i)

TrânsiTo e Tráfego
dov i os federa i's;

j)

jazidas,
minas, OUTros recursos minerais e meTalurgia; pOTenCiais de energia
hidrául ica, bem assim o regime de
seu aproveiTamenTO e exploração;

I)

nacional idade, cidadania e
ção;

VI
- aUTorizar e fiscal Izar a produção e
o comércio de maTerial bél ico, de armas e explosivos;

VII -

e

organizar

manTer a

Pol ícia Fede-

rol;
VIII- exercer
sões púbJ i cas ;
IX
X
de

cap~Tal

-

classificação de dlver-

a

emITir moeda;

fiscal izar as operações de crédiTo,
ização e de seguros;

XI
- planejar
e
promover o desenvolvimenTo nacional, ouvidos os ESTados e os órgãos regionais
inTeressados,
visando
à
el iminação das
disparidades econômicas e sociais enTre as regiôes
do País, respeiTadas suas pecul iaridades;

XIV - explorar,
aUTorização ou concessão:

e

direTamenTe

OU medianTe

a) os
serviços nacionais, inTeresTaduais
inTernacionais de Telecomunicações;
b)

os
serviços
e InSTalações de energia
eléTrica no âmbiTo InTereSTadual
e
o
aproveiTamenTo
energéTico
dos cursos
d'água perTencenTes à União;

c)

a
navegação
aérea,
UT I I Ização
da
aeroporTuária;

d)

funcionamenTo dos serVI-

aeroespacial e a
infra-esTruTura

m)

Tio de

as vias de TransporTe enTre porTos maríTimos e flUViais e fronTeiras nacionais
ou que Transponham os I imiTes de
ESTado ou TerriTório, bem como a navegação aquaviária;

e)

os
serviços
e insTalações de energia
nuclear de qualquer naTureza;

f)

o
TransporTe
capacidade.

coleTivo

de

alTa

seus

e

lacus-

InTeresTadual

indígenas,

e

ro-

naTural Iza-

inclusive garan-

dIreiTOS;

n)

emigração,
imigração, enTrado, eXTradição e expulsão de eSTrangeiros;

o)

condições de capacidade para o
cio das profissões;

p)

símbolos nacionais;

q)

organização
judiciária
do MiniSTério
Públ ico do DisTriTO Federal e dos TerriTóriOS;
organização
adminiSTraTivo
dos TerriTórios;

r)

siSTema esTaTíSTico e

exercí-

carTográfico na-

cionais;

XV

- manTer cooperação econômica, admifInanceira e culTural com os ESTados e
OUTras pessoas Jurídicas de direiTO públ ico inTerno;

s)

~isTraTiva,

- celebrar
convênio
e
XVI
execução de leiS e servIços federais;

populações

TíTulo

condições

de

exercício do direiTO de

reunião;

T)

acordo para

OUTras maTérias necessárias ao exercício da compeTência legislaTiva
e
dos
poderes
que
lhe são concedidos nesTa
ConSTiTuição.

XVII - organizar
e
manTer
o
Poder
FeJudiciário e o MinisTério Públ ico do DisTriTo
deral e dos TerriTórios;
CAPÍTULO III
XVIII- organizar
e
manTer os serviços e
as inSTiTUições ofiCiais de esTaTísTica, geografia
e carTografIa;
DA COMPETÊNCIA COMUM DA UNIÃO,
XIX
- discipl inar
o
acesso
ao mercado
inTerno de modo
a
viabi I izar
o
desenvolVimenTo
sócio-econômico,
o bem esTar do povo e a real ização da aUTonomia Tecnológica e culTural do País;
XX
XXI

-

conceder aniSTia;
legislar sobre:

