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 Panorama do processo constituinte 

Para melhor compreensão do processo constituinte, recomendamos a leitura do documento 
disponível no Portal da Câmara dos Deputados  Atividade Legislativa  Legislação  Portal da 
Constituição Cidadã  Publicações e Documentos  Panorama do Funcionamento da ANC, no 
seguinte endereço:  
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-
cidada/publicacoes/panorama_anc 

 
A relação das Comissões Temáticas e das respectivas subcomissões poderá ser consultada no 
Portal da Câmara dos Deputados  Atividade Legislativa  Legislação  Portal da Constituição 
Cidadã  Processo Constituinte  Comissões e Subcomissões Temáticas, no seguinte endereço: 
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-
processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes 

Texto promulgado em 5/10/1988 

Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício 
mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que 
a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição 
do respectivo Estado e os seguintes preceitos:  
 
      I - eleição do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores, para mandato de quatro 
anos, mediante pleito direto e simultâneo realizado em todo o País;  
      II - eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito até noventa dias antes do término do 
mandato dos que devam suceder, aplicadas as regras do art. 77 no caso de Municípios 
com mais de duzentos mil eleitores;  
      III - posse do Prefeito e do Vice-Prefeito no dia 1º de janeiro do ano subsequente ao 
da eleição;  
      IV - número de Vereadores proporcional à população do Município, observados os 
seguintes limites:  

 
a) 

mínimo de nove e máximo de vinte e um nos Municípios de até um milhão de 
habitantes;  

 
b) 

mínimo de trinta e três e máximo de quarenta e um nos Municípios de mais de 
um milhão e menos de cinco milhões de habitantes;  

 
c) 

mínimo de quarenta e dois e máximo de cinquenta e cinco nos Municípios de 
mais de cinco milhões de habitantes;  

      V - remuneração do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores fixada pela Câmara 
Municipal em cada legislatura, para a subsequente, observado o que dispõem os arts. 
37, XI, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;  
      VI - inviolabilidade dos Vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício 
do mandato e na circunscrição do Município;  
      VII - proibições e incompatibilidades, no exercício da vereança, similares, no que 
couber, ao disposto nesta Constituição para os membros do Congresso Nacional e na 
Constituição do respectivo Estado para os membros da Assembleia Legislativa;  
      VIII - julgamento do Prefeito perante o Tribunal de Justiça;  

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
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      IX - organização das funções legislativas e fiscalizadoras da Câmara Municipal;  
      X - cooperação das associações representativas no planejamento municipal;  
      XI - iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do Município, da 
cidade ou de bairros, através de manifestação de, pelo menos, cinco por cento do 
eleitorado;  
      XII - perda do mandato do Prefeito, nos termos do art. 28, parágrafo único.    

1 – Sugestões localizadas1  

SUGESTÃO:10283 DT REC:20/05/87 
Entidade:   
   ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DOS VICE-PREFEITOS 
HÉLIO FELTES - PRESIDENTE 
Texto:   
   SUGERE QUE O MUNICÍPIO POSSA TER LEI ORGÂNICA PRÓPRIA; QUE SEJA  
GARANTIDA AO VICE-PREFEITO UMA REMUNERAÇÃO MÍNIMA DE 50% DA QUE  
RECEBE O PREFEITO MUNICIPAL; QUE O VICE-PREFEITO ASSUMA A CHEFIA DO  
EXECUTIVO MUNICIPAL CASO O TITULAR AUSENTE-SE DO MUNICÍPIO POR MAIS  
DE 48 HORAS. 
   
   SUGESTÃO:10943 DT REC:04/07/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA - SP 
JOSÉ DIAULAS PIMENTEL DE ALMEIDA - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO: BRAGANÇA PAULISTA CEP: 12900 UF: SP) 
Texto:   
   SUGERE SEJA ASSEGURADO AOS MUNICÍPIOS O DIREITO DE SE  
AUTO-ORGANIZAREM ATRAVÉS DE SUAS PRÓPRIAS LEIS ORGÂNICAS OU  
CONSTITUIÇÕES MUNICIPAIS. 
   
   SUGESTÃO:11008 DT REC:23/07/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE BILAC 
EDIMAR GONÇALVES JAQUIÉ - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO: BILAC CEP: 16210 UF: SP) 
Texto:   
   SUGERE SEJA CONCEDIDO AOS MUNICÍPIOS O DIREITO DE SE AUTO-ORGANIZAREM  
ATRAVÉS DE SUAS PRÓPRIAS LEIS ORGÂNICAS OU CONSTITUIÇÕES MUNICIPAIS. 
   
   SUGESTÃO:11011 DT REC:23/07/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO 
NOVAIR DIJALMA ROSIN - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO: SOCORRO CEP: 13960 UF: SP) 

                                                      
1 O inteiro teor de cada sugestão pode ser consultado no Portal da Câmara dos Deputados  Atividade Legislativa  
Legislação  Portal da Constituição Cidadã  Processo Constituinte  Sugestões dos Constituintes, no seguinte endereço:  
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-
constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal 

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
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Texto:   
   SUGERE SEJA CONCEDIDO AOS MUNICÍPIOS O DIREITO DE SE AUTO-ORGANIZAREM  
ATRAVÉS DE SUAS PRÓPRIAS LEIS ORGÂNICAS OU CONSTITUIÇÕES MUNICIPAIS. 
   
   SUGESTÃO:11020 DT REC:23/07/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA 
JOÃO BATISTA DE MELLO JABUR - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO: CANDIDO MOTA CEP: 19880 UF: SP) 
Texto:   
   SUGERE SEJA CONCEDIDO AOS MUNICÍPIOS O DIREITO DE SE AUTO-ORGANIZAREM  
ATRAVÉS DE SUAS PRÓPRIAS LEIS ORGÂNICAS OU CONSTITUIÇÕES MUNICIPAIS. 
   
   SUGESTÃO:11024 DT REC:23/07/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA 
WALTER SCHETTINI - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO: CATANDUVA CEP: 15800 UF: SP) 
Texto:   
   SUGERE SEJA CONCEDIDO AOS MUNICÍPIOS O DIREITO DE SE AUTO-ORGANIZAREM  
ATRAVÉS DE SUAS PRÓPRIAS LEIS ORGÂNICAS OU CONSTITUIÇÕES MUNICIPAIS. 
   
   SUGESTÃO:11067 DT REC:23/07/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE QUINTANA 
EURÍPEDES LICÓRIO - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO: QUINTANA CEP: 17670 UF: SP) 
Texto:   
   SUGERE SEJA CONCEDIDO AOS MUNICÍPIOS O DIREITO DE SE AUTO-ORGANIZAREM  
ATRAVÉS DE SUAS PRÓPRIAS LEIS ORGÂNICAS OU CONSTITUIÇÕES MUNICIPAIS. 
   
   SUGESTÃO:11069 DT REC:23/07/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 
FERNANDO TANOUE HASEGAWA - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO: REGISTRO CEP: 11900 UF: SP) 
Texto:   
   SUGERE SEJA CONCEDIDO AOS MUNICÍPIOS O DIREITO DE SE AUTO-ORGANIZAREM  
ATRAVÉS DE SUAS PRÓPRIAS LEIS ORGÂNICAS OU CONSTITUIÇÕES MUNICIPAIS. 
   
   SUGESTÃO:11088 DT REC:23/07/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE 
ADELARDO VILLALVA FILHO - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO: SANTO ANTONIO DE POSSE CEP: 13830 UF: SP) 
Texto:   
   SUGERE SEJA CONCEDIDO O DIREITO AOS MUNICÍPIOS DE SE AUTO-ORGANIZAREM  
ATRAVÉS DE SUAS PRÓPRIAS LEIS ORGÂNICAS OU CONSTITUIÇÕES MUNICIPAIS. 
   
   SUGESTÃO:11185 DT REC:27/07/87 
Entidade:   
   ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ 
ANTÔNIO MARTINS ANNIBELLI 
MUNICÍPIO: CURITIBA CEP: 80000 UF: PR) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS QUE ASSEGUREM AOS MUNICÍPIOS ELABORAR SUA PRÓPRIA LEI  
ORGÂNICA, AUTONOMIA PARA CRIAR IMPOSTO SOCIAL E IMUNIDADE PARA OS  
VEREADORES. 
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   SUGESTÃO:01735 DT REC:24/04/87 
Autor:   
   MESSIAS SOARES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   SUGERE QUE OS ESTADOS E MUNICÍPIOS SEJAM ORGANIZADOS E REGIDOS PELAS  
CONSTITUIÇÕES E LEIS QUE ADOTAREM, RESPEITADOS OS PRINCÍPIOS QUE  
ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:02057 DT REC:28/04/87 
Autor:   
   DORETO CAMPANARI (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE QUE, ATENDIDAS AS DIRETRIZES GERAIS DE AUTONOMIA, A  
CONSTITUIÇÃO ASSEGURE AOS MUNICÍPIOS O DIREITO DE ELABORAR A SUA  
PRÓPRIA LEI ORGÂNICA. 
   
   SUGESTÃO:02570 DT REC:30/04/87 
Autor:   
   HENRIQUE EDUARDO ALVES (PMDB/RN) 
Texto:   
   SUGERE QUE A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO SEJA DA INICIATIVA DAS CÂMARAS  
MUNICIPAIS, APROVADA POR DOIS TERÇOS DOS VEREADORES. 
   
   SUGESTÃO:02673 DT REC:30/04/87 
Autor:   
   RONALDO CARVALHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   SUGERE CAIBA AOS MUNICÍPIOS ADOTAR SUA PRÓPRIA LEI ORGÂNICA. 
   
   SUGESTÃO:02699 DT REC:30/04/87 
Autor:   
   ADHEMAR DE BARROS FILHO (PDT/SP) 
Texto:   
   SUGERE SEJA FACULTADO AOS MUNICÍPIOS EDITAR SUAS PRÓPRIAS LEIS  
ORGÂNICAS. 
   
   SUGESTÃO:04937 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   SUGERE QUE O MUNICÍPIO SEJA PARTE INTEGRANTE DA FEDERAÇÃO E QUE  
TENHA PODER PARA EDITAR SUA PRÓPRIA LEI ORGÂNICA. 
   
   SUGESTÃO:05023 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   SANTINHO FURTADO (PMDB/PR) 
Texto:   
   SUGERE SEJA ASSEGURADO AO MUNICÍPIO O DIREITO DE ELABORAR SUA LEI  
ORGÂNICA. 
   
   SUGESTÃO:05929 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   IVO CERSÓSIMO (PMDB/MS) 
Texto:   
   SUGERE QUE AO MUNICÍPIO SEJA GARANTIDA A COMPETÊNCIA PARA  
AUTO-ORGANIZAR-SE, ATRAVÉS DA LEI ORGÂNICA APROVADA PELA CAMÂRA DOS  
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VEREADORES, EM QUE FIGUREM OS PODERES EXECUTIVO, LEGISLATIVO E  
JUDICIÁRIO, CONFORME ESPECIFICA. 
   
   SUGESTÃO:07556 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ÁTILA LIRA (PFL/PI) 
Texto:   
   SUGERE COMPETÊNCIA AO MUNICÍPIO PARA EDITAR SUA PRÓPRIA LEI ORGÂNICA. 
   
   SUGESTÃO:08995 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   CÁSSIO CUNHA LIMA (PMDB/PB) 
Texto:   
   SUGERE QUE OS ESTADOS E MUNICÍPIOS SEJAM ORGANIZADOS E REGIDOS PELAS  
CONSTITUIÇÕES E LEIS QUE ADOTAREM. 
   
   SUGESTÃO:09129 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   
   SUGERE QUE LEI COMPLEMENTAR ESTABELEÇA COMPETÊNCIA PARA CADA  
MUNICÍPIO ORGANIZAR SUA PRÓPRIA LEI ORGÂNICA. 
 
 

2 – Audiências públicas 

Consulte na 3ª reunião da Subcomissão dos Municípios e Regiões, notas taquigráficas da 
audiência pública realizada em 22/4/1987, sobre O Município e a Constituinte. Disponível em: 
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-
cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-
estado/subcomissao2c 

 

3 – Subcomissões temáticas 

Subcomissão dos Municípios e Regiões - IIc 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. 6º - O Município reger-se-á por lei fundamental votada em dois turnos 

e aprovada pela maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal, que 

a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição e 

na Constituição do respectivo Estado, em especial os seguintes:  

I - eletividade do Prefeito, do Vice-prefeito e dos Vereadores, mediante 

pleito direto e simultâneo realizado em todo o País;  

II - imunidade e inviolabilidade do mandato dos vereadores, no território do 

Município;  

III - proibições e incompatibilidades no exercício da vereança, aplicado, no 

que couber, o disposto nesta Constituição para os membros do Congresso 

Nacional e na Constituição do respectivo Estado para os membros da 

Assembleia Legislativa;  

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2c
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2c
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2c
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IV - organização das funções legislativas e fiscalizadoras da Câmara 

Municipal. 

Art. 7º - O número de Vereadores da Câmara Municipal será variável, 

conforme se dispuser na Constituição do Estado, respeitadas as condições 

locais, proporcionalmente ao eleitorado do Município, não podendo exceder 

de vinte e um Vereadores nos Municípios de até um milhão de habitantes e 

de trinta e três nos demais casos.  

Parágrafo único - Compete ao Estado, mediante lei complementar, 

estabelecer normas gerais para a fixação da remuneração dos Vereadores. 

Art. 8º - Os subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito serão fixados pela 

Câmara Municipal, no fim de cada legislatura, para a legislatura seguinte. 

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 34.  

(consulte a íntegra das emendas da Fase B ao final deste documento.) 

 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 5º - O Município reger-se-á pela Constituição Municipal, votada em 

dois turnos e aprovada pela maioria absoluta dos membros da Câmara 

Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta 

Constituição e na Constituição do respectivo Estado, em especial os 

seguintes:  

I - eletividade do Prefeito, do Vice-prefeito e dos Vereadores, mediante 

pleito direto e simultâneo realizado em todo o País;  

II - imunidade e inviolabilidade do mandato dos vereadores, no território do 

Município;  

III - proibições e incompatibilidades no exercício da vereança, aplicado, no 

que couber, o disposto nesta Constituição para os membros do Congresso 

Nacional e na Constituição do respectivo Estado para os membros da 

Assembleia Legislativa;  

IV - organização das funções legislativas e fiscalizadoras da Câmara 

Municipal.  

§ 1º - Os Prefeitos e Vice-Prefeitos serão eleitos, por maioria absoluta de 

votos, dentre brasileiros maiores de vinte e um anos, e no exercício dos 

direitos políticos.  

§ 2º - Os Prefeitos e os Vereadores serão submetidos a julgamento perante 

os Tribunais de Justiça estaduais.  

§ 3º - São condições de elegibilidade de Vereador ser brasileiro, estar no 

exercício dos direitos políticos e ter idade mínima de dezoito anos.  

§ 4º - É facultado à Câmara de Vereadores emendar, alterar e rejeitar 

proposta de orçamento do Município, bem como iniciativa de lei em matéria 

financeira que disponha sobre o patrimônio, respeitadas as normas de 

planos e orçamento contidos nesta Constituição. 

Art. 6º - O número de Vereadores da Câmara Municipal será variável, 

conforme se dispuser na Constituição do Estado, respeitadas as condições 

locais, proporcionalmente ao eleitorado do Município, não podendo exceder 

de vinte e um Vereadores nos Municípios de até um milhão de habitantes e 

de trinta e três nos demais casos.  

Parágrafo único - Compete ao Estado, mediante lei complementar, 

estabelecer normas gerais para a fixação da remuneração dos Vereadores. 

Art. 7º - Os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores serão 
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fixados pela Câmara Municipal, no fim de cada legislatura, para a 

legislatura seguinte.  

Parágrafo único - Fica assegurada a manutenção do valor real dos 

subsídios a que se refere este artigo, mediante a sua atualização com base 

no índice resultante da média dos aumentos anuais de vencimentos 

concedidos por lei aos funcionários municipais. 

 

Consulte, na 19ª reunião da Subcomissão dos Municípios e Regiões, a votação do 

anteprojeto do relator. 

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 24/7/1987, Supl. p. 2. 

Disponível em:  

http://www2.camara.leg.br/atividade-

legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-

estado/subcomissao2c 

 

4 – Comissões temáticas 

Comissão da Organização do Estado - II 
 

FASE E – Emendas 
ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Total de emendas localizadas: 29.  

(consulte a íntegra das emendas da Fase E ao final deste documento.)  

 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 14 - O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos e aprovada 

por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os 

princípios estabelecidos nesta Constituição e na Constituição do respectivo Estado, 

em especial os seguintes:  

I - eletividade do Prefeito, do Vice-prefeito e dos Vereadores, mediante pleito direto 

e simultâneo realizado em todo o País;  

II - imunidade e inviolabilidade do mandato dos vereadores, no território do 

Município, por suas opiniões, palavras e votos;  

III - proibições e incompatibilidades no exercício da vereança, aplicado, no que 

couber, o disposto nesta Constituição para os membros do Congresso Nacional e 

na Constituição do respectivo Estado para os membros da Assembleia Legislativa; 

IV - organização das funções legislativas e fiscalizadoras da Câmara Municipal.  

§ 1º - Os Prefeitos e os Vereadores serão submetidos a julgamento perante os 

Tribunais de Justiça estaduais.  

§ 2º - São condições de elegibilidade de Vereador ser brasileiro, estar no exercício 

dos direitos políticos e ter idade mínima de dezoito anos.  

§ 3º - É facultado à Câmara de Vereadores emendar, alterar e rejeitar proposta de 

orçamento do Município, bem como iniciativa de lei em matéria financeira que 

disponha sobre o patrimônio, respeitadas as normas de planos e orçamento 

contidas nesta Constituição. 

Art. 15 - O número de Vereadores da Câmara Municipal será variável, conforme 

dispuser a Constituição do Estado, respeitadas as condições locais, 

proporcionalmente ao eleitorado do Município, não podendo exceder de vinte e um 

Vereadores nos Municípios de até um milhão de habitantes e de trinta e três nos 

demais casos. 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2c
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2c
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2c
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2c
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Art. 16 - Os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores serão fixados 

pela Câmara Municipal, no fim de cada legislatura, para a legislatura seguinte. 

Parágrafo único - É assegurada a manutenção do valor real dos subsídios a que se 

refere este artigo, mediante a sua atualização com base no índice resultante da 

média dos aumentos anuais de vencimentos concedidos por lei aos funcionários 

municipais. 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 28.  

(consulte a íntegra das emendas da Fase G ao final deste documento.) 

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 14 - O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos e aprovada 

por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os 

princípios estabelecidos nesta Constituição e na Constituição do respectivo Estado, 

em especial os seguintes:  

I - eletividade do Prefeito, do Vice-prefeito e dos Vereadores, mediante pleito direto 

e simultâneo realizado em todo o País;  

II - imunidade e inviolabilidade do mandato dos vereadores, no território do 

Município, por suas opiniões, palavras e votos;  

III - proibições e incompatibilidades no exercício da vereança, aplicado, no que 

couber, o disposto nesta Constituição para os membros do Congresso Nacional e 

na Constituição do respectivo Estado para os membros da Assembleia Legislativa; 

IV - organização das funções legislativas e fiscalizadoras da Câmara Municipal; e  

V - instituição de mecanismos que assegurem a efetiva participação das 

organizações comunitárias no planejamento e no processo decisório municipal.  

§ 1º - Os Prefeitos e os Vereadores serão submetidos a julgamento perante os 

Tribunais de Justiça estaduais.  

§ 2º - São condições de elegibilidade de Vereador ser brasileiro, estar no exercício 

dos direitos políticos e ter idade mínima de dezoito anos.  

§ 3º - É facultado à Câmara de Vereadores emendar, alterar e rejeitar proposta de 

orçamento do Município, bem como iniciativa de lei em matéria financeira que 

disponha sobre o patrimônio, respeitadas as normas de planos e orçamento 

contidas nesta Constituição. 

Art. 15 - O número de Vereadores da Câmara Municipal será variável, conforme 

dispuser a Constituição do Estado, respeitadas as condições locais, 

proporcionalmente ao eleitorado do Município, não podendo exceder de vinte e um 

Vereadores nos Municípios de até um milhão de habitantes e de trinta e três nos 

demais casos. 

Art. 16 - Os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores serão fixados 

pela Câmara Municipal, no fim de cada legislatura, para a legislatura seguinte. 

Parágrafo único - O limite da remuneração dos Vereadores será fixado na 

Constituição de cada Estado federado. 

 

Consulte na 10ª reunião da Comissão da Organização do Estado a votação do 

Substitutivo do Relator publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 

12/6/1987, Supl., p. 2. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/atividade-

legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-

estado/comissao2 

 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/comissao2
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/comissao2
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/comissao2
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/comissao2
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5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

Art. 59 - O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos e aprovada 

por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os 

princípios estabelecidos nesta Constituição e na Constituição do respectivo Estado, 

em especial os seguintes:  

I - eletividade do Prefeito, do Vice-prefeito e dos Vereadores, mediante pleito direto 

e simultâneo realizado em todo o País;  

II - imunidade e inviolabilidade do mandato dos vereadores, no território do 

Município, por suas opiniões, palavras e votos;  

III - proibições e incompatibilidades no exercício da vereança, aplicado, no que 

couber, o disposto nesta Constituição para os membros do Congresso Nacional e 

na Constituição do respectivo Estado para os membros da Assembleia Legislativa; 

IV - organização das funções legislativas e fiscalizadoras da Câmara Municipal; e 

V - instituição de mecanismos que assegurem a efetiva participação das 

organizações comunitárias no planejamento e no processo decisório municipal.  

§ 1º - Os Prefeitos e os Vereadores serão submetidos a julgamento perante os 

Tribunais de Justiça estaduais.  

§ 2º - São condições de elegibilidade de Vereador ser brasileiro, estar no exercício 

dos direitos políticos e ter idade mínima de dezoito anos. 

Art. 60 - O número de Vereadores da Câmara Municipal será variável, conforme 

dispuser a Constituição do Estado, respeitadas as condições locais, 

proporcionalmente ao eleitorado do Município, não podendo exceder de vinte e um 

Vereadores nos Municípios de até um milhão de habitantes e de trinta e três nos 

demais casos. 

Art. 61 - Os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores serão fixados 

pela Câmara Municipal, no fim de cada legislatura, para a legislatura seguinte. 

Parágrafo único - O limite da remuneração dos Vereadores será fixado na 

Constituição de cada Estado federado. 

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 22.  

(consulte a íntegra das emendas das Fases J e K ao final deste documento). 

 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 62 - O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos e aprovada 

por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os 

princípios estabelecidos nesta Constituição e na Constituição do respectivo Estado, 

em especial os seguintes:  

I - eletividade do Prefeito, do Vice-prefeito e dos Vereadores, mediante pleito direto 

e simultâneo realizado em todo o País;  

II - imunidade e inviolabilidade do mandato dos vereadores, na circunscrição do 

Município, por suas opiniões, palavras e votos;  

III - proibições e incompatibilidades no exercício da vereança, aplicando-se no que 

couber, o disposto nesta Constituição para os membros do Congresso Nacional e 

na Constituição do respectivo Estado para os membros da Assembleia Legislativa; 

IV - organização das funções legislativas e fiscalizadoras da Câmara Municipal; e  

V - instituição de mecanismos que assegurem a efetiva participação das 

organizações comunitárias no planejamento e no processo decisório municipal.  

§ 1º - Os Prefeitos e os Vereadores serão submetidos a julgamento perante o 
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Tribunal de Justiça.  

§ 2º - São condições de elegibilidade de Vereador ser brasileiro, estar no exercício 

dos direitos políticos e ter idade mínima de dezoito anos. 