DO

DISTRITO

FEDERAL

E

DOS

DOS ESTADOS,
MUNICípIOS

ArT. 80. - São
da
compeTência
União, dos ESTados, do DiSTriTO Federal e
nicíplos os segUinTes aTribuições:

comum da
dos
Mu-

-~I
observar e fazer observar o cumprimenTo da ConsTITuiÇão Federal, das leis,
e
zelar
pelas InsTiTuições democráTicas;

h)

proTeção ao consumidor, inclusive sisTemas de consórcio e poupança;

i)

floreSTas,
caça,
pesca,
servação da naTureza;

à
infânCia, à adolescência, aos deficienTes físicos, aos excepcionais e aos Idosos;

J)

prOTeção
ao
da polUição;

III
amparar e zelar pela guarda dos documenTOS, obras e locais de valor hiSTórico ou arTíSTico, monumenTOS e paisagens naTurais nOTáveis,
aSSim como os jazigos fossi I íferos, SíTIOS arqueológicos
e espeleológicos, parques nacionais e monumenTOS geológicos, além de OUTros bens culTurais
e naTuraiS de valor hiSTórico e arTíSTico;

I)

responsabi I Idade por danos ao meio ambienTe, ao consumlaor, a bens e direiTOS de valor arTíSTico, esTéTico, hisTórico, TuríSTico e paisagíSTICO;

m)

proTeção ao paTrimônio hisTórico,
Tural, arTíSTico e paisagísTICO;

n)

educação>
Turismo;

o)

defesa e

prOTeção da saúde;

p)

regiões

meT~opol

II
eSTabelecer
bem esTar social, visando à

e
exeCUTar
planos de
assisTênCia e proTeção

IV
Impedir
a evasão de obras de arTe
e de OUTros bens culTurais
e
naTuraiS
de
valor
hisTóriCO e arTísT1co;
promover
para sua promoção;
V

o

e

fauna e

meio ambienTe e

culTura e
Tura;

VII

eSTabelecer,
planejar e
desenvolvimenTo regional, bem assim as
ções;

VIII - organizar

e

promover o
endomlgra-

promover a

defesa da

execuTar

planos de

saúde públ ica;

IX

- eSTabelecer

abasTecimenTo e

e

iTanas e

de d

XI
- prOTeger o meio ambienTe e
poluição em qualquer de suas formas;
XII -

preservar as floresTas,

a

combaTer

fauna e

a

flora;

.
XIII
combaTer a miséria e os faTores de
marginalização social do homem, promovendo a inTegração social dos seTores desfavorecidos;
XIV

- explorar,

aUTorização
ou
complemenTar:

q)

concessão,

a) os
serviços
de Telecomunicações;

endomigrações;

r) águas em Todo o seu ciclo hidrológico,
sejam superficiais e subTerrâneqs.
ArT. 90. - A União, os ESTàdos, o DiSTriTO Federal e os Municípios poderão celebrar convênios para execução de suas leiS, serviços ou decisões, por inTermédio de fu~cionários federais, esTaduais, do DISTriTO Federal e municipais.

ArT.
TrlTo Federal

inTe~municipais

e

locaiS

III

direiTO agrário;

c)

dIreiTo e

d)

e)

direiTo
do
TrânSITo e do Tráfego nas
vias TerreSTres locais e
inTermunicipais;
direiTo urbaníSTICO;

f)

direiTO econômico;

g)

produção,
mercial;

aos ESTados a

regime peniTenCiário;

III
criação,
funcionamenTo
juizado de pequenas causas;

e

processo

orçamenTO;

IV

procedImenTo admIniSTraTivo;

consumo e

União e

II
regisTros
públ icos
e
nOTariais;
JunTas comerciais e TabelionaTOS; CUSTas e
emolumenTos remuneraTórios dos serviços·forenses, nOTariais e regisTrais;

do

b)

ao Dis-

recusar fé nos documenTOS públ icos.