Art. 63 - O número de Vereadores da Câmara Municipal será variável, conforme 

dispuser a Constituição do Estado, respeitadas as condições locais, 

proporcionalmente ao eleitorado do Município, não podendo exceder de vinte e um 

Vereadores nos Municípios de até um milhão de habitantes e de trinta e três nos 

demais casos. 

Art. 64 - O Prefeito será eleito até noventa dias antes do termo do mandato de seu 

antecessor, aplicadas as regras dos parágrafos 1º e 2º do artigo 153.  

Parágrafo único - Considerar-se-á eleito o candidato a Vice-Prefeito, em 

decorrência da eleição do candidato a Prefeito com ele registrado. 

Art. 65 - Os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores serão fixados 

pela Câmara Municipal, no fim de cada legislatura, para a legislatura seguinte. 

Parágrafo único - O limite da remuneração dos Vereadores será fixado na 

Constituição de cada Estado federado. 

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas:160.  

(consulte a íntegra das emendas da Fase M ao final deste documento.) 

 

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

Art. 41 - O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em um turno e aprovada 

por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os 

princípios estabelecidos nesta Constituição e na Constituição do respectivo Estado, 

em especial os seguintes:  

I - eleição do Prefeito e dos Vereadores, mediante pleito direto e simultâneo 

realizado em todo o País;  

II - inviolabilidade dos Vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício 

do mandato, na circunscrição do Município;  

III - proibições e incompatibilidades no exercício da vereança, similares, no que 

couber, ao disposto nesta Constituição para os membros do Congresso Nacional e 

na Constituição do respectivo Estado para os membros da Assembleia Legislativa; 

e  

IV - organização das funções legislativas e fiscalizadoras da Câmara Municipal. 

Parágrafo único - São condições de elegibilidade de Vereador ser brasileiro, estar 

no exercício dos direitos políticos e ter idade mínima de dezoito anos. 

Art. 42 - O número de Vereadores será variável, conforme dispuser a Constituição 

do Estado, respeitadas as condições locais, proporcionalmente ao eleitorado do 

Município, não podendo exceder de vinte e um nos Municípios de até um milhão de 

habitantes, de trinta e três nos de até cinco milhões e de cinquenta e cinco nos 

demais casos. 

Art. 43 - O Prefeito será eleito até quarenta e cinco dias antes do término do 

mandato de seu antecessor, aplicadas as regras dos parágrafos 1º e 2º do artigo 

153. 

Art. 44 - Os subsídios do Prefeito e dos Vereadores serão fixados pela Câmara 

Municipal, para cada exercício, dentro de limites fixados na Constituição Estadual. 

 

FASE O – Emendas 
(ES) ao primeiro 
substitutivo do 

relator 

Total de emendas localizadas: 131.  

(consulte a íntegra das emendas da Fase O ao final deste documento.) 

 

FASE P – Segundo Art. 32 - O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o 
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substitutivo do 
relator 

 

interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara 

Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta 

Constituição e na Constituição do respectivo Estado, observados os seguintes 

requisitos:  

I - eleição do Prefeito e dos Vereadores, mediante pleito direto e simultâneo 

realizado em todo o País;  

II - inviolabilidade dos Vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício 

do mandato, na circunscrição do Município;  

III - proibições e incompatibilidades, no exercício da vereança, similares, no que 

couber, ao disposto nesta Constituição para os membros do Congresso Nacional e, 

na Constituição do respectivo Estado, para os membros da Assembleia Legislativa; 

IV - organização das funções legislativas e fiscalizadoras da Câmara Municipal. 

Art. 33 - O número de Vereadores será variável, conforme dispuser a Constituição 

do Estado, respeitadas as condições locais, proporcionalmente ao eleitorado do 

Município, não podendo exceder a vinte e um nos Municípios de até um milhão de 

habitantes, a trinta e três nos de até cinco milhões e a cinquenta e cinco nos demais 

casos. 

Art. 34 - O Prefeito será eleito até quarenta e cinco dias antes do término do 

mandato de seu antecessor, aplicadas as regras do artigo 87 e parágrafos, para 

mandato de quatro anos e tomará posse no dia 1º de janeiro do ano subsequente. 

Art. 35 - A remuneração do Prefeito e dos Vereadores será fixada pela Câmara 

Municipal, para cada exercício, dentro de limites fixados na Constituição Estadual. 

 

Destaques apresentados nº 6506/87; nº 4989/87, referente à Emenda 22553; nº 

6697/87, referente à Emenda 30454; nº 0845/87, referente à Emenda 27580; nº 

2791/87, referente à Emenda 22796; nº 5359/87, referente à Emenda 21840; nº 

4195/87, referente à Emenda 23593; nº 7746/87 e nº 5853/87, referente à Emenda 

28066.  

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 27/1/1988, Supl. C, a 

partir da p. 1560. 

Destaques apresentados nº 1125/87, referente à emenda 07216; nº 2242/87, 

referente à emenda 27065; nº 6044/87, referente à emenda 28456; nº 6698/87, 

referente à emenda 30708. 

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 27/1/1988, Supl. C, a 

partir da p. 1589. 

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 32. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o 

interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara 

Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta 

Constituição e na Constituição do respectivo Estado, observados os seguintes 

preceitos:  

I - eleição do Prefeito e dos Vereadores mediante pleito direto e simultâneo 

realizado em todo o País;  

II - inviolabilidade dos Vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício 

do mandato, na circunscrição do Município;  

III - proibições e incompatibilidades, no exercício da vereança, similares, no que 

couber, ao disposto nesta Constituição para os membros do Congresso Nacional e, 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
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na Constituição do respectivo Estado, para os membros da Assembleia Legislativa;  

IV - organização das funções legislativas e fiscalizadoras da Câmara Municipal;  

V - participação das organizações comunitárias no planejamento municipal;  

VI - iniciativa popular no processo legislativo. 

Art. 33. O número de Vereadores será variável, conforme dispuser a Constituição 

do Estado e a lei, respeitadas as condições locais, proporcionalmente ao eleitorado 

do Município, não sendo inferior a nove e superior a vinte e um nos Municípios de 

até um milhão de habitantes, a trinta e três nos de até cinco milhões e a cinquenta e 

cinco nos demais casos.  

Parágrafo único. O mandato de Vereador terá a duração de quatro anos. 

Art. 34. O Prefeito será eleito até quarenta e cinco dias antes do término do 

mandato de seu antecessor, aplicadas as regras do artigo 91, para mandato de 

quatro anos, e tomará posse no dia 1º de janeiro do ano subsequente. 

Art. 35. O Prefeito será submetido a julgamento perante o Tribunal de Justiça. 

Art. 36. A remuneração do Prefeito e dos Vereadores será fixada pela Câmara 

Municipal, para cada exercício, dentro de limites estabelecidos na Constituição 

Estadual. 

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 31. 

(consulte a íntegra das emendas da Fase S ao final deste documento.) 

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 02039, arts de 31 a 35. 

 

Requerimento de destaque nº 2011, referente à emenda 01950. A emenda foi 

rejeitada. 

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 9/3/1988, a partir da p. 

8159. 

 

Votação da Emenda 02039 do Centrão. A emenda foi aprovada.  

Votação da Emenda 00217. A emenda foi rejeitada. 

Requerimento de destaque nº 2010, referente à emenda 01891. A emenda foi 

retirada. 

Requerimento de destaque nº 443, referente à emenda 00933. A emenda foi 

rejeitada. 

Requerimento de fusão de emendas e destaques. A fusão foi rejeitada. 

Requerimento de fusão, referente à emenda 01353. A fusão foi aprovada. 

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 9/3/1988, a partir da p. 

8187. 

 

Requerimento de destaque nº 1974. O destaque foi rejeitado. 

Requerimento de fusão emendas 00308, 00815 e 01990. A fusão foi rejeitada. 

Requerimento de fusão emendas 00712 e 01315. A fusão foi rejeitada. 

Requerimento de destaque nº 1179, referente à emenda 01317. A emenda foi 

rejeitada. 

Requerimento de fusão. A fusão foi aprovada. 

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 10/3/1988, a partir da 

                                                      
2 Emendas do Centrão: grupo de parlamentares conhecido como Centrão apresentou emendas, que foram posteriormente 
aprovadas em Plenário, com exceção da emenda nº 02043, e tornaram-se substitutivos ao Projeto A. 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/201anc09mar1988.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/201anc09mar1988.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/202anc10mar1988.pdf
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p. 8215. 

 

FASE T – Projeto B 
(fim 1º turno, início 

2º) 

 

Art. 30. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o 

interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara 

Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta 

Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:  

I - eleição do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores, para mandato de quatro 

anos, mediante pleito direto e simultâneo realizado em todo o País;  

II - eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito até noventa dias antes do término do 

mandato dos que devam suceder, aplicadas as regras do art. 79, no caso de 

municípios com mais de duzentos mil eleitores;  

III - posse do Prefeito e do Vice-Prefeito no dia trinta e um de janeiro do ano 

subsequente ao da eleição;  

IV - número de Vereadores proporcional à população do Município, observados os 

seguintes limites:  

a) mínimo de nove e máximo de vinte e um nos Municípios de até um milhão de 

habitantes;  

b) mínimo de trinta e três e máximo de quarenta e um nos Municípios de até cinco 

milhões de habitantes;  

c) mínimo de trinta e três e máximo de cinquenta e cinco nos Municípios de mais de 

cinco milhões de habitantes;  

V - remuneração do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores fixada pela Câmara 

Municipal para cada legislatura, dentro de limites estabelecidos na Constituição 

Estadual e sujeita aos impostos gerais, incluídos o de renda e os extraordinários;  

VI - inviolabilidade dos Vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício 

do mandato e na circunscrição do Município;  

VII - proibições e incompatibilidades, no exercício da vereança, similares, no que 

couber, ao disposto nesta Constituição para os membros do Congresso Nacional e, 

na Constituição do respectivo Estado, para os membros da Assembleia Legislativa; 

VIII - julgamento do Prefeito perante o Tribunal de Justiça;  

IX - organização das funções legislativas e fiscalizadoras da Câmara Municipal;  

X - cooperação das associações representativas de bairro no planejamento 

municipal;  

XI - iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do Município, da 

cidade ou de bairros, através de manifestação de, pelo menos, cinco por cento do 

eleitorado. 

 

Nota: Uma nova redação foi dada pelo relator para o art. 30, conforme relatório 

geral, volume 299, página VIII transcrito abaixo: 

http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-

299.pdf 

Art. 30 Resultou da fusão dos arts. 32 a 36 e 213 do Projeto aprovado em primeiro 

turno, todos eles versando sobre matéria municipal que poderia ser tratada em um 

único dispositivo, sem alteração de mérito. 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 33.  

(consulte a íntegra das emendas da Fase U ao final deste documento.) 

Requerimento de reunião de emendas e destaques. 

http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-299.pdf
http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-299.pdf
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Publicação no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 24/8/1988, a partir da 

p. 12904. 

Requerimentos de fusão de emendas e destaques.  

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de31/8/1988, a partir da p. 

13855. 

Requerimento de reunião de destaques e emendas. 

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 2/9/1988, a partir da p. 

14198. 

 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 28. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o 

interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara 

Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta 

Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:  

I - eleição do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores, para mandato de quatro 

anos, mediante pleito direto e simultâneo realizado em todo o País;  

II - eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito até noventa dias antes do término do 

mandato dos que devam suceder, aplicadas as regras do art. 77, no caso de 

municípios com mais de duzentos mil eleitores;  

III - posse do Prefeito e do Vice-Prefeito no dia 1º de janeiro do ano subsequente ao 

da eleição;  

IV - número de Vereadores proporcional à população do Município, observados os 

seguintes limites:  

a) mínimo de nove e máximo de vinte e um nos Municípios de até um milhão de 

habitantes;  

b) mínimo de trinta e três e máximo de quarenta e um nos Municípios de mais de 

um milhão e menos de cinco milhões de habitantes;  

c) mínimo de quarenta e dois e máximo de cinquenta e cinco nos Municípios de 

mais de cinco milhões de habitantes;  

V - remuneração do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores fixada pela Câmara 

Municipal em cada legislatura, para a subsequente, observado o que dispõem os 

arts. 36, XI, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;  

VI - inviolabilidade dos Vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício 

do mandato e na circunscrição do Município;  

VII - proibições e incompatibilidades, no exercício da vereança, similares, no que 

couber, ao disposto nesta Constituição para os membros do Congresso Nacional e, 

na Constituição do respectivo Estado, para os membros da Assembleia Legislativa; 

VIII - julgamento do Prefeito perante o Tribunal de Justiça;  

IX - organização das funções legislativas e fiscalizadoras da Câmara Municipal;  

X - cooperação das associações representativas no planejamento municipal;  

XI - iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do Município, da 

cidade ou de bairros, através de manifestação de, pelo menos, cinco por cento do 

eleitorado;  

XII - perda do mandato do Prefeito, nos termos do art. 27, parágrafo único. 

 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Total de emendas localizadas: 2.  

(consulte a íntegra das emendas da Fase W ao final deste documento). 

  

Na Comissão de Redação, foi discutido novo texto para o art. 28.  

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 23/9/1988, Supl. B, a 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/297anc24ago1988.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/304anc31ago1988.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/306anc02set1988.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/307anc23set1988SUPB.pdf
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partir da p. 135. 

 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o 

interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara 

Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta 

Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:  

I - eleição do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores, para mandato de quatro 

anos, mediante pleito direto e simultâneo realizado em todo o País;  

II - eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito até noventa dias antes do término do 

mandato dos que devam suceder, aplicadas as regras do art. 77, no caso de 

municípios com mais de duzentos mil eleitores;  

III - posse do Prefeito e do Vice-Prefeito no dia 1º de janeiro do ano subsequente 

ao da eleição;  

IV - número de Vereadores proporcional à população do Município, observados os 

seguintes limites:  

a) mínimo de nove e máximo de vinte e um nos Municípios de até um milhão de 

habitantes;  

b) mínimo de trinta e três e máximo de quarenta e um nos Municípios de mais de 

um milhão e menos de cinco milhões de habitantes;  

c) mínimo de quarenta e dois e máximo de cinquenta e cinco nos Municípios de 

mais de cinco milhões de habitantes;  

V - remuneração do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores fixada pela 

Câmara Municipal em cada legislatura, para a subsequente, observado o que 

dispõem os arts. 37, XI, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;  

VI - inviolabilidade dos Vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício 

do mandato e na circunscrição do Município;  

VII - proibições e incompatibilidades, no exercício da vereança, similares, no que 

couber, ao disposto nesta Constituição para os membros do Congresso Nacional e, 

na Constituição do respectivo Estado, para os membros da Assembleia Legislativa; 

VIII - julgamento do Prefeito perante o Tribunal de Justiça;  

IX - organização das funções legislativas e fiscalizadoras da Câmara Municipal;  

X - cooperação das associações representativas no planejamento municipal;  

XI - iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do Município, da 

cidade ou de bairros, através de manifestação de, pelo menos, cinco por cento do 

eleitorado;  

XII - perda do mandato do Prefeito, nos termos do art. 28, parágrafo único. 
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EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
___________________________________________________________________ 

FASE B 

   EMENDA:00001 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   MELLO REIS (PDS/MG) 
Texto:   
Acrescente-se o seguinte parágrafo único ao art. 8o. do anteprojeto:  
"Art. 8o. ..................................  
..................................................  
Parágrafo Único. "Fica assegurada a manutenção do valor real dos subsídios a que se refere este 
artigo". 
Justificativa: 
A presente emenda objetiva garantir a atualização monetária dos subsídios do Prefeito e do Vice-
Prefeito, que a Câmara Municipal fixar, no final de cada legislatura, para vigorar na legislatura 
seguinte. Vale dizer, os subsídios serão reajustados com base na variação do poder aquisitivo da 
moeda. 
Parecer:   
   EMENDA No. 2C 0001-0  
AUTOR: Constituinte MELLO REIS  
Pela aprovação, mas conforme a seguinte SUBEMENDA SUBSTITUTIVA:  
Acrescente-se o seguinte parágrafo único ao art. 8o. do anteprojeto:  
"Art. 8o. .................................... 
Parágrafo único - Fica assegurada a manutenção do valor  
real dos subsídios a que se refere este artigo, mediante a  
sua atualização com base no índice resultante da média dos  
aumentos anuais de vencimentos concedidos por lei aos  
funcionários municipais".  
A emenda merece ser acolhida de vez que busca garantir que os subsídios do Prefeito e do Vice-
Prefeito não sejam, no curso da legislatura, corroídos pela perda do seu poder aquisitivo em 
decorrência da inflação.  
Pareceu-nos, porém, imprescindível especificar, no próprio corpo da disposição constante da emenda 
proposta pelo ilustre Constituinte Mello Reis, um critério para as atualizações objetivado na norma. E, 
nesse sentido, nada encontramos mais pertinente e justo do que o estabelecimento do índice 
médio dos aumentos concedidos aos funcionários municipais. Daí a subemenda substitutiva que ora 
oferecemos à deliberação dessa Subcomissão. 
   
   EMENDA:00009 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
 Dê-se ao art. 7o., § 1o., a seguinte redação:  
"A remuneração dos vereadores será livremente  
fixada pela Câmara Municipal, no início de cada legislatura." 
Justificativa: 

                                                      
3 As emendas foram reproduzidas sem revisão, conforme constam nas bases de dados da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal.  
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O anteprojeto fixa competência do Estado para, mediante lei complementar, estabelecer normas 
gerais para a fixação de remuneração dos Vereadores. 
Ora, queremos a autonomia dos Estados e Municípios, e não será dando poder intervencionista ao 
Estado que a tão almejada autonomia se tornará uma realidade. Abaixo o centralismo. 
Parecer:   
   EMENDA No. 2C 0009-5  
AUTOR: Constituinte CUNHA BUENO  
Pelo não-acolhimento. A disposição contida no art. 7o, § 1o do texto original do anteprojeto, ao 
conferir competência ao Estado para, mediante lei complementar, estabelecer normas gerais para a 
fixação da remuneração dos vereadores, não está tendo nem intervencionista, nem centralizador.  
O Estado estruturado sob a forma federativa supõe a harmonia entre os entes da federação, pesos e 
contra-freios, pois o conceito jurídico de autonomia de cada ente, por si mesmo, já induz a existência 
de limite que a distingue da plenitude do fazer soberano.  
O fundamento de as normas gerais sobre remuneração de vereadores serem fixadas pelo Estado, 
repita-se, decorre da necessidade de manter o equilíbrio intermunicipal no âmbito do Estado.  
Note-se, por abundância, que a regra adotada no anteprojeto foi oriunda - "ipsis verbis" - de uma 
sugestão do IBAM, instituição que em matéria de centralismo e intervencionismo nos municípios é 
absolutamente insuspeita. 
   
   EMENDA:00021 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
 Dê-se ao § 1o. do art. 7o. a seguinte redação:  
"§ 1o. Compete ao Estado, mediante lei  
complementar, estabelecer a remuneração dos  
vereadores, respeitado o limite máximo de vinte  
salários mínimos a qualquer título." 
Justificativa: 
Há que se estabelecer um parâmetro para os salários em todos os casos. Nosso objetivo aqui é criar 
condições para que o legislador ordinário atente com mais carinho para a fixação do salário mínimo. 
Esperamos que, com a fixação desses limites, sinta-se o legislador patrício, ainda que movido por 
interesse próprio, compelido a dar maior atenção aos reclames da classe trabalhadora de baixa 
renda. 
Parecer:   
   EMENDA No. 2C 0021-4  
AUTOR: Constituinte MAURÍCIO CORRÊA  
Pelo não-acolhimento. Num País de mais de 4.000 Municípios, com situações muito diversificadas, a 
fixação no texto da Constituição Federal de um teto para a remuneração de Vereadores não nos 
parece conveniente. Se vinte salários mínimos podem ser considerados uma remuneração até 
opulenta para um edil de Município de região pobre e remota do País, por certo é insuficiente para um 
vereador da capital paulista.  
Repare-se que na formulação do anteprojeto tivemos o cuidado, para não ofender a autonomia 
municipal, de estabelecer que a lei complementar estadual apenas estabelecerá as normas gerais 
para fixação da remuneração dos vereadores, isto é, os critérios para o seu conhecimento, mas sem 
uma limitação direta que, salvo melhor juízo, restringe aquela autonomia. 
   
   EMENDA:00023 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
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Texto:   
 Dê-se ao art. 8o. a seguinte redação:  
"Art. 8o. Os subsídios do prefeito e do vice-prefeito  
serão fixados pela Câmara Municipal, no  
fim de cada legislatura, para a legislatura  
seguinte, não podendo, em nenhuma hipótese, serem  
superiores a vinte e cinco salários mínimos para o  
prefeito, e doze e meio salários mínimos para o  
vice-prefeito, a qualquer título." 
Justificativa: 
Nossa preocupação básica continua, até por coerência, sendo a de fixar um máximo para os 
rendimentos – salários ou subsídios – dos ocupantes eventuais dos cargos públicos. É fundamental 
que a pessoa do povo saiba, com exatidão, quais os critérios para a remuneração dos seus 
dirigentes. Além do mais, insistimos, o critério aqui sugerido possibilitará uma maior atenção na 
fixação do salário mínimo. 
Parecer:   
   EMENDA No. 2C 0023-1  
AUTOR: Constituinte MAURÍCIO CORRÊA  
Pelo não-acolhimento, em face das mesmas razões expendidas na apreciação da emenda nº 
2C0021-4. 
   
   EMENDA:00024 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   ARNALDO MARTINS (PMDB/RO) 
Texto:   
   "Art. 6o. ..................................  
I - eleição do Prefeito, do Vice-Prefeito e  
dos Vereadores, para um mandato de quatro anos,  
mediante pleito direto, secreto e simultâneo,  
realizado em todo o País; ." 
Justificativa: 
Há necessidade de se fixar o mandato para os cargos eletivos municipais. 
Parecer:   
   EMENDA No. 2C 0024-9  
AUTOR: Constituinte ARNALDO MARTINS  
Pelo não-acolhimento. O dispositivo que a emenda visa modificar formula apenas o princípio da 
eletividade, o que não se compadece com a fixação de prazo para o mandato dos vereadores. 
   
   EMENDA:00025 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   ARNALDO MARTINS (PMDB/RO) 
Texto:   
   "Art. 6o. ..................................  
I - ........................................  
II - ......................................  
III - ......................................  
IV - ......................................  
§ 1o.- ....................................  
§ 2o. - O candidato a Vice-Prefeito será  
considerado eleito, em virtude da eleição do  
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candidato a Prefeito com ele registrado."  
Justificativa: 
Julgo que seria conveniente acrescentarmos esse parágrafo, porquanto não encontrei essa 
prescrição no Anteprojeto da Subcomissão Eleitoral e Partidária. 
Parecer:   
   EMENDA No. 2C 0025-7  
AUTOR: Constituinte ARNALDO MARTINS  
Pelo não-acolhimento. Vide apreciação das emendas 2C 0027-3, 2C 0028-1, 2C 0029-0, que versam 
sobre a mesma matéria. 
   
   EMENDA:00027 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   ARNALDO MARTINS (PMDB/RO) 
Texto:   
   "Art. 6o. ..................................  
I - ........................................  
II - ........................................  
III - ......................................  
IV - ........................................  
§ 1o. Os Prefeitos e os Vereadores serão  
submetidos a julgamentos perante os Tribunais de  
Justiça Estaduais."  
Justificativa: 
Pela legislação atual, os Prefeitos e os Vereadores são julgados pelos juízes das respectivas 
Comarcas. 
Tal fato traz uma distorção, porquanto o juiz passa a ser a maior autoridade do local. 
Isso se torna bem visível no interior do país, onde a maioria dos municípios tem população pequena e 
o juiz, quase sempre um único por Comarca, envolve-se, inclusive, nas questões inerentes à 
administração municipal. 
Parecer:   
   EMENDA No. 2C 0027-3  
AUTOR: Constituinte ARNALDO MARTINS  
Pelo acolhimento. Vide apreciação da emenda no. 2C 0029-0. 
   