ArT. ~~ - CompeTe à
legislação comum sobre:

legislar sobre:
direiTO financeiro e

- À União,
aos ESTados,
aos MunicípiOS é vedado:

II
eSTabelecer
CUlTOS
reJ igiosos
ou
igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o exercício
ou manTer com eles ou seus represenTanTes relações de dependência ou ai iança, ressalvada a colaboração
de ITeresse púbJ ico, na forma e nos I imiTes da lei federal, exclusivamenTe no seTor educacional
no aSSISTencial e no hospiTalar;

I

a)

~o

e

I
criar diSTinções ou preferências em
favor de uma dessas pessoas de direiTo públ ico inTerno· conTra OUTra;

direTamênTe ou medianTe
na
forma
de
lei

b) os
serviços
e InSTalações de e~ergia
eléTrica de qualquer naTureza, exceTo os
privaTivos
da
União,
o
aproveiTamenTo
de
energia
hidr6uJ ica de pOTência redUZida e, em qualquer caso, a capTação de energia solar;

XV

I

7senvol-

habiTação;

X
- organizar
a defesa civi I permanenTe, em especial conTra as calamidades públ icas, as
secas e as Inundações;

a

cul-

colaborar

proporcionar
os meios de acesso à
educação e promover a ciência e a cul-

à

conTrole

desporTOS e

ensino,

vimenTo;

VI

con-

- procedimenTos judiCiais;

V
- direiTo
assiSTência judiciária;
fensoria Públ ica;

judiciário,
~r9anização e
MiniSTério Públ ico
e
De-

VI
efeTIVOS
e armamenTos das Pol ícias
MI I ITa~es e condições de sua convocação, inclusive
mobli I ização;
VII

seguridade e

VIII -'hIgiene,

sua propaganda coTrabalho.

previdência saclal;

segurança

e

inspeção do.

-Mf) aUTonomia municipal

ArT. ~2 - A legislação da União, no domínio das maTérias da compeTência comum, Terá o conTeúdo de normas gerais, com vai idade e eficácia no
âmbiTO
naCional
e
denominação
de
lei
complemenTar.

ArT. ~3 - A
legislação
dos
ESTados, do
DisTriTo Federal e dos Municípios, no domínio
das
maTérias
da compeTência comum, Terá o conTéudo de
normas suplemenTares, com vai idade e
eficácia
no
âmbiTo' da respeCTiva jurisdição TerriTorial, e denominação de lei suplemenTar.

g)

ArT. ~5 - CompeTe
ao
PesidenTe da Repúbllca, medianTe prévia' aUTorização
do
Congresso
NaCional
decreTar a inTervenção.
ParágrafO único
venção dependerá:

A

decreTação da

inTer-

no
caso
do
InCISO IV do arT. ~4, de
sol iciTação do Poder LegislaTivo ou do
Poder
ExeCUTivo,
coacTo ou impedido,
ou de requisição do
Supremo
Tribunal
Federal, se a coação for exercida conTra o Poder 3udiclário;

b)

no caso do inciso VI do arT. ~4, quandose TraTar de execução de
ordem
ou
decisão judIcial, de reqUisição do Supremo Tribunal Federal, ou do Tribunal
SuperIor
EleiToral
conforme a maTé-

~o.

§
20. - A
vigência
ulTerior de leI complemenTar de normas gerais Tornará ineficaz a
lei
suplemenTar naqui lo em que esTa confl ITar com a da
União,
relaTivamenTe
a
maTéria
da
compeTência
comum.

~

a)

- No exercício da legislação supleMunlmenTar, os ESTados, o DisTriTo Federal e os
cípios observarão a lei complemenTar de normas gerais pr~exisTenTe
§

preSTação
de
conTas da adminisTração
públ ica direTa e indireTa.

ria;

CAPíTULO IV

c)

do
provimenTO,
pelo Supremo Tribunal
Federal,
de
represenTação
do
Précurador-Geral da Repúbl ica, nos casos do Inciso VI,
primeira
parTe,
e
nos do inciso VII, ambos do arT. ~4;

d)

nls casos dos incisos VI e VII do arT.
~4,
o decreTo do PresidenTe
da
Repúbl ica
flmiTar-se-á a suspender a execução do aTo impugnado, se essa medida
bàsTar para o reSTabelecimenTo da normalidade no ESTado.