   EMENDA:00028 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   ARNALDO MARTINS (PMDB/RO) 
Texto:   
   "Art. 6o. ..................................  
I - ........................................  
II - ........................................  
III - ......................................  
IV - ........................................  
............................................  
§ Os Prefeitos e os Vice-Prefeitos serão  
eleitos dentre brasileiros maiores de vinte e um  
anos, e no exercício dos direitos políticos." 
Justificativa: 
Julgo que devemos fixar, na Subcomissão, as condições de elegibilidade para os Prefeitos e Vice-
Prefeitos (as condições para os Vereadores se encontram em outra emenda). 
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Parecer:   
   EMENDA No. 2C 0028-1  
AUTOR: Constituinte ARNALDO MARTINS  
Pelo acolhimento. Vide apreciação da emenda no. 2C 0029-0. 
   
   EMENDA:00030 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   ARNALDO MARTINS (PMDB/RO) 
Texto:   
   "Art. 6o. ..................................  
I - ........................................  
II - imunidade e inviolabilidade do mandato  
do Prefeito e dos Vereadores, no território do  
município;  
Justificativa: 
No Anteprojeto, “imunidade e inviolabilidade” são somente para os Vereadores. 
Julgo necessário que se estendam para os Prefeitos. 
Parecer:   
   EMENDA No. 2C 0030-3  
AUTOR: Constituinte ARNALDO MARTINS  
Pelo não-acolhimento. A emenda procura ampliar o princípio da imunidade e inviolabilidade do 
mandato dos vereadores, inscrito no inciso II do art. 6o. do anteprojeto, de modo a abranger também 
os Prefeitos.  
A imunidade e a inviolabilidade são garantias do mandato parlamentar e não do mandato executivo. 
Existem não como privilégios dos senadores, deputados e vereadores, mas sim como meios de 
assegurar o bom e livre desempenho da representação popular. Portanto, não podem ser alargadas 
para o mandato no Executivo, pois é contra os possíveis abusos desse Poder que essas garantias 
procuram proteger o parlamentar. 
   
   EMENDA:00031 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   ARNALDO MARTINS (PMDB/RO) 
Texto:   
   Art. 6o. ....................................  
I - ..........................................  
II - ..........................................  
III - ..........................................  
IV - ..........................................  
..................................................  
§... - São condições de elegibilidade para  
Vereador, ser brasileiro, estar no exercício dos  
direitos políticos e ter idade mínima de dezoito anos." 
Justificativa: 
Julgo que devemos fixar as condições de elegibilidade para Vereador (as condições para Prefeito e 
Vice-Prefeito se encontram em outra emenda). 
Parecer:   
   EMENDA No. 2C 0031-1  
AUTOR: Constituinte ARNALDO MARTINS  
Pela aprovação. O dispositivo proposto na emenda guarda simetria com o proposto na emenda no. 
2C 0028-1 e, não tendo sido numerado pelo autor, merece ser incluído como § 3o. do art. 6o. do 
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anteprojeto, "verbis":  
"Art. 6o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
II - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
III - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
IV - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
§ 1o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
§ 2o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
§ 3o. São condições de elegibilidade de Vereador ser  
brasileiro, estar no exercício dos direitos políticos e ter  
idade mínima de dezoito anos". 
   
   EMENDA:00036 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Que seja incluída a seguinte norma:  
"Art. A fiscalização financeira e  
orçamentária dos Municípios será exercida mediante  
controle externo da Câmara Municipal e controle  
interno do Executivo Municipal, instituídos por lei.  
§ 1o. O controle externo da Câmara Municipal  
será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas  
ou Órgão estadual a que for atribuída essa  
incumbência.  
§ 2o. Somente por decisão da maioria absoluta  
dos membros da Câmara Municipal deixará de  
prevalecer o parecer prévio, emitido pelo órgão  
referido no parágrafo anterior, sobre as contas  
que o Prefeito deverá prestar anualmente." 
Justificativa: 
Pela Constituição vigente, exige-se quórum de maioria qualificada (dois terços) para que não 
prevaleça o parecer prévio do Tribunal de Contas sobre as contas do Prefeito. Creio que se deve 
instituir o quórum de maioria absoluta, por ser mais democrático e evitar que sejam feitas manobras 
lesivas ao Erário Municipal. 
Parecer:   
   EMENDA No. 2C 0036-2  
AUTOR: Constituinte NILSON GIBSON  
Acolhida parcialmente na redação do artigo 18 do anteprojeto. 
   
   EMENDA:00045 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   MAURÍCIO FRUET (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se, no caput do art. 6o., do  
anteprojeto, a seguinte expressão: "... e na  
Constituição do respectivo Estado,..." 
Justificativa: 
Somente a Constituição Federal deve estabelecer os princípios que deem embasamento à lei 
fundamental dos Municípios, como entes nacionais. 
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Dessa forma, inclusive por razões de cunho histórico, é inaceitável a norma inserida no texto do art. 
6º do anteprojeto, que também determina a observância de princípios fixados na Constituição do 
respectivo Estado. 
Parecer:   
   EMENDA No. 2C 0045-1  
AUTOR: Constituinte MAURÍCIO FRUET  
Pelo não-acolhimento. As expressões "e na Constituição do respectivo Estado" não maltratam a 
autonomia municipal e se justificam por uma questão de harmonia no âmbito dos Estados.  
É necessário não esquecer que historicamente no Brasil algumas Constituições estaduais avançaram 
no tratamento dos Municípios, dando-lhes maior relevância do que a própria Constituição da 
República como, "verbi gratia", a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul que, desde a primeira 
república, já adotara o "regime de cartas próprias" para cada Município. 
   
   EMENDA:00058 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Dê-se aos itens II e III do art. 6o. do  
anteprojeto da Subcomissão dos Municípios a  
seguinte redação, renumerando-se os atuais itens  
III e VI como IV e V:  
"Art. 6o. ..................................  
I - ........................................  
II - inviolabilidade do mandato dos  
Vereadores, no território do Município e no  
exercício do mandato, por suas opiniões, palavras  
e votos, salvo em caso de crime contra a honra;  
III - imunidade processual, desde a expedição  
do diploma até a inauguração da legislatura  
seguinte, não podendo o Vereador ser preso, salvo  
no caso de crime inafiançável;" 
Justificativa: 
A imunidade parlamentar não tem atingido os Vereadores quando no exercício de seu mandato. 
Em nome das liberdades democráticas, tal situação é injustificável, ainda mais em se tratando de fiéis 
defensores dos interesses da população, no que diz respeito aos assuntos municipais. 
Há ocasiões em que o Vereador se vê tolhido de se expressar com a veemência e a autenticidade 
exigidas pelo caso, pelo desamparo em que se encontra frente à legislação. 
A presente Emenda visa instaurar uma situação de direito, no pressuposto básico de preservar um 
mandato conferido pelo povo e exercido no contínuo convívio com os problemas municipais. 
Parecer:   
   EMENDA No. 2C 0058-3  
AUTOR: Constituinte ALFREDO CAMPOS  
Prejudicada. O anteprojeto assegura aos Vereadores imunidade e inviolabilidade, no território do 
Município, exatamente pelas razões invocadas pelo eminente Constituinte autor da emenda.  
A emenda está, porém, prejudicada, porque a matéria já consta do anteprojeto, com redação 
adequada. 
   
   EMENDA:00062 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   LUIZ ALBERTO RODRIGUES (PMDB/MG) 
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Texto:   
   O § 1o. do Art. 7o. do Anteprojeto da  
Subcomissão dos Municípios e Regiões passa a ter  
a seguinte redação:  
"§ 1o. Compete ao Estado, mediante Lei  
Complementar, estabelecer normas gerais para a  
fixação da remuneração dos Vereadores, Prefeitos e  
Vice-Prefeitos." 
Justificativa: 
A intenção é dar aos Prefeitos e Vice-Prefeitos o mesmo tratamento legal dado aos Vereadores. 
Parecer:   
   EMENDA No. 2C 0062-1  
AUTOR: Constituinte LUIZ ALBERTO RODRIGUES  
Pelo não-acolhimento. O duplo tratamento dado no anteprojeto está absolutamente correto, já que as 
normas sobre remuneração de Prefeitos e Vice-Prefeitos devem ser de competência exclusiva das 
Câmaras municipais, segundo o princípio decorrente da aceitação constitucional do sistema de 
"checks and balances." 
   
   EMENDA:00063 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   LUIZ ALBERTO RODRIGUES (PMDB/MG) 
Texto:   
   O Art. 8o. do Anteprojeto da Subcomissão dos  
Municípios e Regiões passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 8o. Os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito  
e dos Vereadores serão fixados pela  
Câmara Municipal, no fim de cada legislatura, para  
a legislatura seguinte." 
Justificativa: 
A intenção é estender aos Vereadores os mesmos critérios aplicados aos Prefeitos, o que 
seguramente evitará discriminações. 
Parecer:   
   EMENDA No. 2C 0063-0  
AUTOR: Constituinte LUIZ ALBERTO RODRIGUES  
Pelo acolhimento. O acréscimo dos vereadores na norma contida no art. 8o., "caput", do anteprojeto é 
salutar. 
   
   EMENDA:00083 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   IVO CERSÓSIMO (PMDB/MS) 
Texto:   
   Adite-se à Seção I, do Capítulo III, o  
seguinte artigo:  
"Art. Lei especial estabelecerá as normas de  
processo e julgamento dos crimes de  
responsabilidade dos Prefeitos, nos mesmos níveis  
previstos para os governadores." 
Justificativa: 
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É necessário dotar as Câmaras Municipais de instrumentos capazes de uma melhor fiscalização e 
aplicação da lei, competindo-lhes processar e julgar de forma moralizadora os maus administradores 
municipais visando, sempre, a melhor e correta aplicação do dinheiro público. 
Com mecanismos legais factíveis, a interpendência entre os poderes municipais fica preservada. 
Quando for necessário punir a malversação do dinheiro público, o desvio das verbas para o fim a que 
foram destinadas em exaustiva pesquisa de sua aplicabilidade orçamentária, os Vereadores agirão 
com vistas aos interesses dos municípios. 
Vemos como necessidade imperiosa assegurar nesta Nova Carta discussão em legislação especial 
para os crimes praticados pelos Prefeitos, quando isso verdadeiramente ocorrer. 
Parecer:   
   EMENDA No. 2C00083-4  
AUTOR: Constituinte IVO CERSOSIMO  
Pelo não-acolhimento. A matéria quadra-se melhor na disciplina da lei orgânica ou fundamental do 
Município. 
   
   EMENDA:00085 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   IVO CERSÓSIMO (PMDB/MS) 
Texto:   
 Substitua-se o inciso II do art. 6o. da Seção I do Capítulo III:  
"II - imunidade e inviolabilidade dos  
vereadores por atos praticados durante o mandato,  
no território do município, decorrentes de suas  
opiniões, palavras e votos;" 
Justificativa: 
A emenda ora proposta, ao substituir a redação dada pelo eminente Relator, visa tão somente 
delinear expressamente as ações dos Vereadores, uma vez que os princípios estão contidos no texto 
original. Data venia, entendemos a elasticidade da redação, como propusemos. 
Parecer:   
   EMENDA No. 2C00085-1  
AUTOR: Constituinte IVO CERSÓSIMO  
Pelo não-acolhimento. O princípio da imunidade e da inviolabilidade do mandato, por si mesmo, já 
induz a limitação às opiniões palavras e votos do parlamentar, sendo, pois, despicienda a explicitação 
proposta na presente emenda. 
   
   EMENDA:00090 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   NESTOR DUARTE (PMDB/BA) 
Texto:   
 Substitua-se o art. 7o. pelo seguinte:  
Art. 7o. O número de vereadores em cada  
Câmara será proporcional ao da população do  
município, observado o mínimo de nove e o máximo  
de trinta e três para os municípios com mais de um  
milhão de habitantes. 
Justificativa: 
Fica expresso o mínimo e o máximo de Vereadores em cada Câmara proporcionalmente à população 
do Município. 
Parecer:   
   EMENDA No. 2C 0090-7  
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AUTOR: Constituinte NESTOR DUARTE  
Pelo não-acolhimento. "Data venia", a redação original do anteprojeto, por ser mais flexível e ampla, 
parece-nos mais própria para a matéria tratada no "caput" do art. 7o. 
   
   EMENDA:00095 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   CAPÍTULO  
TÍTULO - Dos Municípios e Regiões  
Emenda Aditiva  
Onde couber:  
"Art. O Vereador tem, entre outras, a  
atribuição de fiscalizar os atos do Poder  
Executivo, o custo e a execução de serviços e  
obras e a aplicação dos recursos financeiros do  
Município." 
Justificativa: 
O Prefeito é obrigado a fazer prestação de contas, a cada ano, ao Tribunal de Contas do Estado, e, 
em certos casos, também ao da União. Às vezes, essa prestação de contas não retrata a realidade 
da administração. Torna-se mais um ato burocrático, de rotina, do que, propriamente, a enunciação 
da verdade administrativa. Com dificuldade para cotejar o dito com o efetivamente realizado, o 
Tribunal de Contas é, não raro, ilaqueado em sua boa-fé com a menção de obras-fantasmas, de 
“custo” elevado, para justificação da malversação do dinheiro público. Outras vezes, o Prefeito 
envereda para a realização de obras suntuárias, perfeitamente dispensáveis, e de nenhum interesse 
para a comunidade. 
Por ser morador no Município, por manter estreito contato com a comunidade e conhecer-lhes os 
anseios e as necessidades, e por poder acompanhar de perto a administração municipal, o Vereador 
se torna o legítimo fiscal do povo. Sabe o que está sendo feito e o que não está sendo feito. Conhece 
as falhas e as virtudes da administração. Está em condições de criticá-la nos erros, e de ajudá-la no 
bom propósito de servir à coletividade. Por tudo isso, o Vereador deve continuar a ter a atribuição 
constitucional de fiscalizar a administração do seu Município. Merece o nosso apoio o movimento em 
tal sentido que se processa no seio das Câmaras Municipais do País, como nas de Matinhos e Piraí 
do Sul, no Estado do Paraná. 
Parecer:   
   EMENDA No. 2C 0095-8  
AUTOR: Constituinte MAURICIO NASSER  
Pelo não-acolhimento. A emenda visa conferir ao Vereador atribuição entre outras, "de fiscalizar os 
atos do Poder Executivo, o custo e a execução de serviços e obras e a aplicação dos recursos 
financeiros do Município."  
A proposta é despicienda porque as atribuições sugeridas são inerentes, portanto inseparáveis, do 
bom desempenho do mandato de Vereador.  
As Câmaras Municipais, como as Assembleias Legislativas, Câmara dos Deputados e Senado 
Federal, se, de um lado, não detêm mais o monopólio da iniciativa da lei, ampliaram seu poder de 
controle e fiscalização sobre a administração e, em especial, a execução orçamentária.  
É evidente, pois, que não há necessidade de incluir no texto constitucional a norma proposta. 
   
   EMENDA:00096 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
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Texto:   
   CAPÍTULO  
TÍTULO - Dos Municípios e Regiões  
Emenda aditiva.  
Onde couber:  
"Art. A remuneração aos Vereadores será  
fixada pelas respectivas Câmaras Municipais, nos  
limites e segundo critérios estabelecidos em lei  
complementar, vedado o estabelecimento de teto  
inferior a 10% das vantagens auferidas pelos  
Deputados Estaduais.  
A autonomia municipal será assegurada:  
I - pela extensão aos Vereadores, das  
prerrogativas e imunidades outorgadas aos  
Deputados Estaduais." 
Justificativa: 
A proposta tem em vista definir a remuneração dos edis brasileiros estabelecendo remuneração 
mínima vinculada às vantagens auferidas pelos Deputados Estaduais. De outra parte, pretende 
estender aos Vereadores as prerrogativas e imunidades outorgadas aos Deputados Estaduais. 
Parecer:   
   EMENDA No. 2C 0096-6  
AUTOR: Constituinte MAURÍCIO NASSER  
Pelo não-acolhimento. O § 1o. do art. 7o. do anteprojeto, que reflete a predominância das sugestões 
de normas sobre o assunto, atribuiu competência ao Estado, mediante lei complementar, para 
estabelecer critérios da remuneração dos Vereadores.  
Quanto às prerrogativas dos Vereadores, foram contempladas no artigo 6o., inciso II, do anteprojeto. 
   
   EMENDA:00098 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   CAPÍTULO  
TÍTULO - Dos Municípios e Regiões  
Emenda Aditiva  
Onde couber:  
"Art. A autonomia municipal será assegurada:  
II - Pela eleição direta do Prefeito, Vice-Prefeito  
e Vereadores, realizada simultaneamente  
em todo País.  
II - Pela administração própria, no que  
respeite ao seu peculiar interesse, especialmente  
quanto:  
a) À elaboração de sua própria lei orgânica." 
Justificativa: 
Não se concebe que o Município seja impedido de elaborar sua lei orgânica, pois não existem dois 
Municípios absolutamente iguais, embora guardem certos pontos de identidade entre si. 
O Estado do Rio Grande do Sul, desde 1891, permite tal autonomia a seus Municípios. Essa prática 
foi adotada, mais recentemente, por Ceará, São Paulo e Espírito Santo. 
A Bahia a concede aos Municípios com mais de 100,00 habitantes. 
Acontece que, ao elaborar a lei orgânica dos Municípios, os Estados sempre invadem a competência 
dos Municípios, ditando-lhes normas gerais, nem sempre possíveis de serem aplicadas. 
A capacidade de fazer sua própria lei viria consolidar a autonomia Municipal. 
Parecer:   
   EMENDA No. 2C 0098-2  
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AUTOR: Constituinte MAURÍCIO NASSER  
Pelo não-acolhimento. A matéria está contemplada no art. 6o e no art. 9o., I do anteprojeto, sendo, 
"data venia", desnecessária qualquer alteração, ainda porque atribuiu-se ao Município competência 
para elaborar sua "lei fundamental", que é, sob outra denominação, a lei orgânica, a que alude o  
autor da emenda. 
   
   EMENDA:00099 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   CAPÍTULO  
TÍTULO - Dos Municípios e Regiões  
Emenda Aditiva  
Onde couber:  
"Art. A autonomia municipal será assegurada:  
I - Pela eleição direta do prefeito e vice-prefeito  
realizada simultaneamente em todo o País,  
permitida a reeleição." 
Justificativa: 
A instauração da reeleição para o cargo de Prefeito tem por fim corrigir uma malfada prática de 
renúncia de mandato para disputa de outros cargos eletivos, em face dos prazos de 
desincompatibilização, que são fatais. 
O político não fica sem mandato e procura sempre estar empossado em um cargo eletivo. Assim, a 
possibilidade de reeleição seria menos traumática para o Município, e o eleitor é que decidiria sobre a 
conveniência ou não da continuidade administrativa. 
Será muito mais democrático. 
Parecer:   
   EMENDA No. 2C 0099-1  
AUTOR: Constituinte MAURÍCIO NASSER  
Pelo não-acolhimento. A emenda, na realidade, visa acrescentar ao item I do art. 6o., final, as 
expressões "permitida a reeleição". A orientação predominante no seio da Subcomissão, como, de 
resto, nas suas congêneres, conforme se verifica pelos anteprojetos já apresentados, é de evitar, a 
qualquer nível, a reeleição.  
Ademais, como esta matéria está estreitamente vinculada à duração dos mandatos (de Presidente da 
República a Prefeitos), não nos parece oportuna sua inclusão, nesta fase de elaboração do 
anteprojeto da Constituição, como iniciativa isolada desta Subcomissão. 
   
   EMENDA:00107 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   JOSÉ DUTRA (PMDB/AM) 
Texto:   
   Suprima-se o § 1o. do art. 7o. e modifique-se  
a redação do art. 8o. do anteprojeto, pela seguinte:  
"Art. 8o. Os subsídios do Prefeito, Vice-  
Prefeito e Vereadores serão fixados pela Câmara  
Municipal, no início de cada legislatura, de  
conformidade com os critérios e limites razoáveis  
que forem estabelecidos pela Constituição do Estado.  
§ 1o. Lei complementar estadual estabelecerá  
as normas gerais para fixação dos subsídios de que  
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trata o caput deste artigo.  
§ 2o. Verificando-se perda do poder  
aquisitivo da moeda, os subsídios de que trata o  
caput deste artigo serão devidamente reajustados". 
Justificativa: 
A presente Emenda objetiva, por primeiro, fundir o § 1º do art. 7º com o artigo o artigo 8º do 
anteprojeto, ao mesmo tempo em que procura dar-lhe nova redação. Convencido estou de que tanto 
os subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito e Vereadores devem estar disciplinados no mesmo artigo da 
nova Constituição, já que entre eles existe grande similitude. 
Parecer:   
   EMENDA No. 2C 0107-5  
AUTOR: Constituinte JOSÉ DUTRA  
Pelo não-acolhimento. A redação dada no anteprojeto parece-nos mais conveniente.  
Por outro lado, o disposto no § 2o. apresentado com a emenda está prejudicado pelo acatamento da 
emenda no. 2C 0001-0 da autoria do ilustre Constituinte Mello Reis. 
   
   EMENDA:00113 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   JOSÉ DUTRA (PMDB/AM) 
Texto:   
 Substitua-se, no artigo 6o. do anteprojeto, a  
expressão "por lei fundamental" pela expressão  
"pela Constituição Municipal". 
Justificativa: 
A presente emenda visa apenas estabelecer uma harmonia de nomenclatura, nos três níveis de 
governo, no que pertine às suas leis maiores. A meu sentir, a utilização de LEI FUNDAMENTAL, 
pelos municípios, quebra essa harmonia. 
No meu modesto entendimento, a palavra CONSTITUIÇÃO me parece mais fácil de utilização e, sem 
dúvida, traria um efeito psicológico por demais importante, neste momento de transformação nacional 
que se pretende operar com a nova Carta Política. 
Parecer:   
   EMENDA No. 2C 0113-0  
AUTOR: Constituinte JOSÉ DUTRA  
Pelo não-acolhimento. "Data venia", a denominação "constituição municipal" não parece mais 
conveniente do que "lei fundamental" utilizada no anteprojeto, em especial porque, além de ser um 
sinônimo, tem a vantagem de distinguir a carta municipal da dos Estados e da República. 
   
   EMENDA:00115 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   JOSÉ DUTRA (PMDB/AM) 
Texto:   
  Modifique-se a redação do art. 7o. do  
anteprojeto, pela seguinte:  
"Art. 7o. O número de Vereadores da Câmara  
Municipal será variável, conforme se dispuser na  
Constituição do Estado, respeitadas as condições  
locais, o eleitorado, extensão territorial e renda  
municipal, não podendo exceder de vinte e um  
Vereadores nos Municípios de até um milhão de  
habitantes e de trinta e três nos demais casos". 
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Justificativa: 
Na redação do artigo sob exame, o eminente Relator, para fixação do número de Vereadores, coloca 
como limitações as “CONDIÇÕES LOCAIS” e o “ELEITORADO”. A meu sentir, em razão da grandeza 
de nosso país e dos Estados federados, essas condições resultam insuficientes para fixação justa do 
número de vereadores que devem integrar as Câmaras Municipais. Por isso, estou sugerindo que, 
para essa fixação, sejam consideradas também a EXTENSÃO TERRITORIAL e a RENDA 
MUNICIPAL. 
Parecer:   
   EMENDA No. 2C 0115-6  
AUTOR: Constituinte JOSÉ DUTRA  
Pelo não-acolhimento. A redação original do art. 7o. do anteprojeto, por ser mais flexível, deve 
prevalecer. 
   
   EMENDA:00116 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   JOSÉ DUTRA (PMDB/AM) 
Texto:   
 Adite-se ao art. 6o. do anteprojeto, o  
seguinte parágrafo único:  
"Art. 6o. ..................................  
Parágrafo único. Na eleição do Prefeito e  
Vice-Prefeito será exigida a maioria absoluta." 
Justificativa: 
No que toca à eleição direta do Prefeito e Vice-Prefeito, é válido sublinhar a necessidade de maioria 
absoluta dos votos para essa eleição e, não alcançada essa, a obrigatoriedade de realização de um 
segundo turno com a participação dos dois candidatos mais votados no primeiro turno. Esse sistema, 
já adotado em grande parte dos municípios do mundo democrático, parece-me mais democrático e 
mais representativo da vontade popular, já que repele o que hoje acontece no Brasil, quando a 
maioria dos prefeitos brasileiros foi eleita sem obter a maioria dos votos dos eleitores do município, 
fato que compromete não só o processo democrático que apregoamos, mas o próprio futuro da 
administração municipal, já que o prefeito eleito não expressa a maioria da vontade dos munícipes. 
Parecer:   
   EMENDA No. 2C 0116-4  
AUTOR: Constituinte JOSÉ DUTRA  
Pela aprovação. Com a subemenda substitutiva que se oferece, e que objetiva adotar-se o conteúdo 
da emenda em exame na redação do § 1o., cuja inclusão ao artigo 6o. do anteprojeto foi proposta, ao 
apreciar-se a emenda no. 2C 0028-1, do eminente Constituinte ARNALDO MARTINS.  
Em decorrência, o § 1o. do artigo 6o. merece passar à seguinte redação:  
"§ 1o. - Os Prefeitos e Vice-Prefeitos serão eleitos, por maioria absoluta de votos, dentre brasileiros 
maiores de vinte e um anos e no exercício de seus direito políticos". 
   
   EMENDA:00118 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   JAIRO CARNEIRO (PFL/BA) 
Texto:   
   O Art. 8o. passa a ter a seguinte redação:  
Art. 8o. Os subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito  
serão fixados pela Câmara Municipal, no  
fim de cada legislatura, para a legislatura  
seguinte, ou no final de cada sessão legislativa,  
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para a sessão seguinte.  
Parágrafo único. A omissão ou retardamento  
caracterizará crime de responsabilidade. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   EMENDA No. 2C 0118-1  
AUTOR: Constituinte JAIRO CARNEIRO  
Pelo não-acolhimento. A matéria da emenda, por si mesma, é incompatível com um tratamento 
através de formulação normativa alternativa. 
   
   EMENDA:00127 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   ELIEL RODRIGUES (PMDB/PA) 
Texto:   
 Acrescente-se ao art. 7o. do anteprojeto da  
Subcomissão de Municípios e Regiões o seguinte  
parágrafo:  
"§ 2o. Aos Vereadores é assegurado tratamento  
igual ao conferido aos membros do Congresso  
Nacional e das Assembleias Legislativas, no que  
diz respeito à inviolabilidade e imunidade." 
Justificativa: 
Os Vereadores são agentes políticos eleitos pelo povo, para exercício de mandato que não difere, 
substancialmente, do mandato dos parlamentares federais e estaduais, dentro do seu âmbito de 
atuação, que é o Município. Se esse, como ora se propõe, passa a ser reconhecido expressamente 
como parte integrante da Federação, mais ainda se justifica a proposta. 
Dar-se-á, assim, ao legítimo representante do povo, na menor célula da nacionalidade, o direito e o 
destaque que ele merece, para o pleno desempenho de suas reais atribuições. 
Parecer:   
   EMENDA No. 2C 0127-0  
AUTOR: Constituinte ELIEL RODRIGUES  
Pelo não-acolhimento. Na verdade, a emenda deveria ser considerada prejudicada, em face do 
disposto no inciso II do art. 6o. do anteprojeto. 
   
   EMENDA:00129 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   LAVOISIER MAIA (PDS/RN) 
Texto:   
   O § 1o do art. 7o passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 7o ....................................  
§ 1o Compete à Câmara de Vereadores, mediante  
Resolução, fixar, no final de cada legislatura, a  
remuneração dos Vereadores para a legislatura seguinte. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   EMENDA No. 2C 0129-6  
AUTOR: Constituinte LAVOISIER MAIA  
Pelo não-acolhimento. Na redação atual, está assegurada a autonomia do Município, quanto aos 
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subsídios dos Vereadores.  
Crê-se necessário, todavia, o estabelecimento, por lei complementar estadual, de critérios gerais para 
a sua fixação, os quais deverão ser observados pelas comunas. 
   
   EMENDA:00131 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   ALEXANDRE PUZYNA (PMDB/SC) 
Texto:   
 Na forma do art. 18, caput, do Regimento  
Interno da Assembleia Nacional Constituinte, o  
signatário apresenta a seguinte emenda:  
"Art. 6o. ..................................  
I - eletividade do Prefeito, do Vice-Prefeito  
e dos Vereadores, mediante pleito direto e  
simultâneo realizado em todo o País; aos Prefeito  
e Vice-Prefeito, caberá o direito a uma reeleição  
mesmo para o período subsequente." 
Justificativa: 
O direito à reeleição é consagrado aos Titulares de Poder Executivo em inúmeras democracias, em 
várias partes do mundo. 
Julgamos cabê-lo ao Presidente e Vice-Presidente da República; ao Governador e Vice-Governador 
do Estado; ao Prefeito e Vice-Prefeito. 
É a Justificativa. 
Parecer:   
   EMENDA No. 2C 0131-8  
AUTOR: Constituinte ALEXANDRE PUZYNA  
Pelo não-acolhimento. Trata-se de matéria que, pelas suas implicações, se enquadra em capítulo 
especial, cuja apreciação estaria na órbita de competência da Subcomissão do Poder Legislativo. 
   
   EMENDA:00134 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   ALEXANDRE PUZYNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Na forma do art. 18, caput, do Regimento  
Interno da Assembleia Nacional Constituinte, o  
signatário apresenta a seguinte emenda:  
"EMENDA SUBSTITUTIVA  
Art. 8o. Os subsídios do Prefeito e do Vice-  
Prefeito serão fixados pela Assembleia Legislativa  
Estadual, no fim de cada legislatura, para a  
legislatura seguinte, com correção periódica do  
valor real dos vencimentos e representação  
conforme a depreciação da moeda, e tendo por texto  
o total de vencimentos e vantagens percebidos  
pelos Secretários de Estado, conforme padrões de  
classe de Municípios por receita efetivamente  
arrecadada, no exercício anterior." 
Justificativa: 
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Cabe ao Estado zelar pelas finanças municipais, por exemplo, quando ocorrer impontualidade no 
pagamento de empréstimo garantido pelo Estado; ou deixar de ser paga, por dois anos consecutivos, 
dívida fundada. 
No Estado de Santa Catarina, a legislação vigente é no sentido de pagar aos Prefeitos até o valor 
total da remuneração do Secretário de Estado (vencimento e representação), e varia de acordo com a 
arrecadação de cada comuna, fixada pelo Legislativo Estadual. 
É uma experiência que merece acolhida geral. 
É a JUSTIFICATIVA. 
Parecer:   
   EMENDA No. 2C 0134-2  
AUTOR: Constituinte ALEXANDRE PUZYNA  
Pela aprovação parcial, no que tange à manutenção do valor real dos subsídios, na forma do 
parágrafo único do artigo 8o., cuja inclusão é proposta na apreciação da emenda no. 2C 0001-9, de 
autoria do eminente Constituinte Mello Reis. 
   
   EMENDA:00136 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   LÍDICE DA MATA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   O art. 7o. do anteprojeto passa a ter a  
seguinte redação:  
"Respeitada a proporcionalidade com a  
população do Município, o número de vereadores  
será no mínimo 9 e no máximo de 21 nos Municípios  
de até um milhão de habitantes; e no mínimo de 25  
e máximo de 61 nos Municípios acima de 1 milhão de  
habitantes." 
Justificativa: 
O objetivo dessa emenda é garantir que as grandes cidades, com milhões de habitantes, ampliem o 
número de integrantes das suas Câmaras de Vereadores, para aumentar o nível de 
representatividade dessas Casas Legislativas, estabelecendo limites mínimos e máximos para a sua 
composição de forma proporcional às populações. 
Parecer:   
   EMENDA No. 2C 0136-9  
AUTOR: Constituinte LÍDICE DA MATA  
Pelo não-acolhimento, em fase das mesmas razões expostas na apreciação das emendas no. 2C 
009-7 e 2C 115-6. 
   
   EMENDA:00137 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   LÍDICE DA MATA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   O art. 8o. do anteprojeto passa a ter a  
seguinte redação:  
"Os vencimentos do Prefeito, do Vice-Prefeito  
e dos Vereadores serão estabelecidos pela Câmara  
Municipal, ao final de cada legislatura, para a  
legislatura seguinte, dentro dos limites impostos  
pelas disponibilidades financeiras do Município e  
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observadas as normas e critérios fixados pela  
Constituição do Estado". 
Justificativa: 
Essa emenda objetiva fixar critérios para a definição dos vencimentos dos vereadores, prefeitos e 
vice-prefeitos dentro das disponibilidades financeiras do Município, de forma a garantir uma 
remuneração justa e que não onere os cofres públicos. 
Parecer:   
   EMENDA No. 2C 0137-7  
AUTOR: Constituinte LÍDICE DA MATA  
Pela aprovação parcial. Através da nova redação dada ao art. 8o. na apreciação da emenda 2C 
0063-0 do ilustre Constituinte Luiz Alberto Rodrigues, foi acrescentado o termo "Vereadores."  
Quanto ao restante opta-se pelo que se contém no. § 1o. do art. 7o. do anteprojeto. 
   
   EMENDA:00159 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   MAURO MIRANDA (PMDB/GO) 
Texto:   
   No Cap. III, dê-se nova redação ao art. 8o.:  
"Art. 8o. Os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito  
e dos Vereadores serão fixados pela  
Câmara Municipal, não podendo exceder 70% dos  
subsídios do Governador, do Vice-Governador e dos  
Deputados, respectivamente, no Estado."  
Inclua-se parágrafo único no art. 8o.:  
Parágrafo único. Os reajustes não poderão  
exceder aos concedidos aos funcionários públicos  
municipais de administração direta. 
Justificativa: 
Austeridade administrativa e gestão da coisa pública. 
Parecer:   
   EMENDA No. 2C 0159-8  
AUTOR: Constituinte MAURO MIRANDA  
Pelo não-acolhimento, quanto à modificação proposta para o art. 8o., "caput", do anteprojeto porque 
implica num sistema de vinculação que não deve ser estimulado, bem como em face de a matéria, 
conforme estabelece o anteprojeto, ser mais própria para um tratamento em normas gerais fixadas 
por lei complementar estadual.  
Porém, no que tange ao aditivo oferecido sob a forma de parágrafo único desse mesmo artigo, 
devemos considerar a emenda prejudicada em decorrência da subemenda substitutiva  
que apresentamos no acolhimento da emenda no. 0001-0, de autoria do Constituinte Mello Reis, pois 
dispõe no mesmo sentido. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE E 

EMENDA:00026 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   RUY NEDEL (PMDB/RS) 
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Texto:   
   Emenda Substitutiva - Subcomissão dos Municípios e Regiões -  
Onde se Lê:  
Art. 9o - Os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito  
e dos Vereadores serão fixados pela  
Câmara Municipal, no fim de cada legislatura, para  
a legislatura seguinte.  
Redija-se:  
Art. 9o - Os subsídios do Prefeito e do Vice-  
Prefeito serão fixados pela Câmara Municipal, no  
fim de cada legislatura, para a legislatura  
seguinte, devendo, no mínimo, ser 30% (trinta  
por cento) superior ao dos Vereadores. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   A modificação proposta restringe, malgrado louvável intenção do proponente, a autonomia da 
Câmara Municipal, privilegiando a priori o titular do poder executivo municipal.  
Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00041 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
 Inclua-se o item III ao artigo 5o do  
anteprojeto da Subcomissão dos Municípios e  
Regiões, renumerando-se os demais  
Art. 5o ........................................  
I - ................................................  
II - ..............................................  
III - imunidade processual, desde a expedição  
do diploma até a inauguração da legislatura  
seguinte, não podendo os Vereadores ser presos,  
salvo no caso de crime inafiançável. 
Justificativa: 
A imunidade parlamentar não tem atingido os Vereadores quando no exercício de seu mandato. 
Em nome das liberdades democráticas, tal situação é injustificável, ainda mais em se tratando eles de 
fiéis defensores dos interesses da população, no que diz respeito aos assuntos municipais. 
Há ocasiões em que o Vereador se vê tolhido de se expressar com a veemência e a autenticidade 
exigidas pelo caso, pelo desamparo em que se encontra frente à legislação. 
A presente Emenda visa instaurar uma situação de direito, no pressuposto básico de preservar um 
mandato conferido pelo povo e exercido no contínuo convívio com os problemas municipais. 
Parecer:   
   A imunidade dos edis está adequadamente consignada no texto do substitutivo, de forma análoga à 
empregada para os parlamentares federais e estaduais.  
Pelo acolhimento-parcial. 
   
   EMENDA:00043 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
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Texto:   
 Acrescente-se ao art. 5o do anteprojeto  
aprovado pela Subcomissão dos Municípios e  
Regiões, o seguinte item V:  
"V - administração própria, quanto à  
decretação e arrecadação dos tributos de sua  
competência e à aplicação de suas rendas, sem  
prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e  
publicar balancetes nos prazos fixados em lei". 
Justificativa: 
Atendendo aspirações de todos os movimentos municipalistas, quanto à definição da autonomia 
municipal na Constituição brasileira, esta emenda trata de medida sintonizada com a explicitação do 
Município como parte integrante da Federação, principalmente quanto à decretação e arrecadação 
dos tributos de sua competência e à aplicação de suas rendas. 
Parecer:   
   O teor da propositura foi aproveitado em outro dispositivo do substitutivo.  
Pelo acolhimento. 
   
   EMENDA:00063 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   MAURÍCIO FRUET (PMDB/PR) 
Texto:   
 Acrescente-se mais um inciso no art. 5o., do  
anteprojeto, com a seguinte redação:  
"Proteger o Patrimônio Cultural." 
Justificativa: 
Dentre os bens que merecem maior atenção e cuidado, está o cultural. Com a presente proposta, 
quer-se estender a ordenação e a proteção do patrimônio cultural da maneira mais ampla possível, 
incluindo-se obras de valor artístico, histórico, cívico, social e arquitetônico, situadas no âmbito 
territorial de cada Estado. 
Parecer:   
 Prejudicada, tendo em vista a solução adotada pelo substitutivo. 
   
   EMENDA:00080 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:    
   COSTA FERREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
 Dê-se ao inciso I do art. 5o. do capítulo  
III, a seguinte redação:  
Art. 5o. ....................................  
I - eletividade do Prefeito, do Vice-Prefeito  
e dos Vereadores, mediante pleito direto e  
simultâneo realizado em todo o País, com mandato  
de 5 anos. 
Justificativa: 
Sr. Presidente; 
A inclusão do mandato de 5 anos neste anteprojeto para Prefeito e Vereadores é uma extensão do 
que já está inserido nos dispositivos dos mandatos do Presidente da República, Governadores, 
Senadores, Deputados Federais e Estaduais, conforme emenda já apresentadas. 
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Parecer:   
   A duração dos mandatos municipais não constitui ponto essencial para a garantia de autonomia e 
independência do Município.  
Sua fixação deve ser matéria tratada na Comissão temática responsável pelo sistema eleitoral e 
pelos partidos políticos.  
Por esta razão, a redação proposta só pode ser aproveitada parcialmente.  
Pelo acolhimento parcial. 
   
   EMENDA:00085 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   JOSÉ DUTRA (PMDB/AM) 
Texto:   
   Adite-se ao "Caput" do art. 7o. do  
anteprojeto da Subcomissão de Municípios e  
Regiões, o seguinte:  
"de conformidade com os critérios e limites  
razoáveis que forem estabelecidos pela  
Constituição estadual". 
Justificativa: 
A presente emenda visa combater os abusos que possam ser praticados na fixação dos subsídios 
dos Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores. E, para isso, nada melhor que a Constituição do Estado 
estabeleça os “critérios e limites razoáveis” destinados a orientar a fixação dos mesmos (subsídios) 
pelas Câmaras Municipais. 
Sem isso, não resta nenhuma dúvida de que abusos inconcebíveis vão ser praticados, com latentes 
prejuízos para os cofres municipais. 
Parecer:   
   A formulação-do dispositivo adotada pelo substitutivo atende ao espírito da proposição, evitando-se 
a imprecisão decorrente do emprego da expressão "limites razoáveis", que deixa amplitude de 
interpretação acerca do sentido do que seja "razoável" - noção de conteúdo historicamente variável e 
politicamente conflituosa.  
Pelo acolhimento parcial. 
   
   EMENDA:00087 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   JOSÉ DUTRA (PMDB/AM) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Modifique-se a redação do art. 6o. do  
anteprojeto da Subcomissão de Municípios e  
Regiões, pela seguinte:  
"Art. 6o. O número de Vereadores da Câmara  
Municipal será variável, conforme se dispuser na  
Constituição do Estado, respeitadas as condições  
locais, o eleitorado, extensão territorial e renda  
municipal, não podendo exceder de vinte e um  
Vereadores nos Municípios de até um milhão de  
habitantes e de trinta e três anos nos demais casos". 
Justificativa: 
Na redação do artigo sob exame, o eminente Relator, para fixação do número de Vereadores, coloca 
como limitações as “CONDIÇÕES LOCAIS” e o “ELEITORADO”. A meu sentir, em razão da grandeza 
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de nosso país e dos Estados federados, essas condições resultam insuficientes para fixação justa do 
número de vereadores que devem integrar as Câmaras Municipais. Por isso, estou sugerindo que, 
para essa fixação, sejam consideradas também a EXTENSÃO TERRITORIAL e a RENDA 
MUNICIPAL. 
Parecer:   
   A multiplicação dos critérios para a determinação do número de Vereadores deve manter-se dentro 
dos parâmetros que orientam o sufrágio universal; neste sentido, prevalece a proporcionalidade 
primeira do eleitorado, sem a adjunção de outros elementos de tipo censitário, como o proposto pela 
emenda.  
Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00156 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda ao parecer do relator da Subcomissão  
do Municípios e Regiões  
Acrescente-se inciso ao artigo 5o. do Anteprojeto:  
"V - É assegurado a um conjunto de cidadãos  
que represente 5% (cinco por cento) do eleitorado  
municipal requerer a realização de plebiscito,  
organizado pela Justiça Eleitoral, para decidir  
sobre a permanência de leis ou atos de Executivo  
Municipal.  
Parágrafo único. Se a maioria dos eleitores  
do Município e manifestar contrariamente no  
plebiscito, a lei ou ato do Executivo Municipal  
ficará sem efeito. 
Justificativa: 
A democracia representativa deve ser intercalada com a democracia direta. Em muitos países, isso é 
uma prática. Devemos introduzi-la a partir dos Municípios. 
Parecer:   
  Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:00158 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda ao parecer do relator da Subcomissão  
dos Municípios e Regiões  
Acrescente-se inciso ao artigo 5o.  
V - Executivo e o Legislativo Municipal  
realizarão audiências públicas abertas a todos os  
cidadãos.  
Parágrafo único. Lei Municipal instituirá  
Conselhos Consultivos Comunitários com  
participação de entidades comunitárias e  
profissionais reconhecidas por lei, a serem  
ouvidas nas questões urbanísticas e outras de  
interesse local. 
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Justificativa: 
Devemos levar ao máximo as hipóteses de participação da população nas decisões municipais como 
contribuição à democracia. O Município é o local em que a democracia deve ser praticada em toda a 
sua extensão. 
Parecer:   
  Pelo não acolhimento, por tratar-se de matéria infraconstitucional.  
Pelo acolhimento parcial, nos termos da solução oferecida pelo substitutivo (Anexo II). 
   
   EMENDA:00162 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   LÍDICE DA MATA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   Emenda  
O art. 6o. do anteprojeto da Subcomissão dos  
Municípios e Regiões passa a ter a seguinte redação:  
"Respeitada a proporcionalidade com a  
população do Município, o número de vereadores  
será no mínimo 9 e no máximo de 21 nos municípios  
de até um milhão de habitantes; e no mínimo de 25  
e máximo de 61 nos municípios acima de 1 milhão de  
habitantes." 
Justificativa: 
O objetivo dessa emenda é garantir que as grandes cidades, com milhões de habitantes, ampliem o 
número de integrantes das suas Câmaras de Vereadores, para aumentar o nível de 
representatividade dessas Casas Legislativas, estabelecendo limites mínimos e máximos para a sua 
composição de forma proporcional às populações. 
Parecer:   
 Pelo não acolhimento, por força do dispositivo adotado no substitutivo. 
   
   EMENDA:00208 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   CHAGAS RODRIGUES (PMDB/PI) 
Texto:   
   Emenda ao anteprojeto da Subcomissão dos  
Municípios e Regiões - II-c  
Ao art. 5o., caput  
Onde se lê:  
".... pela Constituição Municipal..."  
Leia-se  
".... pela Lei Orgânica do Município..." 
Justificativa: 
Entendemos que o Município não deve ter Constituição, e sim Lei Orgânica. 
Parecer:   
 Pelo acolhimento, nos termos do substitutivo.  
Pelo acolhimento, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:00210 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   CHAGAS RODRIGUES (PMDB/PI) 
Texto:   
   Emenda ao anteprojeto da Subcomissão dos  
Municípios e Regiões - II-c  
Acrescente-se ao § 1o., do art. 5o.  
Na hipótese de nenhum candidato obter  
maioria absoluta, proceder-se-á à nova eleição  
entre os dois candidatos mais votados, sendo  
eleito o que receber maior número de sufrágios. 
Justificativa: 
Impõe-se prever, expressamente, o segundo turno, caso nenhum candidato tenha obtido maioria 
absoluta no primeiro. 
Parecer:   
 Pelo não acolhimento, por tratar-se de matéria afeta a outra Comissão temática. 
   
   EMENDA:00216 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   VICTOR FONTANA (PFL/SC) 
Texto:   
   Dos Municípios  
Dê-se ao item I, do art. 7o., a seguinte redação:  
"Art. 7o. ............................... 
I - eletividade do Prefeito, Vice-Prefeito e  
Vereadores, mediante pleito direto e simultâneo em  
todo o País, observado quanto aos dois primeiros,  
a maioria absoluta de votos no primeiro turno. Não  
alcançada esta os dois mais votados concorrerão a  
nova eleição". 
Justificativa: 
A emenda estende, para a eleição majoritária municipal, o mesmo processo que se adota para as 
eleições correspondentes no Estado e na União, isto é, exigência da maioria absoluta no primeiro 
escrutínio.  
Se o critério é justo e conveniente precisa ser uniforme. 
Além disso, é de se considerar a pulverização do quadro partidário, podendo ensejar eleições nas 
quais os mais votados obtêm baixo percentual dos votos válidos, dificultando a ação administrativa 
posterior. Com a exigência da maioria absoluta, os dois mais votados concorrem em segundo turno, 
com dupla vantagem: nova consulta popular e preparação de coligações para o novo governo. 
Parecer:   
 Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo.  
   