DA INTERVENÇÃO FEDERAL

dos e

ArT. ~4 - A União não inTervirá nos ESTano DiSTriTO Federal, salvo para:
I

-

manTer a

II
- repel Ir
um ESTado em oUTro;
III ordem públ ica;

pôr

inTegridade nacional
invasão eSTrangeira ou a

Termo

a

de

grave perTurbação da

ivre exercício de qualIV
garanTir o
quer dos Poderes eSTaduais;
V

-

reorganizar

as

finanças do ESTado

que:
a)

suspender
o
pagamenTO
de sua dívida
fundada por mais de dois anos consecuTivos,
sqlvo por moi IVO de força maiori

b)

deixar
de
enTregar aos Municípios as
qUOTas que lhes forem devidas a TíTUlo
de
Transferência de receITas públ icas
de qualquer naTureza ou de
parTicipação
na
renda
TribUTária, nos prazos
previSTOS
neSTa
consTITuição
ou
em
lei;

VI
- prover" à execução de
ordem ou deCIsão JudiCial;

lei

da União,

VII - assegurar a observância dos seguinTes princípios conSTiTucionais:
a)

forma republ icana, democráTica,
senTaTiva e federaTiva;

repre-

b)

respeiTo aos direiTos humanos;

c)

Temporariedade
dos mandaTos eleTIVOS,
cUJa duração não excederá a dos mandaTOS federaIS correspondenTes;

d)

harmonia e

e)

garanTias do Poder 3udiciárlo e
nisTéri0 Públ ico;

ArT. ~6 - O
decreTO de i~~erven9ão, que,
se couber, nomeará o inTervenTor, observará em sua
ampl iTude,
prazo e condições de execução, os ~er
mos da
aUTorização
do
Congresso
Nacional,
que
decidirá no prazo de vinTe e quaTro horas a conTar
do
recebimenTO
da
Mensagem
do
PresidenTe
da
Repúbl ica.
§
~o.
- Se
não
eSTiver
funcionando,
o
Congresso Nacional será convocado, eXTraordinariamenTe, denTro do mesmo prazo de vinTe e quaTro horas, para apreciar a
Mensagem
do
PresidenTe
da
Repúbl ica.

§

95

20.

-

Cessados

os mOTivos da inTervende
seus
cargos
a
impedimenTO legal.

° 1 as aUToridades afaSTadas

eles voITarão,.salvo

CAPíTULO V

DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

SEÇÃO I

00 DISTRITO FEDERAL

ArT. ~7 - O
DlsTrlTo Federal é dOTado de
aUTonomia pol íTica, legislaTiva, adminiSTraTiva
e
financeira.

coordenação dos Poderes;
do Mi-

ArT. ~8 - A
eleição
do
Governador e'do
Vice-Governador do DisTriTO Federal
far-se-á
por

sUfrágio
universal,
VOTO
direTo e secreTo, e os
mandaTos ~0lncldir56 com os de Governador e
VI~e
Governador de ESTado.

SEÇÃO II

DOS TERRITÓRIOS
ArT. ~9 - Lei
Orgânica,
vOTada pela Assembléia LegislaTiva, disporá sobre a
organização
~os
Poderes
LegislaTivo
e ExeCUTIVO do DISTriTo
Federal, observadaé as normas e os princípios
esTabelecidos neSTa ConSTiTuição.
Parágrafo único eSTe arTigo
poderá:
I
nl~TraTiva

A

lei

a

ArT. 26 - Lei federal disporá sobre a organização adminiSTraTiva e judiciária dos TerriTÓrios, observadas as normas e os prlnclpios esTabeleCidos nesTa ConsTITulÇâo.

que Se refere

eSTabelecer
descenTral izaç50
do DiSTriTo Federal;

adml-

II - InSTiTuir
nas adminiSTrações reglondls conselhos comuniTários, nos quais admiTirá
a
parTicipação popular, medianTe
represenTação.