   EMENDA:00261 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS COUTINHO (PL/RJ) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao item I, do art.  
5o, do anteprojeto aprovado pela Subcomissão dos  
Municípios e Regiões:  
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"I - A eletividade do Prefeito, do Vice-  
Prefeito, dos Vereadores e dos Delegados  
Policiais, mediante pleito direto e simultâneo  
realizado em todo País". 
Justificativa: 
O povo tem o direito de escolher os ocupantes de cargos fundamentais à vida do município e, sendo 
assim, o Delegado de Polícia tem que ser eleito entre os cidadãos que conhecem a fundo os 
problemas de cada região. 
Parecer:   
  Pelo não acolhimento, por inadequação. 
   
   EMENDA:00263 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS COUTINHO (PL/RJ) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação do artigo 7o, do  
anteprojeto aprovado pela Subcomissão dos  
Municípios e Regiões, mantendo-se seu parágrafo único:  
"Art. 7o. - Os subsídios dos vereadores serão  
fixados pelas respectivas Câmaras Municipais para  
a legislatura seguinte, segundo critérios  
estabelecidos em lei complementar não podendo  
ultrapassar, em seu total, os seguintes limites em  
relação às remunerações atribuídas aos deputados  
da Assembleia Legislativa do respectivo Estado:  
I - Nos Municípios com população até cem mil  
habitantes, quinze por cento;  
II - Nos Municípios com população de cem mil  
até quinhentos mil habitantes, vinte por cento;  
III - Nos Municípios com população de quinhentos  
mil até um milhão de habitantes, trinta  
por cento;----------------------------------------  
IV - Nos Municípios com população de mais de  
um milhão de habitantes e nas capitais, quarenta  
por cento". 
Justificativa: 
Nossa emenda leva em consideração toda a importância do vereador na vida política nacional, mas 
entendemos que os absurdos devem ser contidos. Quando determinamos o limite para o subsídio dos 
vereadores de cada município, queremos evitar que se estabeleçam absurdos irreparáveis para os 
mesmos. 
Parecer:   
  Pelo não acolhimento, por tratar-se de matéria infraconstitucional. 
   
   EMENDA:00289 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   
   Art. 5o.  
I - ......................... 
II - Imunidade e inviolabilidade do mandato  
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dos Vereadores, no território do Município por  
suas palavras, opiniões e votos. 
Justificativa: 
A emenda visa registrar por meio de que gesto e mecanismo a imunidade e a inviolabilidade se 
materializam. 
Parecer:   
  Pelo acolhimento, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:00290 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   
   Depois do Art. 5o, onde couber.  
§ - O Município estimulará a criação a  
regulamentação e apoiará sob todas as formas as  
entidades de Organizações Comunitárias e  
Associações de Bairro. 
Justificativa: 
São entidades que hoje fazem parte do poder de participação global da sociedade nos mecanismos 
institucionais, dentro do espírito de descentralização das ações da administração, participativas da 
democratização do poder político. 
Parecer:   
  Pelo não acolhimento, por tratar-se de matéria afeta à autonomia municipal.  
Pelo não acolhimento por inadequação. 
   
   EMENDA:00307 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
 Dê-se ao item II do art. 5o. do Anteprojeto  
elaborado pela Subcomissão dos Municípios e  
Regiões a seguinte redação:  
"II - imunidade e inviolabilidade do mandato  
dos Vereadores;" 
Justificativa: 
O texto oferecido pela Subcomissão dos Municípios e Regiões propõe, em favor dos Vereadores, 
“imunidade e inviolabilidade” limitadas ao território do Município, o que não nos parece razoável. 
Daí a presente emenda, que corresponde também a uma justa reivindicação do Legislativo de 
Cachoeira Paulista (SP), formulada ao aprovar, por unanimidade, Requerimento do nobre Vereador 
EDSON SATIM. 
Parecer:   
  Pelo não acolhimento; prejudicada diante da redação adotada pelo substitutivo. 
   
   EMENDA:00332 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   ARNALDO MARTINS (PMDB/RO) 
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Texto:   
   Emenda substitutiva ao anteprojeto da  
Subcomissão de Municípios e Regiões.  
Art. 7o. - ..................................  
I - eleição do Prefeito, do Vice-Prefeito e  
dos Vereadores, para um mandato de quatro anos,  
mediante pleito direto, secreto e simultâneo,  
realizado em todo o País;  
Justificativa: 
Há necessidade de se fixar o mandato para os cargos eletivos municipais. 
Parecer:   
 Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:00337 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   IVO CERSÓSIMO (PMDB/MS) 
Texto:   
 Adite-se ao anteprojeto da Subcomissão dos  
Municípios e Regiões o seguinte dispositivo:  
Art. - Lei estadual estabelecerá as normas de  
processo e julgamento dos crimes de  
responsabilidade dos Prefeitos, nos mesmos níveis  
previstos para os governadores". 
Justificativa: 
Dissemos em justificativa anterior que necessitamos de “mecanismos legais factíveis” a fim de 
preservarmos os poderes municipais. Estamos inaugurando uma nova era, com o advento da futura 
Carta Magna, e por certo que leis ordinárias conterão os ajustes dos verdadeiros caminhos da 
democracia. 
Os bons administradores municipais terão o reconhecimento do seu povo. Entretanto, aqueles que 
malversarem o dinheiro público, desviando verbas dos fins a que foram destinadas, merecem a 
punição no mesmo nível a que se sujeitarão os Governadores que incorrem em tais falhas. 
Trata-se de uma emenda em que se busca a justiça e a probidade administrativa. Imperiosa 
necessidade, mormente com a implantação dos Conselhos de Ouvidores, pois, se não lhes dermos 
os mecanismos necessários, estaremos contribuindo para a impunidade, que deve ser totalmente 
removida do folclore jurídico brasileiro. 
Parecer:   
  Pelo não acolhimento; o relatório e o substitutivo adotam dispositivo distinto a este respeito. 
   
   EMENDA:00361 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
 Acrescente-se ao artigo 5o. do anteprojeto  
aprovado pela Subcomissão de Municípios e Regiões,  
o seguinte item V:  
"V - administração própria, quanto à  
organização dos serviços públicos locais, e quanto  
à decretação e arrecadação dos tributos de sua  
competência e à aplicação de suas rendas, sem  
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prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e  
publicar balancetes nos prazos fixados em lei." 
Justificativa: 
A definição da autonomia municipal na Constituição brasileira, quanto aos serviços que lhe são 
afetos, é aspiração de todos os movimentos municipais, na forma preconizada pelo Instituto Brasileiro 
de Administração Municipal, órgão de renome internacional na área da administração pública. 
Parecer:   
 Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:00377 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   
   Emenda ao anteprojeto da Subcomissão dos  
Municípios e Regiões  
I - Dê-se ao § 1o. do art. 5o. a seguinte redação:  
"§ 1o. - A eleição do Prefeito far-se-á por  
maioria absoluta de votos, dentre brasileiros  
maiores de vinte e um anos, no exercício dos  
direitos políticos."  
II - Acrescente-se o seguinte parágrafo,  
renumerando-se os demais:  
"§ 2o. - Não alcançada a maioria absoluta,  
realizar-se-á nova eleição direta, dentro de  
trinta dias, entre os dois candidatos mais votados  
no primeiro turno, sendo eleito o que obtiver a  
maioria de votos válidos." 
Justificativa: 
O objetivo da emenda é deixar expressa a necessidade de realização do segundo turno também por 
sufrágio direto, no caso de nenhum dos candidatos ao cargo de Prefeito atingir a maioria absoluta de 
votos no primeiro. A regra ora proposta reproduz, em suma, o que já se contém a respeito da eleição 
para Presidente da República e Governador de Estado, nos respectivos anteprojetos, segundo a 
opinião que predomina entre os Constituintes. 
Eliminou-se, por outro lado, a figura do Vice-Prefeito, assim como foi eliminado, no anteprojeto da 
Subcomissão do Poder Executivo, o cargo de Vice-Presidente da República, reputado, na opinião da 
maioria, um notável ocioso. 
Parecer:   
Prejudicada. Trata-se de matéria impertinente a esta Comissão 
   
   EMENDA:00380 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   HÉLIO COSTA (PMDB/MG) 
Texto:   
 No anteprojeto da Subcomissão de Municípios e  
Regiões, incluir, no Capítulo III, artigo 6o,  
inciso II o seguinte:  
Imunidade e inviolabilidade do mandato dos  
vereadores, no território do Município, por suas  
opiniões, palavras e vetos. 
Justificativa: 
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Se os Deputados Estaduais, Federais e os Senadores gozam dessa imunidade, porque são 
legisladores eleitos pelo povo, nada mais justo do que estender essas prerrogativas aos vereadores, 
que são também legítimos representantes do povo. 
Parecer:   
 Pelo acolhimento, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:00381 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   O parágrafo 3o. do art. 5o. do anteprojeto da  
Subcomissão dos Municípios e Regiões, passa a ter  
a seguinte redação:  
Art. 5o. ....................................  
§ 3o. - São condições de elegibilidade de  
Vereador, ser brasileiro, estar no exercício de  
seus direitos políticos e ter idade mínima de 18  
anos à data da eleição. 
Justificativa: 
A proposta visa dar condições a que o jovem que complete 18 anos até o dia da eleição possa ter 
assegurado o seu direito a candidatar-se Vereador, e também para indicar à lei ordinária a 
possibilidade de ser deferido o seu alistamento eleitoral, cujo prazo encerra-se antes da data da 
eleição. 
Parecer:   
  Pelo não acolhimento. A matéria impertine a esta Comissão.  
 
   EMENDA:00388 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda ao anteprojeto da Subcomissão dos  
Municípios e Regiões.  
Exclua-se o art. 6o, renumerando-se o seu  
parágrafo único e incluindo-se, onde couber, as  
seguintes disposições.  
Art. - O número de Vereadores da Câmara  
Municipal, será variável, conforme dispuser a  
Constituição do Estado, respeitadas as condições  
locais, proporcionalmente ao eleitorado do  
Município, não podendo exceder de vinte e oito  
Vereadores nos Municípios com até um milhão de  
habitantes, de quarenta nos Municípios com até  
três milhões de habitantes e de sessenta nos  
demais casos.  
Art. - Nos Municípios com menos de 500 mil  
habitantes, os Vereadores serão eleitos pelo  
sistema de representação proporcional, nos demais,  
o sistema eleitoral será misto, elegendo-se a  
metade da representação pelo critério majoritário,  
em distritos uninominais, concorrendo um candidato  
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por partido, e metade através de lista partidária.  
§ 1o. - A soma dos votos obtidos em todos os  
distritos pelos candidatos de cada partido,  
servirá de base para a distribuição das cadeiras,  
de modo a assegurar, quando possível, a  
representação proporcional nas legendas.  
§ 2o. - Se o número de cadeiras obtidas por  
um partido, segundo o disposto no parágrafo  
anterior, for maior do que o de eleitos pelo  
critério majoritário, o restante das vagas serão  
preenchidas pelos candidatos da respectiva lista,  
na ordem de seu registro.  
§ 3o. - Lei Complementar disciplinará o  
disposto neste artigo, cabendo aos Tribunais  
Regionais Eleitorais, sua regulamentação. 
Justificativa: 
O voto distrital misto para os Municípios com mais de 500 mil habitantes obriga o Vereador a fixar-se 
em seu trabalho na região que representar, o que lhe dará maior legitimidade perante sua 
comunidade. 
Eleva-se o número de Vereadores para os grandes centros, pois não se pode esperar que a 
população de uma cidade com mais de 10 milhões de habitantes possa ser bem representada por 
apenas 33 Vereadores. 
Na cidade de São Paulo, existem mais de 8.000 Sociedades de Bairros legalmente constituídas. 
Todos os Vereadores da Capital não teriam condições de atendê-las e ouvi-las, ainda que 
dispusessem de todo o mandato para tal. 
Por essa razão, pretendemos a ampliação de número de Vereadores para os grandes centros. 
Parecer:   
  Pelo não acolhimento. Pela manutenção da letra do anteprojeto, quanto ao primeiro dispositivo. No 
que tange aos demais, versam matéria estranha a esta Comissão. 
   
   EMENDA:00438 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   FIRMO DE CASTRO (PMDB/CE) 
Texto:   
   Suprima-se o Parágrafo único, do Art. 7o, do  
Relatório da Subcomissão II-c. 
Justificativa: 
Não se trata evidentemente de matéria constitucional. 
Parecer:   
  Pelo não acolhimento, por tratar-se de matéria de outra Comissão. 
   
   EMENDA:00475 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   JORGE ARBAGE (PDS/PA) 
Texto:   
  Acrescente-se ao Capítulo II do anteprojeto  
aprovado pela Subcomissão dos Municípios e regiões  
o artigo seguinte:  
Art. 5o. Os Estados participarão da  
administração dos órgãos federais de  
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desenvolvimento regional, mediante a designação da  
metade dos membros do colegiado deliberativo  
superior de cada entidade, nos termos  
estabelecidos em lei. 
Justificativa: 
A presente emenda fundamenta-se no pressuposto do acolhimento de outra emenda de nossa 
autoria e que visa restabelecer a redação do anteprojeto elaborando pelo relator da Subcomissão. 
A disposição é semelhante e tem o mesmo objetivo do contido no art. 126 do anteprojeto da 
Comissão Provisória de Estudos Constitucionais, notabilizada “Comissão Affonso Arinos”. 
Ao serem resgatados os Conselhos Regionais, deve-se também, para melhor assegurar a 
participação dos Estados em cada órgão federal de atuação regional, introduzir a participação dos 
estados-membros nos colegiados deliberativos de cada entidade. 
Art... As eleições para governador, vice-governador, Senador e Assembleia Legislativa dos novos 
Estados de Roraima e Amapá, far-se-ão por sufrágio universal, direto e secreto, no dia 15 de 
novembro de 1998, tomando posse os eleitos no dia 1º de janeiro de 1989. 
Parágrafo único: O governador, o vice-governador, os Deputados Estaduais e o Senador menor 
votado, terminarão seus mandatos com os dos demais eleitos a 15 de novembro de 1986. 
Justificativa: 
É deplorável a situação político-institucional dos Territórios Federais. O governador, principal 
mandatário dos Territórios Federais, não tem mandato eletivo, o que constrange e representa sério 
“capitis diminutio” para a alta autoridade de que está investido. 
É importante e inadiável a institucionalização dos novos Estados, para que logo possam assumir sua 
configuração definitiva. Daí justificar-se a eleição do governador, do vice-governador, dos três 
senadores e da Assembleia Legislativa Estadual, no próximo ano, pondo um fim à situação indefinida 
e instável das Administrações Territoriais, com prejuízos sérios para o seu desenvolvimento, para a 
paz social, para o bem-estar da população. 
Parecer:   
  Pelo acolhimento parcial, nos termos da solução oferecida pelo substitutivo. 
   
   EMENDA:00480 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   NOEL DE CARVALHO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Art. 5o. inciso II - Imunidade e  
inviolabilidade do mandato dos Vereadores. 
Justificativa: 
Não há porque restringir ao âmbito municipal as imunidades dos edis, que, a rigor, estão muito mais 
sujeitos a pressões e ameaças, correndo maiores riscos dada a sua atuação em meio à comunidade 
municipal, expostos diretamente às paixões e interesses locais. Pena é que não pudemos dispor, em 
tão curto prazo, de levantamento estatístico relativo aos atentados de toda ordem, indo até o 
assassinato, que tem sido praticado contra Vereadores em todo o território nacional. 
Coerentes com nossa Proposta à Constituinte, que tomou o número 7.321 – no sentido de atribuir-
lhes todas as imunidades e garantias que protegem o exercício dos mandatos dos Deputados 
Federais e Estaduais e Senadores – propomos seja suprimida do artigo 6º, inciso II, a contraditória 
expressão “no território do Município”. 
Contraditória, discriminatória e iníqua, porque ao mesmo tempo em que reconhece que deva o 
Vereador ser preservado no âmbito de seu município, deixa-o exposto logo que transposta a divisa do 
mesmo, o que pode dar-se, em certos casos, apenas com o fato de atravessar uma rua, v.g. Barra 
Mansa e Volta Redonda, no Estado do Rio de Janeiro. O dislate, “data venia”, avulta quando se 
observa que a atuação do Vereador não se circunscreve às lindes do seu município, levando-o 
muitas vezes a participar de movimentos, reivindicações e manifestações até na Capital do Estado e 
mesmo no Distrito Federal. 
Parecer:   
 Pelo acolhimento parcial, nos termos da solução oferecida pelo substitutivo. 
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   EMENDA:00518 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
O item I do artigo 7o. do projeto da  
Subcomissão dos Municípios e Regiões terá o  
seguinte acréscimo, após a expressão:  
I - ...em todo o País, eletividade do  
Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores,  
mediante pleito direto e simultâneo realizado em  
todo o País, permitida a reeleição por mais um período; 
Justificativa: 
Não é democrático cercear ao povo o direito de reeleger o Prefeito e Vice que estejam realizando 
profícua gestão, em benefício da coletividade. A permissão para a reeleição é facultativa. Se o 
Prefeito desejar candidatar-se por mais um período, terá a liberdade de fazê-lo, mas o povo é quem 
irá dizer pela voz das urnas se deseja mantê-lo no cargo. Por que impedir, afinal de contas, que uma 
boa e fecunda administração tenha continuidade, concluindo as obras que iniciou? Proibir a reeleição 
em qualquer nível é mandonismo, é autoritarismo, não admitidos no regime democrático e de 
liberdade. 
Parecer:   
 Pelo não acolhimento, pois trata-se de matéria afeta a outra Comissão. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE G 

   EMENDA:00007 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   ALOYSIO CHAVES (PFL/PA) 
Texto:   
 No art. 15 do substitutivo do relator deve  
ser incluído um parágrafo-único, com a seguinte redação:  
"Parágrafo único. Compete ao Estado, mediante  
lei complementar, estabelecer normas gerais para a  
fixação da remuneração dos vereadores". 
Justificativa: 
A emenda visa corrigir uma omissão do substitutivo que, ao tratar dos deputados estaduais, no seu 
art. 13, § 2º, estabelece limite para as respectivas remunerações em 2/3 do que perceberão os 
Deputados Federais, porém silenciou quanto à remuneração dos vereadores. Embora o objetivo da 
técnica adotada no substitutivo pareça ter sido exatamente deixar às Constituições dos Estados a 
regulamentação dessa matéria. Sem uma expressa permissão nesse sentido, inevitavelmente 
surgirão interpretações de que as Câmaras Municipais poderão fixar, sem qualquer limite, os 
subsídios dos Vereadores. 
Por outro lado, até por uma questão de simetria de tratamento, a Constituição da República deve 
manter a norma proposta na presente emenda que, além disso, evitará que Municípios de uma 
mesma microrregião econômica do Estado remunerem de modos diferentes seus vereadores. 
Parecer:   
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 Pelo acolhimento parcial, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:00012 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   DAVI ALVES SILVA (PDS/MA) 
Texto:   
   Substitua-se, no item II do art. 14 do  
Substitutivo Relator a "Município" por "Estado". 
Justificativa: 
O problema da imunidade e da inviolabilidade do mandato, no âmbito municipal, por opiniões, 
palavras e votos, tem suscitado, desde a Constituição de 1946, acirrado debate, baseado em que o 
vereador não é parlamentar, quando a Lei Orgânica do Município é votada pela Assembleia 
Legislativa Estadual. 
Entretanto, louvavelmente, o substitutivo contempla a autonomia Municipal, conferindo essa 
faculdade legislativa às Câmaras de Vereadores. 
Se eles legislam, fiscalizam o Executivo local e votam sua Lei Orgânica, então exercitam funções 
parlamentares e devem beneficiar-se da imunidade e inviolabilidade do mandato. 
Essa garantia deve estender-se ao território do Estado Federado, para que, por pronunciamento em 
sua Câmara, não sejam penalizados em outros Municípios, ainda mais sendo a Polícia estadual. 
Parecer:   
 Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00023 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda ao Parecer do Relator  
Acrescente-se inciso ao art. 14 do anteprojeto:  
"V - É assegurado a um conjunto de cidadãos  
que represente 5% (cinco por cento) do eleitorado  
municipal requerer a realização de plebiscito,  
organizado pela Justiça Eleitoral, para decidir  
sobre a permanência de leis ou atos de Executivo Municipal.  
Parágrafo único. Se a maioria dos eleitores  
do Município se manifestar contrariamente no  
plebiscito, a lei ou ato do Executivo Municipal  
ficará sem efeito. 
Justificativa: 
A democracia representativa dever ser intercalada com a democracia direta. Em muitos países isso é 
uma prática. Devemos introduzi-la a partir dos Municípios. 
Parecer:   
 Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00035 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
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Texto:   
 Acrescente-se ao artigo 14, após "O  
Município" a seguinte expressão: "com mais de cem  
mil eleitores."  
Acrescente-se inciso ao artigo 11:  
"V - Editar a lei orgânica para Municípios de  
até cem mil habitantes. 
Justificativa: 
Será bom para os Municípios menores que as Assembleias Legislativas estabeleçam as condições 
básicas de sua organização, para garantir práticas democráticas e transparência dos assuntos e 
decisões municipais. 
Os municípios maiores estabelecerão a sua própria organização. 
Parecer:   
  Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00037 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   
   "Aditiva"  
"PROPOSTA DE EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR DA  
COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DO ESTADO"  
Capítulo V  
Incluir o inciso V ao art. 14.  
§ - O Município estimulará a criação a  
regulamentação e apoiará sob todas as formas as  
entidades de Organizações Comunitárias e  
Associações de Bairro. 
Justificativa: 
São entidades que hoje fazem parte do poder de participação global da sociedade nos mecanismos 
institucionais dentro do espírito de descentralização das ações da administração participativa e da 
democratização do poder político. 
Parecer:   
  Pelo acolhimento, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:00135 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   LÍDICE DA MATA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   O art. 15 do substitutivo passa a ter a  
seguinte redação: "Respeitada a proporcionalidade  
com a população do Município, o número de  
vereadores será no mínimo 9 e no máximo de 21 nos  
municípios de até um milhão de habitantes; e no  
mínimo de 25 e máximo de 61 nos municípios acima  
de 1 milhão de habitantes". 
Justificativa: 
O objetivo dessa emenda é garantir que as grandes cidades, com milhões de habitantes, ampliem o 
número de integrantes das suas Câmaras de Vereadores, para aumentar o nível de 
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representatividade dessas Casas Legislativas, estabelecendo limites mínimos e máximos para a sua 
composição de forma proporcional às populações. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00166 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
 Acrescente-se ao art. 16 o seguinte:  
"...observados os limites fixados pelas  
Assembleias Legislativas Estaduais." 
Justificativa: 
É bom que se estabeleçam parâmetros pelas Assembleias Legislativas para se evitar situações 
abusivas em matéria de remuneração. 
Parecer:   
 Pelo acolhimento, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:00167 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   RONARO CORRÊA (PFL/MG) 
Texto:   
  Inclua-se, no capítulo V, Municípios, do  
Substitutivo, no artigo 14, o item V, com a  
seguinte redação:  
"Art. 14. ..................................  
..................................................  
IV - ........................................  
V - aposentadoria dos Prefeitos e Vereadores  
que exercerem 3 (três) mandatos respectivos, em  
valores proporcionais ao vencimento de cada cargo. 
Justificativa: 
Há de se reconhecer, no processo de aprimoramento da nossa trajetória democrática, a importante 
participação dos senhores Prefeitos e Vereadores, incansáveis no trabalho de fortalecimento dos 
municípios. 
Quantos dedicam longos anos em prol da emancipação e do sonhado progresso da sua cidade, 
sacrificando a família e colocando os seus interesses particulares em posição secundária. 
Quantos, após lutas, vitórias e derrotas, perdem até mesmo a conquista obtida no campo material, 
destinando parte dessas conquistas em favor da consecução de projetos que embalam o seu 
destacado altruísmo. 
E, finalmente, quantos após o exercício de mandatos estão alquebrados pelo tempo e pelos embates 
político-eleitorais, dando tudo de si a uma terra e a uma gente. 
Assim, julgamos por demais justo, incluir, na Lei Maior, o dispositivo que garanta aposentadoria aos 
Prefeitos e Vereadores após o cumprimento de três mandatos, respectivamente. 
O próprio povo haverá, testando a folha de serviços desses políticos, e concordará de plano com 
essa justa medida. 
Por que incluir na Lei Maior? Para se fazer justiça em nível nacional no sentido de que seja 
assegurado o cumprimento do que merecidamente se dispõe. 
Parecer:   
Pelo não acolhimento. 
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   EMENDA:00175 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
 Dê-se ao item I do art. 14 e ao art. 16 do  
Substitutivo, as respectivas redações abaixo:  
Art. 14 - ..................................... 
I - eletividade dos Vereadores, mediante  
pleito direto e simultâneo realizado em todo o  
País; eleito o Presidente da Câmara, permitida a  
reeleição, este passa a denominar-se Agente  
Executivo e exercerá as funções executivo do  
Município;  
Art. 16 - Os subsídios do Agente Executivo e  
dos Vereadores serão fixados pela Câmara Municipal, no  
fim de cada legislatura, para a legislatura seguinte. 
Justificativa: 
A transformação do Presidente da Câmara em Agente Executivo Municipal trará imensos benefícios 
ao Município, pois será diretamente fiscalizado por seus pares e sua reeleição dependerá de seu 
desempenho. 
Hoje há um distanciamento muito grande entre o Prefeito e a Câmara: essa se resume a aprovar atos 
já praticados pelo Prefeito. 
Caso seja vitoriosa a tese Parlamentarista de Governo, essa proposta visa também levar ao 
Município esse sistema de Governo. Essa experiência já foi adotada no Brasil na 1ª República. 
A tendência de mudar por mudar é que levou a eliminar da vida pública Municipal uma forma racional 
de Governo. 
Nos pequenos municípios, têm-se dificuldades em se encontrar um bom administrador para ser o 
Prefeito. Quando se o encontra, a reeleição corta-lhe a trajetória. Permitir a reeleição não é solução. 
A reeleição anual do bom Agente Executivo pelos seus pares é a forma mais objetiva. 
Naturalmente, a Câmara será renovada quadrienalmente dentro das normas vigentes. 
Entendo, no entanto, que essa proposta somente seja considerada para Municípios até 200.000 
(duzentos mil) habitantes. 
Parecer:   
 Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00181 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   THEODORO MENDES (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda ao art. 16.  
Redija-se assim:  
Art. 16 - A remuneração dos vereadores e do  
Prefeito será fixada pela respectiva Câmara para a  
legislatura seguinte, sempre antes das eleições  
municipais, observados os limites fixados em lei  
complementar federal. 
Justificativa: 
Os preceitos sobre a autonomia municipal são corretos e já estão consagrados pela doutrina e 
jurisprudência, pelo que devem ser mantidos sem alteração. 
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Quanto à remuneração dos vereadores e do Preferido, essa deve ser fixada de uma legislatura para 
outra, sempre antes das eleições municipais, porque as Câmaras vêm estabelecendo essa 
remuneração com o intuito de favorecer ou prejudicar os eleitos, conforme a sua filiação partidária. A 
fixação da remuneração dos Vereadores e do Prefeito, antes das eleições municipais, obviará essa 
discriminação político-partidária. 
Parecer:   
 Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00220 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   MENDES BOTELHO (PTB/SP) 
Texto:   
   No Capítulo V, art. 14, item II, suprima-se a  
expressão "no território do Município", dando-se  
ao referido dispositivo a seguinte redação:  
"Art. 14 - ..................................  
I - ........................................  
II - imunidade e inviolabilidade do mandato  
dos vereadores, por suas opiniões, palavras e votos;" 
Justificativa: 
Ou o mandato é inviolável ou deixa de ser. Não se concebe imunidade e inviolabilidade relativas, tal 
como consta do substitutivo. Além do mais, a expressão que se quer suprimida é totalmente inócua 
na prática. 
Parecer:   
Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00255 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   OSVALDO MACEDO (PMDB/PR) 
Texto:   
 Excluir o § 1o., do inciso IV, do artigo 14,  
capítulo V, do Substitutivo. 
Justificativa: 
Não se justifica o estabelecimento de foro privilegiado para Prefeitos e Vereadores, cujo julgamento, 
tradicionalmente, vem sendo feito pela justiça de primeira instância, sem criar qualquer embaraço. 
A proposta viola o princípio do juiz natural e os Estados democráticos procuram, paulatinamente, 
afastar os chamados juízos de exceção. 
Parecer:   
 Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00302 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se do Art. 15 do Anteprojeto a  
expressão final "não podendo exercer ... nos demais casos". 
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Justificativa: 
O limite de 33 vereadores tem-se mostrado claramente insuficiente para permitir a representação 
adequada, em nível municipal, de megalópoles como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. 
Parecer:   
 Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00328 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se ao final do item I, do art. 14, o seguinte:  
"para mandato de cinco anos”. 
Justificativa: 
No nosso entender, cinco anos de mandato para cargos como o de Presidente da República, 
Governador e Prefeito são o ideal, uma vez que esse prazo permite aos eleitos desenvolver com mais 
tranquilidade os projetos estabelecidos. Entendemos que um mandato muito curto acaba por envolver 
o chefe do Executivo em campanha sucessória antes mesmo que este consiga implantar qualquer 
projeto por inteiro. 
Parecer:   
 Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00329 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB/SP) 
Texto:   
   Art. 15 ................................. 
§ 1o. - Nas Capitais o número de Vereadores  
será acrescido de 1/3 do número fixado a respectiva  
Assembleia Legislativa. 
Justificativa: 
O limite máximo fixado para Cidades com mais de um milhão de habitantes é muito genérico. 
Parecer:   
  Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00364 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
 Inclui-se item V ao Art. 14.  
Os Conselhos Comunitários de Contas  
Municipais funcionarão no controle externo das  
Contas do Município, como órgãos auxiliares do  
Poder Legislativo local, que os elegerá, entre  
nomes indicados pela comunidade.  
A lei ordinária regulará a matéria. 
Justificativa: 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 55  

 

Um Conselho Comunitário auxiliando as Câmaras Municipais no controle das contas externas dos 
municípios permitirá maior eficiência na fiscalização, pois seus membros conhecem de perto a 
realidade e a gestão dos dinheiros públicos. 
Além do mais, a maioria dos Estados tem mais de 150 municípios, inviabilizando uma apreciação 
adequada e rápida das contas municipais por órgãos estaduais, que, aliás, fazem uma apreciação 
absurdamente formal, não alcançando o conteúdo e o MÉRITO das contas apreciadas. 
Parecer:   
 Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00367 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   CÁSSIO CUNHA LIMA (PMDB/PB) 
Texto:   
  Acrescente-se ao texto do Anteprojeto  
constitucional o seguinte:  
Art. 14 - Os Municípios organizar-se-ão e  
reger-se-ão pelas constituições e leis que  
adotarem, respeitados os princípios e normas  
estabelecidos nesta Constituição. 
Justificativa: 
A presente emenda visa acabar com as Leis Orgânicas dos Municípios, transformando-as em 
Constituições Municipais. O processo de redemocratização do país precisa ser ampliado ao máximo 
e principalmente ser levado até à comunidade, para que haja maior participação popular nos destinos 
de nosso povo. A Constituição Municipal permitirá um amplo debate comunitário, que será de grande 
valia no processo de organização social. 
Parecer:   
 Pelo acolhimento parcial, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:00373 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   JOSÉ DUTRA (PMDB/AM) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Adite-se ao "Caput" do art. 16 do  
substitutivo, o seguinte:  
"de conformidade com os critérios e limites  
que forem estabelecidos pela Constituição estadual". 
Justificativa: 
A presente emenda visa combater os abusos que possam ser praticados na fixação dos subsídios 
dos Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores. E, para isso, nada melhor que a Constituição do Estado 
estabeleça os critérios e limites destinados a orientar a fixação dos mesmos (subsídios) pelas 
Câmaras Municipais. 
Sem isso, não resta nenhuma dúvida de que abusos inconcebíveis vão ser praticados, com latentes 
prejuízos para os cofres municipais. 
Parecer:   
 Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00376 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   JOSÉ DUTRA (PMDB/AM) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Modifique-se a redação do art. 15 do substitutivo,  
pela seguinte:  
"Art. 15 - O número de Vereadores da Câmara  
Municipal será variável, conforme se dispuser na  
Constituição do Estado, respeitadas as condições  
locais, e eleitorado, extensão territorial e renda  
municipal, não podendo exceder de vinte e um  
Vereadores nos Municípios de até um milhão de  
habitantes e de trinta e três anos nos demais casos". 
Justificativa: 
Na redação do artigo sob exame, o eminente Relator, para fixação do número de Vereadores, coloca 
como limitações as “CONDIÇÕES LOCAIS” e o “ELEITORADO”. A meu sentir, em razão da grandeza 
de nosso país e dos Estados federados, essas condições resultam insuficientes para a fixação justa 
de Vereadores que devem integrar as Câmaras Municipais. Por isso, estou sugerindo que, para essa 
fixação, sejam consideradas também a “EXTENSÃO TERRITORIAL e a RENDA MUNICIPAL”. 
Parecer:   
 Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00394 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB/CE) 
Texto:   
  Acrescenta o parágrafo 4o. do artigo 14:  
Art. 14. ....................................  
§ 4o. - A instalação, nos municípios, de  
agências de bancos privados dependerá de prévia  
autorização da Câmara de Vereadores. 
Justificativa: 
Muitas vezes a instalação de uma agência bancária não atende os interesses do município, tendo em 
vista que os recursos captados são aplicados, quase sempre, em outra praça. 
Parecer:   
 Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00445 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   MAURÍCIO FRUET (PMDB/PR) 
Texto:   
 Dê-se ao parágrafo único do art. 16 do  
substitutivo do relator a seguinte redação:  
"Art. 16. ..................................  
Parágrafo único. O limite da remuneração dos  
vereadores será fixado na Constituição de cada  
Estado federado." 
Justificativa: 
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A nova formulação objetiva a compatibilização do dispositivo referente aos Deputados Estaduais 
(para os quais se estabelece limite de remuneração no art. 13, § 2º), com a situação dos Vereadores. 
Ao mesmo tempo, elimina-se a atual formulação do parágrafo único, que trata de assunto 
infraconstitucional, ligado à aplicação dos reajustes salariais ou “gatilho” ao chefe do Poder Executivo 
e aos Edis. 
Parecer:   
  Pelo acolhimento, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:00447 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   MAURÍCIO FRUET (PMDB/PR) 
Texto:   
  Acrescentar ao art. 14, após o item IV, o  
seguinte item:  
"V - instituição de mecanismos que assegurem  
a efetiva participação das organizações  
comunitárias no planejamento e no processo  
decisório municipal." 
Justificativa: 
Deve ser institucionalizada a crescente demanda da população, no sentido de sua participação, por 
meio das organizações comunitárias, no processo de planejamento e de tomada de decisões do 
governo municipal. Somente assegurando-se essa participação mediante mecanismos adequados 
poder-se-á atender, de forma generalizada, àquelas justas aspirações, que expressam uma 
consciência de democracia participativa, que deve ser reconhecida e valorizada. O nível municipal é 
precisamente aquele em que isso se pode dar de maneira mais fácil e eficaz, graças à grande 
proximidade entre Governo e povo. 
Parecer:   
 Pelo acolhimento, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:00463 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   MAURÍCIO FRUET (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA AO PARECER E SUBSTITUTIVO DO RELATOR  
Dê-se ao "caput" do art. 14, mantidos seus  
itens e parágrafos, a seguinte redação:  
"Art. 14 - O Município reger-se-á por  
Constituição Municipal, votada em dois turnos e  
aprovada por dois terços dos membros da Câmara  
Municipal, que a promulgará, atendidos os  
princípios estabelecidos nesta Constituição e na  
Constituição do respectivo Estado, em especial os  
seguintes: 
Justificativa: 
O substitutivo apresentado pelo ilustre Relator recusa propostas anteriormente oferecidas, pois 
refere-se a lei orgânica e não a Constituição Municipal. 
Cremos que o Município deve reger-se por Constituição Municipal, que, ao contrário de lei orgânica, é 
diploma tão rígido quanto as Cartas Federal e Estaduais, é promulgado e hierarquicamente superior. 
Por tais razões, esperamos que a alteração haja de merecer acolhimento. 
Parecer:   
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  Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00472 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   HÉLIO MANHÃES (PMDB/ES) 
Texto:   
 Excluir o § 1o., do inciso IV, do artigo 14,  
Capítulo V, do Substitutivo 
Justificativa: 
Não se justifica o estabelecimento de foro privilegiado para Prefeitos e Vereadores, cujo julgamento, 
tradicionalmente, vem sendo feito pela justiça de primeira instância, sem criar qualquer embaraço. 
A proposta viola o princípio do juiz natural, e os Estados democráticos procuram, paulatinamente, 
afastar os chamados juízos de exceção. 
Parecer:   
 Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00473 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   IRMA PASSONI (PT/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 15 do capítulo V do  
substitutivo do Relator a seguinte redação:  
Art. 15 - O número de vereadores da Câmara  
Municipal será variável, conforme dispuser a  
Constituição do Estado respeitadas as condições  
locais, proporcionalmente ao eleitorado do  
Município, não podendo exceder de vinte e um  
vereadores nos Municípios de até um milhão de  
habitantes, de trinta e três nos Municípios de até  
quatro milhões de habitantes e de cinquenta e  
cinco nos demais caso.  
§ 1o. - Os Municípios de mais de quatro  
milhões de habitantes criarão Conselhos Regionais,  
eleitos em pleito direto, com funções  
fiscalizadoras e consultivas, complementares  
àquelas exercidas pelas Câmaras Municipais, e  
regulamentadas pelas respectivas leis orgânicas.  
§ 2o. - Esses municípios organizarão de forma  
descentralizada sua administração, preservada a  
unidade política do governo municipal. 
Justificativa: 
Não é possível legislar sobre realidades díspares como se elas fossem semelhantes, tal atitude 
implica ignorar diferenças quantitativas e qualitativas gritantes. Rio de Janeiro e São Paulo são 
exemplos contundentes da insuficiência das formas padronizadas de organizar o governo e a 
administração municipais, principalmente quando se busca a gestão democrática de nossas cidades. 
Neste sentido, é importante que a Constituição considere as especificidades desses municípios, 
possibilitando-os adotar modalidades próprias de organizar suas funções executivas, legislativas e 
fiscalizadoras. 
Parecer:   
  Pelo não acolhimento. 
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   EMENDA:00513 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   Art. 14:  
Suprimam-se os § 1o., § 2o. e § 3o. do Art. 14 e do Art. 15. 
Justificativa: 
Não há necessidade de se estabelecer o privilégio para o Prefeito e para os vereadores de serem 
sempre julgados pelos Tribunais de Justiça do Estado. 
A tradição brasileira é de serem julgados pelos juízes das Comarcas, aliás como deverá ocorrer com 
os Deputados e Senadores. 
O privilégio de serem julgados pelos Tribunais Estaduais irá dificultar por um lado a Justiça e por 
outro lado os próprios réus, que terão de se deslocar dos longínquos municipais, para as capitais. Daí 
julgarmos necessária a supressão da matéria do texto constitucional. 
Também o § 3º contém matéria de votação do orçamento. A Constituição Federal, a nosso ver, deve 
deixar para a Constituição Estadual regular esse assunto, de acordo com a orientação que julgar 
mais conveniente para cada Estado brasileiro. 
As peculiaridades de cada região brasileira não devem se submeter ao mesmo paradigma para todo 
o País: esse é o princípio federativo. 
Parecer:   
  Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00514 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   No Art. 14 dê-se ao item II a seguinte redação:  
"Inviolabilidade dos vereadores no território  
do município por suas palavras opiniões e votos". 
Justificativa: 
O que se pretende é dar ao vereador a imunidade material, isto é, a inviolabilidade parlamentar para 
que possa com independência e plena garantia expor a sua opinião, as suas palavras e dar os seus 
votos. 
Se usarmos o conceito de imunidade e inviolabilidade iremos criar um outro tipo de garantia, que 
talvez não seja conveniente à atividade da vereança no interior do País. 
Parecer:   
 Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00527 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   NOEL DE CARVALHO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Art. 14, inciso II - imunidade e  
inviolabilidade do mandato dos Vereadores. 
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Justificativa: 
Não há porque restringir ao âmbito municipal as imunidades dos edis que, a rigor, estão muito mais 
sujeitos a pressões e ameaças, correndo maiores riscos dada a sua atuação em meio à comunidade 
municipal, expostos diretamente a paixões e interesses locais. Pena é que não pudemos dispor, em 
tão curto prazo, de levantamento estatístico relativo aos atentados de toda ordem, inclusive 
assassinatos, que têm sido praticados contra Vereadores em todo o território nacional. 
Coerentes com nossa Proposta à Constituinte, que tomou o número 7.321 – no sentido de atribuir-
lhes todas as imunidades e garantias que protegem o exercício dos mandatos dos Deputados 
Federais e Estaduais e Senadores, – propomos seja suprimida do artigo 6º, inciso II, a contraditória 
expressão “no território do Município”. 
Contraditória, discriminatória e iníqua, porque ao mesmo tempo em que se reconhece deva o 
Vereador ser preservado no âmbito de seu município, deixa-o exposto logo que transposta a divisa do 
mesmo, o que pode dar-se, em certos casos, apenas com o fato de atravessar uma rua, v.g. Barra 
Mansa e Volta Redonda, no Estado do Rio de Janeiro. O dislate, “data venia”, avulta quando se 
observa que a atuação do Vereador não se circunscreve às lindes do seu município, levando-o 
muitas vezes a participar de movimentos, reivindicações e manifestações até na Capital do Estado e 
mesmo no Distrito Federal. 
Parecer:   
 Pelo não acolhimento. 
 

___________________________________________________________________ 

FASES J e K 

   EMENDA:00641 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
 Nos termos do § 2o. do art. 23 do Regimento  
Interno da Comissão de Sistematização - (Resolução  
no. 01/87 C.S.).  
Incluir § 3o., ao inciso V, do art. 59,  
constante do art. 14 da Comissão II.  
"§ 3o. - É facultado à Câmara de Vereadores  
emendar, alterar e rejeitar proposta de orçamento  
do Município, bem como iniciativa de lei em  
matéria financeira que disponha sobre o  
patrimônio, respeitadas as normas de planos e  
orçamento contidas nesta Constituição." 
Justificativa: 
O parágrafo proposto consta do inciso V, art. 14, do Anteprojeto da Comissão da Organização do 
Estado, que não foi aproveitado pelo Relator em seu Anteprojeto da Constituição. 
Consideramos a matéria contida nesse dispositivo relevante, uma vez que dá prerrogativa ao 
Legislativo Municipal de interferir na proposta orçamentária do Município e legislar sobre matéria 
financeira que disponha sobre o patrimônio, podendo, assim, os vereadores interferirem nas questões 
de compra e venda de imóveis de propriedade da Municipalidade. 
Propomos, portanto, a inclusão desse dispositivo na forma como foi apresentado pela Comissão 
Temática – II. 
Parecer:   
   Visa a proposta recuperar a redação do art. 14, parágrafo 3o. da Comissão II. O poder de emenda 
da Câmara de Vereadores é incompatível com a estrutura do Capítulo do Orçamento do Anteprojeto.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:00896 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda supressiva.  
Suprimam-se os §§ 1º e 2º do artigo 59 
Justificativa: 
A matéria é de competência do Estado federado e deve ser inserida no texto da sua Constituição. 
   
   EMENDA:00897 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Modifique-se a redação do artigo 59 para o seguinte:  
Art. 59 - O município reger-se-á por lei  
orgânica municipal, atendidos, dentre outros, os  
seguintes princípios:  
I - eletividade do Prefeito, do Vice-Prefeito  
e dos Vereadores mediante sufrágio, direto e  
secreto, e simultâneo em todo o País;  
II - estabelecimento de incompatibilidades  
para o exercício da vereança, observado o disposto  
nesta Constituição para os Membros do Congresso  
Nacional é na Constituição do respectivo Estado  
federado para os Membros da Assembleia Legislativa.  
III - organização das funções legislativas e  
fiscalizadoras da Câmara Municipal. 
Justificativa: 
As normas básicas de organização dos municípios hão de ser competência do Estado; no mínimo, 
para obter-se coerência em sua estruturação. 
   
   EMENDA:01020 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO - § 1o. do art. 59  
Suprimir o § 1o. do art. 59 
Justificativa: 
 
O anteprojeto da Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo tratou da matéria 
(competência dos Tribunais de Justiça dos Estados) com maior pertinência, dado que a uma 
Subcomissão foi atribuída a missão de propor a disciplina do Judiciário, enumerando seus órgãos e a 
respectiva competência de cada um deles. Não se justificava, pois, que, esvaziando essa particular 
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atribuição temática, a mesma matéria fosse fracionadamente examinada, em outras Comissões, 
como aconteceu com o preceito que se visa, agora, suprimir. A questão poderá ser novamente 
discutida e votada, mas, na oportunidade própria, que será o Plenário da Constituinte. Na Comissão 
de sistematização, deve prevalecer o texto da Comissão pertinente, que não prevê esse chamado 
foro privilegiado para Prefeitos e Vereadores. 
Parecer:   
   A supressão proposta deixou a matéria sem adequado tratamento constitucional, sendo 
recomendável a manutenção do texto do § 1o. do art. 59 na forma, aliás, aprovada na Comissão II.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:02163 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   THEODORO MENDES (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa.  
Dispositivo Emendado: art. 61.  
Redija-se assim o art. 61 do Anteprojeto:  
Art. 61 - Os subsídios do Prefeito, do Vice-  
Prefeito e dos vereadores serão fixados pela  
Câmara Municipal, no fim de cada legislatura e  
sempre antes das eleições, para a legislatura seguinte. 
Justificativa: 
A remuneração dos vereadores, do Prefeito e do Vice-Prefeito deve ser fixada de uma legislatura 
para outra, sempre antes das eleições municipais, porque as Câmaras vêm estabelecendo essa 
remuneração com o intuito de favorecer ou prejudicar os eleitos, conforme a filiação partidária. A 
fixação da remuneração dos Vereadores, do Prefeito e do Vice-Prefeito, antes das eleições 
municipais evitará essa discriminação político-partidária. 
   
   EMENDA:02305 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ENOC VIEIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   DISPOSITIVO EMENDADO: CAPUT DO ART. 59  
Dê-se nova redação ao caput do art. 59  
Art. 59 - O Município reger-se-á por lei   
orgânica municipal, respeitados os princípios   
estabelecidos nesta Constituição e na Constituição   
Estadual, em especial os seguintes: 
Justificativa: 
A redação original deste artigo contém normas que devem figurar em legislação ordinária. 
A redação proposta nesta emenda visa excluir do texto constitucional aquelas normas. 
   