ArT. 20 - A
represenTação
na Assembléia
LegislaTiva do DISTriTO Federal, exerCida por
DepUTados
DisTriTais,
obedecerá
ao dispOSTO neSTa
Con~~ITulçao e na legls/aç50 eleiToral.

ArT. 2~ - À represenTação do DiSTriTO Federal na Câmara Federal e no Senado
da
Repúbl ica
apllcar-se-á
a
legislação
eleiToral naqul lo que
dispuser para os ESTados.

ArT. 22 -cabe ao DISTriTO Federal organizar e manTer os efeTivos e armamenTos de sua Pol ícia Mi I iTar.

ParágrafO único - Aplica-se
ao
Federal o dispOSTO nos inCISOS ví a VIII,
~~,
deSTa ConSTITUição.

ArT. 27 -A função exeCUTiva no TerriTório
exercida por Governador, nomeado e
exonerado
pelo
PresidenTe
da
República,
com aprovaç50 do
nome pelo Senado Federal.
será

ArT. 28 - Os TerriTórios são divididos em
Municípios,
salvo
quando
não
comporTarem
essa
dlvls50.

,
Parágrafo único - Os PrefeiTos Municipais
serão eleiTOS por SUfrágiO universal, VOTO
direTo
e secreTo.
ArT. 29 - As
conTas do Governo do TerrlTório serâo submeTidas ao Congresso NaCional,
nos
Termos,
condições
e
prazos
preVISTOS
neSTa
ConSTITuição.

ArT. 30 - A
manuTençâo
da ordem púbJ ica
nos TerriTórios caberá aos org50s policiais insTITuldos em lei especial.

ArT. 3~ - Lei
com~lemenTar disporá sobre
a crlaç50 de TerriTório, sua Transformação em
EsTado,
sua
relnTegraç50
ao
ESTado
de origem ou
qualquer das formas preVISTas no ArT. 50.

DiSTriTO
do
arT.

ArT. 23 - A
União
deSTinará ao DiSTriTO
Federal os recursos financeiros necessáriOS ao desempenho
de
aTiVidades de inTereSSe comum, a? exercício das aTribuições InerenTes
â
compeTência
previSTa
no
arT. 80. deSTa ConSTITuição, à manuTenção de efeTivos e armamenToS de sua Pol ícla MII ITar e à superação, quando indispensável
das inSUficiências da economia local.

ArT. 24 - S50 bens do DisTriTo Federal os
da
promulgação
deSTa
que lhe perTencem na
daTa
ConsTITuiçâo.

ArT. 25 - A
represenTação
judicial
e a
consulToria jurídica do DISTrITo Federal
compeTem
privaTivamenTe aos seus Procuradores, cujo Ingresso na carreira depende de
aprovaçâo
em
concurso
públ rco de provas e TITUlos.
ParágrafO
único
- respeiTados os direiTOS, deveres e ImpedimenTos própriOS, preVISTOS em
lei, .s50 assegurados aos Procuradores do DiSTriTO
Federal os encargos e garanTias, assim como ° TraTamenTO
remuneraTóriO,
a1rlbuídos aos membros do
MiniSTério Públ ico.

CAPÍTULO

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
ArT. 32 - As
primeiras eleições para Governador, Vice-Governador e a Assembléia
LegislaTiva
do
DISTriTO Federal serão real izadas no dia
~5 de novembro de ~988, Tomando posse
os
eleiTOS
no dia ~o. de Janeiro de ~989.
ParágrafO único - Os mandaTOS dos eleiTOS
e empossados em conformidade com o dispOSTO
nesTe
arTigo
coincidirâo
com
os aTuais Governadores e
Vice-Governadores de ESTado e DepUTados ESTaduais.