   EMENDA:02479 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO VANDERLINDE (PMDB/SC) 
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Texto:   
   Emenda Modificativa  
Modifique-se a redação do artigo 59 para a seguinte:  
Art. 59 - O município reger-se-á por lei  
orgânica municipal, atendidos, dentre outros, os  
seguintes princípios:  
I - eletividade do Prefeito, do Vice-Prefeito  
e dos Vereadores mediante sufrágio, direto e  
secreto, e simultâneo em todo o País;  
II - estabelecimento de incompatibilidades  
para o exercício da vereança, observado o disposto  
nesta Constituição para os Membros do Congresso  
Nacional é na Constituição do respectivo Estado  
federado para os Membros da Assembleia Legislativa.  
III - organização das funções legislativas e  
fiscalizadoras da Câmara Municipal. 
Justificativa: 
As normas básicas de organização dos municípios hão de ser competência do Estado; no mínimo, 
para obter-se coerência em sua estruturação. 
   
   EMENDA:02796 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 59, § 1o.  
O § 1o. do artigo 59, do anteprojeto, passa a  
ter a seguinte redação:  
Art. 59 - ..................................  
§ 1o. Os Prefeitos e os Vereadores serão  
submetidos a julgamento perante os Tribunais de  
Justiça Estaduais, após aprovação de denuncia pela  
Câmara Municipal. 
Justificativa: 
Tendo em vista o que se aplica aos Parlamentares Federais, que só poderão ser processados 
criminalmente após licença da Câmara, achamos que esse princípio deva ser aplicado aos 
Vereadores. 
Por essa razão justifica-se a aprovação da presente emenda. 
   
   EMENDA:03166 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Modifique-se a redação do artigo 59 para a seguinte:  
Art. 59 - O município reger-se-á por lei  
orgânica municipal, atendidos, dentre outros, os  
seguintes princípios:  
I - eletividade do Prefeito, do Vice-Prefeito  
e dos Vereadores mediante sufrágio, direto e  
secreto; e simultâneo em todo o País;  
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II - estabelecimento de incompatibilidades  
para o exercício da vereança, observado o disposto  
nesta Constituição para os Membros do Congresso  
Nacional e na Constituição do respectivo Estado  
federado para os Membros da Assembleia Legislativa.  
III - organização das funções legislativas e  
fiscalizadoras da Câmara Municipal. 
Justificativa: 
As normas básicas de organização dos municípios hão de ser competência do Estado, no mínimo, 
para obter-se coerência em sua estruturação. 
   
   EMENDA:03341 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 59  
Inclua-se após o art. 59 do Anteprojeto de  
Constituição positivos com a seguinte redação:  
"Art. - O Prefeito será eleito até noventa  
dias antes do término do mandato do seu  
antecessor, aplicadas as regras do art. 157 e seus  
parágrafos desta Constituição.  
Parágrafo único. Considerar-se-á eleito o  
candidato a Vice-Prefeito em decorrência da  
eleição do candidato a Prefeito com ele registrado." 
Justificativa: 
A presente Emenda decorre de Emenda anterior que tivemos oportunidade de apresentar suprimindo 
do texto constitucional o art. 57 cujo conteúdo pretendemos seja incluído após o art. 59. 
O objetivo, portanto, desta Emenda, é o de compatibilizar o texto da futura Constituição brasileira. 
Parecer:   
 É procedente a transposição do conteúdo do art. 57 para o Capítulo IV do Título V, para melhor 
organicidade do texto. Atende-se, também, às emendas nºs 5520 e 3335-3.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:03510 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
  Suprima-se a expressão "do Vice-Prefeito" do  
inciso I do artigo 59 do anteprojeto. 
Justificativa: 
A presente Emenda visa adequar o dispositivo ao parágrafo único do artigo 442, que trata da 
adaptação da Lei Orgânica Municipal às Constituições Estadual e Federal. 
Ora, ao instituir-se o Sistema Parlamentarista de Governo, pressupõe-se que tal Sistema estender-
se-á a Estados e Municípios. 
Dessa forma, inexistindo o Vice-Presidente da República, inexistirão o Vice-Governador e o Vice-
Prefeito. 
Parecer:   
   O assunto ficará a critério das Constituições Estaduais e dependendo do sistema de governo, na 
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forma a ser definido.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:03517 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
 Dê-se ao artigo 60 do anteprojeto da  
Constituição a seguinte redação:  
"Art. 60 - O número de Vereadores da Câmara  
Municipal será variável, conforme dispuser a  
Constituição do Estado, respeitadas as condições  
locais, proporcionalmente à população do  
Município, não podendo exceder o número de  
Deputados Estaduais." 
Justificativa: 
Há uma assimetria de critérios para a fixação do número de Vereadores e Deputados Federais e 
Estaduais. Enquanto o artigo 60 estabelece que o número de Vereadores será proporcional ao 
eleitorado do Município, o artigo 96, § 2º, dispõe que o número de Deputados Federais será 
proporcional à população, aplicando-se a mesma regra aos Deputados Estaduais, tendo em vista a 
vinculação estatuída no artigo 55. A adoção de critério único – a população – seria conveniente e 
necessária, até porque mais justa. Tais quais os Deputados, os Vereadores são representantes do 
povo, considerado em sua totalidade, maiores ou menores de dezoito anos, eleitores ou não. Não se 
justifica, pois, esteja a representação municipal na Câmara adstrita a uma parte do povo. A presente 
emenda visa corrigir essa distorção. 
No que tange à limitação do quantitativo, somos por que o teto proposto melhor condiz com as 
necessidades de cada um dos Municípios brasileiros, que apresentam variadíssimo espectro 
dimensional. 
   
   EMENDA:03527 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RITA CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 61, caput.  
Suprima-se a expressão "do Vice-Prefeito" do  
caput do artigo 61 do anteprojeto. 
Justificativa: 
A presente Emenda visa adequar o dispositivo ao parágrafo único do artigo 442, que trata da 
adaptação da lei orgânica Municipal às Constituições Estadual e Federal. 
Ora, ao instituir-se o Sistema Parlamentarista de governo, pressupõe-se que tal Sistema estender-se-
á a Estados e Municípios. 
Dessa forma, inexistindo o Vice-Presidente da República, inexistirão o Vice-Governador e o Vice-
Prefeito. 
Parecer:   
   O assunto ficará a critério das Constituições Estaduais e dependendo do sistema de governo, na 
forma a ser definido.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:03777 PARCIALMENTE APROVADA 
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Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO BENJAMIM (PFL/BA) 
Texto:   
   TÍTULO IV  
CAPÍTULO IV  
Art. 59 - Na parte final do § 1o., onde se  
diz "Tribunais de Justiça Estaduais" - diga-se:  
"Tribunal de Justiça do Estado" 
Justificativa: 
A emenda visa indicar que a competência para julgar os Prefeitos e Vereadores é do Tribunal de 
Justiça do Estado a que pertencerem os municípios que aqueles titulares representem e não de 
qualquer outro Tribunal estadual. 
Parecer:   
   A redação é mais adequada. Ofereço subemenda para substituir o artigo "os" por "o".  
"parágrafo 1o. - Os Prefeitos e Vereadores serão submetidos a julgamento perante o Tribunal de 
Justiça".  
Pela aprovação em parte. 
   
   EMENDA:03815 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SÉRGIO BRITO (PFL/BA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: art. 60.  
O art. 60 do anteprojeto, passa ter a  
seguinte redação:  
Art. 60 - o número de Vereadores da Câmara  
Municipal será variável, conforme dispuser a  
Constituição do Estado, respeitadas as condições  
locais, proporcionalmente ao eleitorado do  
Município, não podendo exceder de vinte e um  
Vereadores nos Municípios de até um milhões de  
habitantes e de trinta e três para Municípios até  
acima de dez milhões de habitantes. 
Justificativa: 
Defensor intransigente do municipalismo brasileiro, acompanhando as pegadas do meu saudoso pai, 
o Deputado Federal Henrique Brito Filho, ex-Prefeito de Itororó, do meu estado da Bahia, e 
Presidente da ABM – Associação Brasileira de Municípios, venho lutando em prol das causas 
municipalistas. Entendo que o Município, como a célula primeira da nação, possa receber dessa 
Constituinte todo a complacência possível, razão porque entendo que as egrégias Câmaras mereçam 
um destaque e entendo que o número de Vereadores proposto no anteprojeto é o ideal para cidades 
pequenas, mas, para Municípios como Rio de Janeiro e São Paulo com uma população acima de 
cinco milhões de habitantes, o número de Vereadores deve ser de cinquenta, digo quarenta e cinco, 
pois o trabalho torna-se impossível de ser legislado por um contingente menor de Vereadores, para 
uma megalópole como São Paulo, levando em conta toda a situação de administração do poder 
público a ser feita. 
   
   EMENDA:04328 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 67  

 

Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
suprimir o inciso I, do artigo 59 e 61 do  
anteprojeto do Relator, a expressão "Vice-Prefeito". 
Justificativa: 
O regime de Governo adotado pelo anteprojeto é o parlamentarismo, onde não há eleição para Vice-
Presidente da República. Como esse regime deve ser adotado pelos Estados Membros e Municípios, 
não haverá a criação da figura do Vice-Prefeito, que, de resto, é matéria específica das Constituições 
Estaduais e das Leis Orgânicas Municipais. 
Parecer:   
   O assunto ficará a critério das Constituições Estaduais e dependente do sistema de governo a ser 
definido.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:04479 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
Dê-se ao inciso III do art. 59 a seguinte redação:  
"III - proibições e incompatibilidades no  
exercício da vereança, aplicando-se, no que couber... 
Justificativa: 
Mudança do verbo “aplicado” para “aplicando-se”. 
Parecer:   
   Estamos de acordo em que a alteração pretendida melhora a redação do texto.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:04605 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRCIO BRAGA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Artigo 59 - inciso II - Dê-se ao dispositivo  
a redação seguinte:  
"II - imunidade e inviolabilidade do mandato  
dos vereadores, na circunscrição do Município, por  
suas opiniões, palavras e votos;" 
Justificativa: 
O conceito jurídico-constitucional de território não se comunica ao Município, dada a inexistência, 
nessas pessoas jurídicas de Direito Público, de parcela de Domínio Eminente. 
Destarte, não é de ser empregada tal expressão, pela falta de sintonia com terminologia já 
consagrada na Teoria Geral do Direito Público, sendo de melhor alvitre a utilização do termo clássico 
“circunscrição”. 
Parecer:   
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 As expressões "no território" exprimem com melhor precisão a área física de prevalência das 
garantias asseguradas aos vereadores.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:04741 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERALDO TINOCO (PFL/BA) 
Texto:   
 Suprima-se o item V do art. 59. 
Justificativa: 
No regime democrático, a participação popular é assegurada, em nível municipal, pelas autoridades 
eleitas, a quem se atribui o poder de decisão. 
Por considerarmos inviável a adoção de outro sistema, julgamos que deva ser suprimido o item em 
pauta. 
   
   EMENDA:04906 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   Adequação do anteprojeto através de  
Emenda modificativa  
Dispositivo emendado: artigo 60  
Dar ao artigo 60 a seguinte redação:  
Art. 60 - O número de Vereadores da Câmara  
Municipal será variável, conforme dispuser a  
Constituição do Estado, respeitadas as condições  
locais, proporcionalmente ao eleitorado do Município. 
Justificativa: 
O Art. 1º do Anteprojeto define que o “Brasil é uma República Federativa” e, ao tratar da Organização 
do Estado no Título IV, Capítulo I, o art. 44 diz textualmente que “a organização político-administrativa 
da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, todos eles autônomos (o grifo é nosso) em sua respectiva esfera de competência”. 
O art. 45, ao tratar da competência para legislar e editar normas, afirma em seu parágrafo único que 
é do “encargo do Município o que for de predominante interesse local; do Estado, o que for de 
interesse supramunicipal; e da União, àauilo que representar interesse nacional”. 
Seguindo essa orientação de cunho federalista, andou bem o constituinte ao fixar no art. 59 do 
Anteprojeto a velha aspiração dos Municípios brasileiros de elaborar a sua própria lei orgânica pela 
Câmara Municipal. É a tão sonhada autonomia reivindicada invariavelmente por todos os movimentos 
municipalistas. 
Contraditório com essa postura, contrariando o espírito e a letra do Federalismo, atropelando-o e 
mesmo, sem exagero, fazendo-o em pedaços, é a fixação dos limites ao número de vereadores em 
cada município pelo art. 60. 
É nossa opinião que a determinação desses limites – se vinte e um nos Municípios de até um milhão 
de habitantes e trinta e três nos demais casos – deve caber na sua plenitude aos constituintes 
estaduais, não só pelo conhecimento e pelas informações que cada um deles tem da realidade 
político-administrativa do seu Estado, mas também e sobretudo porque seria um equívoco manter 
essa competência na esfera da União. 
Aliás, o art. 60, tal como está redigido, deixa claro uma contradição interna ao estabelecer que a 
fixação do número variável dos Vereadores até os limites de vinte e um e trinta e três cabe aos 
constituintes estaduais, enquanto que esses dois limites são da nossa competência. 
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Por isso é necessário compatibilizar o art. 60 com o princípio federativo, adotando a redação proposta 
nesta emenda. 
Para exemplificar o absurdo que é a fixação de um número máximo de trinta e três vereadores para 
as cidades de mais de um milhão de habitantes, é mister lembrar o exemplo da cidade de São Paulo. 
Antes do golpe militar de 64, o número de vereadores à Câmara Municipal de São Paulo era de 45 
(quarenta e cinco). No pleito de 20 de outubro de 1963 para a escolha desses 45 edis houve quase 
um milhão de votos válidos. 
Instaurada a ditadura, suprimida a pluralidade partidária, encontrou-se o pretexto do corte de 
despesas com subsídios para reduzir o número de vereadores para 21 em todas as capitais, sem 
levar em conta as demandas da população em cada uma delas. 
O “pacote de abril” de 1977 ampliou o número de vereadores das capitais para trinta e três, mas 
ainda assim permaneceu a distorção porque não foi considerada a enorme disparidade entre as 
diversas capitais. 
Atualmente a cidade de São Paulo com mais de 10 milhões de habitantes, tem um eleitorado que em 
31/12/86 totalizava 5.400.139 eleitores distribuídos em 35 zonas eleitorais discriminada no quadro 
abaixo: 
 

280ª Capela do Socorro 260.413 

320ª Jabaquara 14.674 

325ª Pirituba 158.013 

326ª Ermelino Matarazzo 196.685 

327ª  Nossa Senhora do Ó 177.959 

328ª Campo Limpo 235.419 

346ª Butantã 203.783 

347ª Vila Matilde 102.144 

348ª  Vila Formosa 69.930 

349ª Jaçanã 175.429 

350ª Sapopemba 148.515 

351ª  Cidade Ademar 171.751 

352ª Itaim Paulista 79.371 

353ª  Guaianazes 149.913 

 
A necessidade de uma maior aproximação do vereador com o eleitor, como elemento de participação 
e educação política do povo, evidencia o quanto é absurdo o número de 33 vereadores para as 35 
zonas eleitorais acima, a maioria delas com mais de 120.000 eleitores. 
Há necessidade de ampliar a participação popular na vida política dos grandes conglomerados 
urbanos. Desenvolver o poder local é sem dúvida um dos caminhos que conduzirá a plena 
democratização da sociedade brasileira. 
 

ZONAS ELEITORAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

 

ZONA SEDE ELEITORADO EM 31/12/86 

1ª Bela Vista 172.530 

2ª  Perdizes 165.997 

3ª Santa Ifigênia  93.271 

4ª Mooca 144.083 

5ª Jardim Paulista 131.029 

6ª  Vila Mariana 141.562 

246ª Santo Amaro 118.699 

247ª São Miguel Paulista 183.958 

248ª Itaquera 245.224 

249ª Santana 169.556 

250ª Lapa 138.432 

251ª Pinheiros 107.237 

252ª Penha de França 98.905 

253ª Tatuapé 184.846 
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254ª Vila Maria 130.332 

255ª Casa Verde 156.134 

256ª Tucuruvi 107.896 

257ª Vila Prudente 148.820 

258ª Indianópolis 156.957 

259ª Saúde 181.796 

260ª Ipiranga 144.876 

 
Finalmente, para avaliar a importância de São Paulo no Colégio eleitoral de todo o País, 
apresentamos o quadro abaixo dos Estados e Territórios com o seu eleitorado nas últimas eleições 
de novembro de 1980, em ordem decrescente: 
   

São Paulo 15.920.473 

Minas Gerais 7.938.417 

Rio de Janeiro 7.138.362 

CIDADE DE SÃO PAULO 5.400.139 

Rio Grande do Sul 4.985.636 

Bahia 4.807.541 

Paraná 4.313.837 

Pernambuco 3.150.552 

Ceará 2.851.185 

Santa Catarina 2.303.370 

Goiás 2.160.701 

Pará 1.748.646 

Maranhão 1.726.827 

Paraíba 1.462.280 

Espírito Santo 1.158.985 

Piauí 1.074.552 

Rio Grande do Norte 1.068.878 

Alagoas 990.886 

Mato Grosso 825.531 

Mato Grosso do Sul 820.142 

Distrito Federal 728.543 

Amazonas 656.576 

Sergipe 607.797 

Rondônia 447.541 

Acre 141.836 

Amapá 84.564 

Roraima 84.564 

Fernando Noronha 549 

 

Brasil 69.166.810 

 
 
   EMENDA:04999 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 59, CAPÍTULO IV,  
INCISO V, PARÁGRAFO 2o.  
Inclua-se no anteprojeto:  
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Art. 59 - ..................................  
V -..........................................  
§ 2o. - São condições de ilegibilidade de  
Vereador ser brasileiro, ser alfabetizado, estar  
no exercício dos direitos políticos e ter idade  
mínima de dezoito anos. 
Justificativa: 
Não podemos aceitar qualquer cidadão candidatar-se à Vereança por um município, sem ser 
alfabetizado. 
Como uma das obrigações do legislador municipal é fiscalizar os atos do senhor Prefeito, examinar 
suas contas e apresentar proposições, torna-se impossível um analfabeto ocupar uma cadeira de 
Vereador. 
   
   EMENDA:05466 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda substitutiva ao Capítulo IV, Título IV,  
Arts. 59, 61, 62, 63, do Anteprojeto do relator,  
dando-se a seguinte redação:  
Suprima-se, no todo ou em parte, os artigos  
59, 61, 62, 63, remanescendo a seguinte nova  
redação ao Capítulo IV:  
Dos Municípios  
Art. - O Município reger-se-á por lei  
orgânica, votada em dois turnos e aprovada por  
dois terços dos membros da Câmara Municipal, que  
promulgará, atendidos os princípios estabelecidos  
nesta Constituição e na Constituição do respectivo  
Estado, em especial ou seguintes:  
I - eletividade do Prefeito, do Vice-Prefeito  
e dos Vereadores, mediante pleito direto e  
simultâneo realizado em todo o País;  
II - imunidade e inviolabilidade do mandato  
dos vereadores, no território do Município, por  
suas opiniões, palavras e votos;  
III - proibições e incompatibilidades no  
exercício da vereança, aplicado, no que couber, o  
disposto nesta Constituição para os membros do  
Congresso Nacional e, na Constituição do  
respectivo Estado para os membros da Assembleia  
Legislativa;  
IV - organização das funções legislativas e  
fiscalizadoras da Câmara Municipal; e  
§ 1o. - os Prefeitos e os Vereadores serão  
submetidos a julgamento perante os Tribunais de  
Justiça estadual.  
§ 2o. - São condições de elegibilidade de  
Vereador ser brasileiro, estar no exercício dos  
direitos políticos e ter idade mínima de dezoito anos.  
Art. - O número de Vereadores da Câmara  
Municipal será variável, conforme dispuser a  
Constituição do Estado, respeitadas as condições  
locais, proporcionalmente ao eleitorado.  
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No Município, não podendo exceder de vinte e  
um Vereadores nos Municípios de até um milhão de  
habitantes e de trinta e três nos demais casos.  
Art. - Os subsídios do Prefeito, do Vice-  
Prefeito e dos Vereadores serão fixados pela  
Câmara Municipal, no fim de cada legislatura, para  
a legislatura seguinte.  
Art. - Compete privativamente aos Municípios:  
I - legislar sobre assuntos de interesse  
municipal predominante e suplementar as  
legislações federal e estadual no que couber;  
II - decretar e arrecadar os tributos de sua  
competência, bem como aplicar as suas rendas, sem  
prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e  
publicar balancetes nos prazos fixados em lei;  
III - criar, organizar e suprimir Distritos;  
IV - organizar prestar os serviços públicos  
de predominante interesse local; e  
§ 1o. - Compete, ainda, ao Município:  
I - fomentar a produção agropecuária e  
organizar o abastecimento urbano;  
II - implantar programas de construção de  
moradias, bem como promover a melhoria das  
condições habitacionais e de saneamento básico da  
população;  
III - manter, com a cooperação do Estado, os  
programas de alfabetização e o ensino de 1o. grau;  
IV - prestar, com a cooperação da União e do  
Estado, os serviços de atenção primária à saúde da  
população; e  
V - promover adequado ordenamento territorial.  
§ 2o. - Os Municípios poderão prestar outros  
serviços e desempenhar outra atividades, mediante  
delegação do Estado ou da União, sempre que lhes  
forem atribuídos os recurso necessários.  
Seção Única  
Da Fiscalização Financeira e Orçamentária Municipal  
Art. - A fiscalização financeira e  
orçamentária dos Municípios será exercida pela  
Câmara Municipal, mediante controle externo, e  
pelos sistemas de controle interno do Poder  
Executivo Municipal, na forma da lei.  
§ 1o. - O controle externo da Câmara  
Municipal será exercido com o auxílio do Tribunal  
de Contas do Estado.  
§ 2o. - O parecer prévio sobre as contas que  
o Prefeito deve prestar anualmente, emitido pelo  
Tribunal de Contas somente deixará de prevalecer  
por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal.  
§ 3o. - O Município com população superior a  
três milhões de habitantes poderá instituir  
Tribunal de Contas Municipal.  
Art. - Como órgão subsidiário de controle da  
atividade municipal, a Lei Orgânica poderá criar  
um Conselho de Ouvidores e regulará as suas  
atribuições.  
§ 1o. - Ao Conselho de Ouvidores, constituído  
de representantes da comunidade, em especial de  
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entidades econômicas, profissionais e culturais,  
competirá:  
I - manifestar-se, perante a Câmara de  
Vereadores, sobre o orçamento municipal e ser votado;  
II - fiscalizar o desempenho da administração  
municipal, no curso da execução orçamentária  
manifestando-se perante a Câmara de Vereadores  
sempre que julgue necessário;  
III - receber queixas da comunidade a  
respeito do funcionamento da administração  
municipal e encaminhá-las aos órgãos competentes,  
providenciando, quando for o caso medidas de  
apuração da responsabilidade de servidores municipais.  
§ 2o. - Os membros do Conselho de Ouvidores  
serão eleitos, por voto direto e secreto, em  
sufrágio universal, e exercerão suas atribuições  
gratuitamente.  
§ 3o. - Será conferida legitimidade  
processual ao Presidente do Conselho de Ouvidores  
para representar, perante o Poder Judiciário,  
sobre qualquer abuso de autoridade, desvio de  
poder ou má aplicação de recursos públicos. 
Justificativa: 
Nem uma palavra foi acrescida ou alterada no texto do anteprojeto apresentado à Comissão de 
Sistemática. 
Procuramos, apenas, por meio de supressão, sistematizar o texto, tornando-o compatível com ele 
mesmo, com o texto aprovado pela Comissão, e enxugando-o de matéria não constitucional. 
Com isso, apresentamos ao plenário um texto mais adequado a uma Constituição. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE M 

   EMENDA:00593 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
  Nos termos do § 2o. do Art. 23 do Regimento  
Interno da Comissão de Sistematização - (Resolução  
no. 01/87 C.S.).  
Incluir § 3o., do Art. 62, constante do Art.  
14 da Comissão II:  
" § 3o. - É facultado à Câmara de Vereadores  
emendar, alterar e rejeitar proposta de orçamento  
do Município, bem como iniciativa de lei em  
matéria financeira que disponha sobre o  
patrimônio, respeitadas as normas de planos e  
orçamento contidas nesta Constituição." 
Justificativa: 
O parágrafo proposto consta do inciso V, art. 14, do Anteprojeto da Comissão da Organização do 
Estado, que não foi aproveitado pelo Relator em seu Anteprojeto da Constituição. 
Consideramos a matéria contida nesse dispositivo relevante, uma vez que dá prerrogativas ao 
Legislativo Municipal de interferir na proposta orçamentária do Município e legislar sobre matéria 
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financeira que disponha sobre o patrimônio, podendo, assim, os vereadores interferirem nas questões 
de compra e venda de imóveis de propriedade da Municipalidade. 
Propomos, portanto, a inclusão desse dispositivo na forma como foi apresentado pela Comissão 
Temática II. 
Parecer:   
 Pelo não acolhimento, nos termos da redação adotada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00831 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda supressiva. 
Suprimam-se os §§ 1o e 2o. do artigo 62 
Justificativa: 
A matéria é de competência do Estado federado e deve ser inserida no texto da sua Constituição. 
Parecer:   
 Pelo acolhimento. Quanto à supressão do § 1o. e pela manutenção no texto do Projeto de 
Constituição do dispositivo que estabelece as condições de elegibilidade dos Vereadores. Pela 
aprovação parcial. 
   