ArT. 33 - A primeira represenTação na Assembléia LegislaTiva do DiSTriTO Federal, compOSTa
nos
Termos
previSTos
na
le~islação
el~IToral,
VOTará a Lei Orgânica do DiSTriTO Federal,
de
cordo com o eSTabelecido nesTa ConsTITulçâo.

a-

ParágrafO únIco - O
Congresso
Nacional
InclUirá em seu RegimenTO Comum a
Comlssâo
MISTa
PermanenTe
do DisTriTo Fedral, inTegrada exclUSIvamenTe pelos represenTanTes deSTe na Câmara Federal e no Senado da República, a quem caberá legiSlar para o DISTriTo Federal, enquanTO nâo for InsTalada sua Assembléia LegislaTiva na daTa preVISTO
no ArT. 32 deSTas dispOSições TransiTórias.

-88A~T.

34 -

A

União

financei~os neces$á~ios

Pode~

LegislaTivo do

à

os recursos
da
sede
do

de$Tina~á

consT~ução

DIST~iTO Fede~ai.

A~T. 35 0$ aTuaiS Te~~iTó~ios de Ro~ai
ma e Amapá se~ão
T~ansfo~mados
em
ESTados,
nos
TermOS de lei complemenTa~ ap~ovada pelo Cong~e$so
Nacional aTé novenTa dias após a p~omulgação deSTa
ConsTiTuiç:ão.

§

~o.

dos c~iados na
aos dos aTuais

-

Os

fo~ma

I imiTes

desTe

Te~~iTO~iai$
a~Tigo

§
40. - O
Governador,
o Vice-Gove~nador
e 0$ DepuTados EsTaduais Terminarão seus
mandaTos
com os demais eleiTos a ~5 de novembro de ~986.
§
50. - A
represenTaç:ão
dos TerriTórios
na Câmara Fede~al não será alTerada aTé o
Término
dos aTuais mandaTos.

ArT. 36 - A
União
desTinará os ~ecursos
financeiros necessários à consT~ução das sedes
do
Pode~ LegislaTIvo dos ESTados criados em decorrência do dispOSTO no arTIgo anTerior.

dos ESTa-

co~~esponde~ão

Te~~iTórios.

§
20. - A União, pelo prazo que a lei ~e
nesTe arTigo eSTabelecer, proverá os
ESTados
assim
criados
dos
recursos
financeiros
indispensáveis à sua insTalação e manTerá programa
especial
para
sua
consolldaç:ão
e
seu
desenvolvimenTo.
fe~ida

§
30.
NovenTa dias após a T~ansformação
de que TraTa esTe arTigo, o Tribunal
Superio~
EleiToral
fixará daTa para a eleiç:ão do Gove~nado~
e Vice-Governador, DepuTados EsTaduais e
de
T~ês
Senadores,
cabendo
ao
menos
vOTado desTes, nos
Te~mos da
legislaç:ão ~leiToral, exercer o resTanTe
do mandaTo de quaTro anos e os demaIs o do de OiTO
anos.

ArT. 37 - No prazo de dois anos, conTados
da p~omulgação desTa ConsTiTuição, o Congresso Nacional
aprovará nova divisão Ter~iTorlal do País,
segundo o diSpOSTO em lei complemenTar.
ArT. 38 - A
União
fica
obrigada,
pelo
prazo de dez anos da
daTa
da
promulgação
desTa
ConsTIT~ição,
a eSTraTificar programa de proTeção
ecológica e de aproveiTamenTo econômico do
PanTanal
MaTogrossense,
com
ênfase
ao
Turismo
e à
pecuária, no qual apl icará anualmenTe recursos
da
o~dem de 0,005/ da receiTa federal.
ArT. 39 - Lei
complemenTar disporá sobre
a criação, os recursos financeir~s e
as
aTribuições
da
Companhia
de DesenvolvimenTO do Vale do
Parnaíba, com sede e foro em Teresina.
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