   EMENDA:00832 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Modifique-se a redação do artigo 62 para o seguinte:  
Art. 62 - O município reger-se-á por lei  
orgânica municipal, atendidos, dentre outros, os  
seguintes princípios:  
I - eletividade do Prefeito, do Vice-Prefeito  
e dos Vereadores mediante sufrágio, direto e  
secreto, e simultâneo em todo o País;  
II - estabelecimento de incompatibilidades  
para o exercício da vereança, observado o disposto  
nesta Constituição para os Membros do Congresso  
Nacional é na Constituição do respectivo Estado  
federado para os Membros da Assembleia Legislativa.  
III - organização das funções legislativas e  
fiscalizadoras da Câmara Municipal. 
Justificativa: 
As normas básicas de organização dos municípios hão de ser competência do Estado; no mínimo, 
para obter-se coerência em sua estruturação. 
Parecer:   
   Emenda acolhida na forma e no mérito integralmente. 
   
   EMENDA:00952 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO - § 1o. do art. 62  
Suprimir o § 1o. do art. 62 
Justificativa: 
O anteprojeto da Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo tratou da matéria 
(competência dos Tribunais de Justiça dos Estados), com maior pertinência, dado que a uma 
Subcomissão foi atribuída a missão de propor a disciplina do Judiciário, enumerando seus órgãos e a 
respectiva competência de cada um deles.  
Não se justificava, pois, que, esvaziando essa particular atribuição temática, a mesma matéria fosse 
fracionadamente examinada, em outras Comissões, como aconteceu com o preceito que se visa, 
agora, suprimir. A questão poderá ser novamente discutida e votada, mas na oportunidade própria, 
que será o Plenário da Constituinte. Na Comissão de sistematização, deve prevalecer o texto da 
Comissão pertinente, que não prevê esse chamado foro privilegiado para Prefeitos e Vereadores. 
Parecer:   
   A emenda tem total precedência. Tal como propõe o ilustre Constituinte também não nos parece 
conveniente criar foro privilegiado para prefeitos e vereadores. 
   
   EMENDA:01202 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSMIR LIMA (PMDB/AC) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Modifica art. 60 e seu parágrafo único  
suprimindo art. 64 e seu parágrafo.  
Nova redação:  
O Governador de Estado e o Prefeito serão  
eleitos até cem dias antes do termo do mandato de  
seu antecessor, na forma dos parágrafos 1o. e 2o.  
do artigo 153, para mandato de quatro anos, e  
tomarão posse no dia 1o. de janeiro do ano  
subsequente.  
Parágrafo único - Considerar-se-ão eleitos os  
candidatos a Vice-governador e Vice-Prefeito em  
virtude da eleição do candidato a Governador e  
Prefeito com eles registrados. 
Justificativa: 
Considerando que os prazos estipulados para eleição de Governador e Prefeito são bastante 
semelhantes, optei pela fusão dos dois em um só, diminuindo desse modo a quantidade de artigos, 
que já são numerosos. 
Parecer:   
   O prazo de 45 dias antes do término do mandato do Governador e Prefeito, foi aceito pelos Srs. 
Constituintes da Comissão como mais adequado; prazo maior interferiria nos trabalhos de final de 
gestão do Governo em exercício. Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:02044 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   THEODORO MENDES (PMDB/SP) 
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Texto:   
   Emenda Modificativa.  
Dispositivo Emendado: art. 65.  
Redija-se assim o art. 65 do projeto:  
Art. 65 - Os subsídios do Prefeito, do Vice-  
Prefeito e dos vereadores serão fixados pela  
Câmara Municipal, no fim de cada legislatura e  
sempre antes das eleições, para a legislatura seguinte. 
Justificativa: 
A remuneração dos vereadores, do Prefeito e do Vice-Prefeito deve ser fixada de uma legislatura 
para outra, sempre antes das eleições municipais, porque as Câmaras vêm estabelecendo essa 
remuneração com o intuito de favorecer ou prejudicar os eleitos, conforme a filiação partidária. A 
fixação da remuneração dos Vereadores, do Prefeito e do Vice-Prefeito, antes das eleições 
municipais, evitará essa discriminação político-partidária. 
Parecer:   
 Pela aprovação, com a seguinte redação: "parágrafo único:  
O limite da remuneração dos Prefeitos e dos Vereadores será fixado na Constituição de cada Estado 
Federal". 
   
   EMENDA:02172 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ENOC VIEIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: CAPUT DO ART. 62  
Dê-se nova redação ao caput do art. 62  
Art. 62 - O município reger-se-á por lei  
orgânica municipal, respeitados os princípios  
estabelecidos nesta Constituição e na Constituição  
estadual, em especial os seguintes. 
Justificativa: 
A redação original deste artigo contém normas que devem figurar em legislação ordinária. 
A redação proposta nesta emenda visa excluir do texto constitucional aquelas normas. 
Parecer:   
 Dada a importância da lei orgânica municipal, que disporá afinal sobre as instituições básicas dos 
Municípios, parece-nos que a Fórmula de elaboração prevista na redação atual do art. 62 confere 
cunho de maior segurança àquele, motivo pelo qual parece-nos inadequada a modificação de atual 
redação do mencionado artigo. 
   
   EMENDA:02337 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO VANDERLINDE (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Modifique-se a redação do artigo 62 para a seguinte:  
Art. 62 - O município reger-se-á por lei  
orgânica municipal, atendidos, dentre outros, os  
seguintes princípios:  
I - eletividade do Prefeito, do Vice-Prefeito  
e dos Vereadores mediante sufrágio, direto e  
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secreto, e simultâneo em todo o País;  
II - estabelecimento de incompatibilidades para  
o exercício da vereança, observado o disposto  
nesta Constituição para os Membros do Congresso  
Nacional é na Constituição do respectivo Estado  
federado para os Membros da Assembleia Legislativa.  
III - organização das funções legislativas e  
fiscalizadoras da Câmara Municipal. 
Justificativa: 
As normas básicas de organização dos municípios hão de ser competência do Estado, no mínimo, 
para obter-se coerência em sua estruturação. 
Parecer:   
   A proposta constante da Emenda é adequada por concretizar princípios reguladores da autonomia 
municipal. Optamos pela sua aprovação integral. 
   
   EMENDA:02646 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 59, § 1o.  
O § 1o. do artigo 62, do projeto, passa a  
ter a seguinte redação:  
Art. 62 - ..................................  
§ 1o. Os Prefeitos e os Vereadores serão  
submetidos a julgamento perante os Tribunais de  
Justiça Estaduais, após aprovação de denuncia pela  
Câmara Municipal. 
Justificativa: 
Tendo em vista o que se aplica aos Parlamentares Federais, que só poderão ser processados 
criminalmente após licença da Câmara, achamos que esse princípio deve ser aplicado aos 
Vereadores.  
Por essa razão justifica-se a aprovação da presente emenda. 
Parecer:   
   A necessidade da aprovação da denúncia pela Câmara Municipal para julgamento de vereadores 
não foi aprovada pelos Constituintes na Comissão respectiva. Nossa opção acompanha o texto do 
Projeto. 
   
   EMENDA:02995 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Modifique-se a redação do artigo 62 para a seguinte:  
Art. 62 - O município reger-se-á por lei  
orgânica municipal, atendidos, dentre outros, os  
seguintes princípios:  
I - eletividade do Prefeito, do Vice-Prefeito  
e dos Vereadores mediante sufrágio, direto e  
1pcreto; e simultâneo em todo o País;  
II - estabelecimento de incompatibilidades  
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para o exercício da vereança, observado o disposto  
nesta Constituição para os Membros do Congresso  
Nacional e na Constituição do respectivo Estado  
federado para os Membros da Assembleia Legislativa.  
III - organização das funções legislativas e  
fiscalizadoras da Câmara Municipal. 
Justificativa: 
As normas básicas de organização dos municípios hão de ser competência do Estado, no mínimo, 
para obter-se coerência em sua estruturação. 
Parecer:   
   A proposta contida na Emenda parece-nos oportuna e pertinente. Optamos pelo seu acolhimento. 
   
   EMENDA:03170 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 64  
Dê-se ao "caput" do art. 64 do Projeto de  
Constituição a seguinte redação:  
"Art. 64 - O Prefeito será eleito até noventa  
dias antes do término do mandato do seu  
antecessor, aplicadas as regras constantes no art.  
157 e parágrafos da Constituição.  
Parágrafo único - .......................... 
Justificativa: 
O objetivo dessa Emenda é o de compatibilizar o texto constitucional, substituindo “remissão”, 
constante na redação atual do dispositivo ora alterado, por estar incorreto. 
Parecer:   
 Concluímos pelo não acolhimento por considerarmos que o prazo proposto é demasiado longo. 
   
   EMENDA:03313 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Inciso i do artigo 62.  
Suprima-se a expressão "do Vice-Prefeito" do  
inciso I do artigo 62 do projeto. 
Justificativa: 
A presente Emenda visa adequar o dispositivo ao parágrafo único do artigo 435, que trata da 
adaptação da Lei Orgânica Municipal às Constituições Estadual e Federal. 
Ora, ao instituir-se o Sistema Parlamentarista de Governo, pressupõe-se que tal Sistema estender-
se-á a Estados e Municípios. 
Dessa forma, inexistindo o Vice-Presidente da República, inexistirão o Vice-Governador e o Vice-
Prefeito. 
Parecer:   
 Concluímos pelo não acolhimento pois a opção pelo Parlamentarismo nos Municípios independerá 
da supressão proposta. 
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   EMENDA:03318 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
 Suprima-se o parágrafo único do artigo 64 do projeto. 
Justificativa: 
A presente Emenda visa adequar o dispositivo ao parágrafo único do artigo 435, que trata da 
adaptação da Lei Orgânica Municipal às Constituições Estadual e Federal. 
Ora, ao instituir-se o Sistema Parlamentarista de Governo, pressupõe-se que tal Sistema estender-
se-á a Estados e Municípios. 
Dessa forma, inexistindo o Vice-Presidente da República, inexistirão o Vice-Governador e o Vice-
Prefeito. 
Parecer:   
 Concluímos pelo não acolhimento pois a opção pelo Parlamentarismo nos Municípios independerá 
da supressão proposta. 
   
   EMENDA:03320 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
 Dê-se ao artigo 63 do projeto da  
Constituição a seguinte redação:  
"Art. 63 - O número de Vereadores da Câmara  
Municipal será variável, conforme dispuser a  
Constituição do Estado, respeitadas as condições  
locais, proporcionalmente à população do  
Município, não podendo exceder o número de  
Deputados Estaduais." 
Justificativa: 
Há uma assimetria de critérios para a fixação do número de Vereadores e Deputados Federais e 
Estaduais. Enquanto o artigo 63 estabelece que o número de Vereadores será proporcional ao 
eleitorado do Município, o artigo 97, § 2º, dispõe que o número de Deputados Federais será 
proporcional à população, aplicando-se a mesma regra aos Deputados Estaduais, tendo em vista a 
vinculação estatuída no artigo 57. A adoção de critério único – a população – seria conveniente e 
necessária, até porque mais justa. Tais quais os Deputados, os Vereadores são representantes do 
povo, considerado em sua totalidade, maiores ou menores de dezoito anos, eleitores ou não. Não se 
justifica, pois, esteja a representação municipal na Câmara adstrita a uma parte do povo. A presente 
emenda visa corrigir essa distorção. 
No que tange à limitação do quantitativo, somos por que o teto proposto melhor condiz com as 
necessidades de cada um dos Municípios brasileiros, que apresentam variadíssimo espectro 
dimensional. 
Parecer:   
 Concluímos pela aprovação parcial nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:03328 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 65, caput.  
Suprima-se a expressão "do Vice-Prefeito" do  
caput do artigo 65 do anteprojeto. 
Justificativa: 
A presente Emenda visa adequar o dispositivo ao parágrafo único do artigo 435, que trata da 
adaptação da lei orgânica Municipal às Constituições Estadual e Federal. 
Ora, ao instituir-se o Sistema Parlamentarista de governo, pressupõe-se que tal Sistema estender-se-
á a Estados e Municípios. 
Dessa forma, inexistindo o Vice-Presidente da República, inexistirão o Vice-Governador e o Vice-
Prefeito. 
Parecer:   
 Concluímos pelo não acolhimento pois a opção pelo Parlamentarismo nos Munícipios independerá 
da supressão proposta. 
   
   EMENDA:03553 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO BENJAMIM (PFL/BA) 
Texto:   
   TÍTULO IV  
CAPÍTULO IV  
Art. 62 - Na parte final do § 1o., onde se  
diz "Tribunal de Justiça" - diga-se:  
"Tribunal de Justiça do Estado" 
Justificativa: 
A emenda visa indicar que a competência para julgar os Prefeitos e Vereadores é do Tribunal de 
Justiça do Estado a que pertencerem os municípios que aqueles titulares representem e não de 
qualquer outro Tribunal estadual. 
Parecer:   
   A emenda versa matéria já contemplada adequadamente no Substitutivo. Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:03591 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SÉRGIO BRITO (PFL/BA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 63.  
O art. 63 do projeto, passa ter a seguinte redação:  
Art. 63 - o número de Vereadores da Câmara  
Municipal será variável, conforme dispuser a  
Constituição do Estado, respeitadas as condições  
locais, proporcionalmente ao eleitorado do  
Município, não podendo exceder de vinte e um  
Vereadores nos Municípios de até um milhão de  
habitantes e de trinta e três para Municípios até  
cinco milhões de habitantes e de trinta e cinco  
para os Municípios acima de dez milhões de habitantes. 
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Justificativa: 
Defensor intransigente do municipalismo brasileiro, acompanhando as pegadas do seu saudoso pai, 
o Deputado Federal Henrique Brito Filho, ex-Prefeito de Itororó, do meu estado da Bahia, e 
Presidente da ABM – Associação Brasileira de Municípios, venho lutando em prol das causas 
municipalistas. Entendo que o Município, como a célula primeira da nação, possa receber dessa 
Constituinte todo a competência possível, razão porque entendo que as egrégias Câmaras mereçam 
um destaque e entendo que o número de Vereadores proposto no anteprojeto é o ideal para cidades 
pequenas. Todavia, para Municípios como Rio de Janeiro e São Paulo, com população acima de 
cinco milhões de habitantes, o número de Vereadores deve ser de cinquenta, digo quarenta e cinco, 
pois o trabalho torna-se impossível de ser legislado por um contingente menor de Vereadores, para 
uma megalópole como São Paulo, levando-se em conta toda a situação de administração do poder 
público a ser feito. 
Parecer:   
   O assunto já está adequadamente tratado no Substitutivo. Pelo acolhimento parcial. 
   
   EMENDA:03679 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GIDEL DANTAS (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda no.  
Dê-se ao Título IV do Anteprojeto do Relator  
da Comissão de Sistematização. a seguinte redação:  
Título IV  
Da Organização do Estado  
Capítulo I  
Da Organização Político-Administrativa  
[...] 
Capítulo III  
Dos Estados, do Distrito Federal,  
Dos Municípios e dos Territórios  
Art. Os Estados e o Distrito Federal se  
organizam e se regem pelas Constituições e leis  
que adotarem, observados os princípios desta  
Constituição.  
Parágrafo único - Reservam-se aos Estados e  
ao Distrito Federal todos os poderes que,  
implícita ou explicitamente, não lhes sejam  
vedados por esta Constituição.  
Art. O número de Deputados à Assembleia  
Legislativa corresponderá ao triplo da  
representação do Estado e do Distrito Federal na  
Câmara Federal e, atingindo o número de trinta e  
seis, será acrescido de tantos quantos forem os  
deputados federais acima de doze.  
§ 1o. O mandato dos deputados estaduais será  
de quatro anos;  
§ 2o. A remuneração dos deputados estaduais e  
do Distrito Federal não excederá o limite de dois  
terços do que percebem, a qualquer título, os  
deputados federais.  
Art. 57. Os Governadores de Estado e do  
Distrito Federal serão eleitos para o mandato de  
quatro anos, e tomarão posse no dia 1o. de janeiro  
do ano subsequente.  
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Parágrafo único - A eleição do Governador  
importa a do candidato a Vice-Governador com ele  
registrado.  
Art. 58. O Município reger-se-á por lei  
orgânica própria, atendidos os princípios  
estabelecidos nesta Constituição e na do  
respectivo Estado, e em especial os seguintes:  
I - eleição do Prefeito, do Vice-prefeito e  
dos Vereadores, mediante pleito direito e  
simultâneo realizado em todo o País;  
II - imunidade e inviolabilidade do mandato  
dos vereadores, no território do município, por  
suas opiniões, palavras e votos;  
III - proibições e incompatibilidade no  
exercício da vereança, aplicado, no que couber, o  
disposto nesta Constituição para os membros do  
Congresso Nacional e na Constituição do respectivo  
Estado para os membros da Assembleia Legislativa.  
Art. 59. A representação judicial dos  
Municípios deverá ser exercida, exclusivamente,  
pelos seus procuradores, que se equiparam,  
em deveres, obrigações e vantagens, aos do  
Estado em que atuem.  
Art. 60. Os subsídios do Prefeito, do Vice-  
Vice-Prefeito e dos Vereadores serão fixados  
pela Câmara Municipal, no fim de cada  
legislatura, para a seguinte.  
Parágrafo único. O número de vereadores por  
município e o limite da respectiva remuneração  
serão fixados na Constituição de cada Estado.  
[...] 
Justificativa: 
O título em epígrafe trata da Organização do Estado.  
Objetivou-se dar ao texto redação mais técnica e suprimir toda a matéria que deva ser tratada em lei 
complementar, orgânica ou ordinária. 
Em razão da autonomia política, administrativa e financeira outorgada ao DF pelo anteprojeto de 
Constituição, deu-se lhe tratamento igual ao dispensado aos Estados. 
No elenco da matéria de competência da União, buscou-se melhor técnica, ordenando as espécies 
segundo seu gênero, sem que a modificação de forma importasse a de conteúdo. 
No tocante às Regiões de Desenvolvimento Econômico, Áreas Metropolitanas e Micro Regiões, 
previu-se apenas sua criação, ao entendimento de que o “modus faciendi” deva ser deferido à lei. 
Toda a parte suprimida no capítulo referente à Administração Pública é, sem dúvida, matéria de lei, e 
que decorre dos princípios da legalidade e moralidade consagrados no anteprojeto. 
É mantida a essência do conteúdo do anteprojeto. 
Parecer:   
  Propõe a emenda uma nova redação no título IV do Projeto, concluímos pela aprovação parcial uma 
vez que vários dispositivos foram aceitos no Substitutivo. 
   
   EMENDA:04012 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprimam-se os §§ 1o. e 2o. do artigo 62. 
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Justificativa: 
A matéria é de competência do Estado federado e deve ser inserida no texto da sua Constituição. 
Parecer:   
   O § 1o. trata realmente de matéria infraconstitucional. O § 2o. foi mantido.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:04069 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
- suprimir do inciso I, do artigo 62 e 65 do  
projeto do Relator, a expressão "Vice-Prefeito". 
Justificativa: 
O regime de Governo adotado pelo projeto é o parlamentarismo, onde não há eleição para Vice-
Presidente da República. Como esse regime deve ser adotado pelos Estados Membros e Municípios, 
não haverá a criação da figura do Vice-Prefeito, que, de resto, é matéria especifica das Constituições 
Estaduais e das Leis Orgânicas Municipais. 
Parecer:   
 Concluímos pelo não acolhimento pois a opção pelo Parlamentarismo nos Munícipios independerá 
da supressão proposta. 
   
   EMENDA:04087 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
- suprimir o parágrafo único do art. 64 do  
projeto do Relator. 
Justificativa: 
O Sistema de Governo adotado pelo projeto é o parlamentarista, não prevendo a eleição de Vice-
Presidente da República. 
Como esse Sistema de Governo deve ser seguido pelos Estados Membros e Municípios, torna-se 
incompatível com o texto do projeto, a previsão de eleição para Vice-Prefeito. 
Finalmente, a matéria deve ser tratada pelas Constituições dos Estados-Membros e pelas Leis 
Orgânicas dos Municípios. 
Parecer:   
 Tendo o substitutivo optado pelo parlamentarismo, a argumentação do autor de emenda é válida.  
Somos, portando, pela aprovação. 
   
   EMENDA:04264 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRCIO BRAGA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Artigo 62 - inciso II - Dê-se ao dispositivo  
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a redação seguinte:  
"II - imunidade e inviolabilidade do mandato  
dos vereadores, na circunscrição do Município, por  
suas opiniões, palavras e votos;" 
Justificativa: 
O conceito jurídico-constitucional de território não se comunica ao Município, dado à inexistência, 
nessas pessoas jurídicas de Direito Público, de parcela de Domínio Eminente. 
Dessarte, não é de ser empregada tal expressão, pela falta de sintonia com terminologia já 
consagrada na Teoria Geral do Direito Público, sendo de melhor alvitre a utilização do termo clássico 
“circunscrição”. 
Parecer:   
   A emenda não inclui nenhuma mudança no texto original.  
Prejudicada, portanto. 
   
   EMENDA:04396 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERALDO TINOCO (PFL/BA) 
Texto:   
 Suprima-se o item V do art. 62. 
Justificativa: 
No regime democrático, a participação popular é assegurada, em nível municipal, pelas autoridades 
eleitas, a quem se atribui o poder de decisão. 
Por considerarmos inviável a adoção de outro sistema, julgamos que deva ser suprimido o item em 
pauta. 
Parecer:   
   A argumentação é correta e nosso parecer favorável à supressão. 
   
   EMENDA:04556 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   Adequação do projeto através de  
EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 63  
Dar ao artigo 63 a seguinte redação:  
Art. 63 - O número de Vereadores da Câmara  
Municipal será variável, conforme dispuser a  
Constituição do Estado, respeitadas as condições  
locais, proporcionalmente ao eleitorado do Município. 
Justificativa: 
O Art. 1º do Anteprojeto define que o “Brasil é uma República Federativa” e ao tratar da Organização 
do Estado no Título IV, Capítulo I, o art. 44 diz textualmente que “a organização político-administrativa 
da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, todos eles autônomos (o grifo é nosso) em sua respectiva esfera de competência”. 
O art. 45, ao tratar da competência para legislar e editar normas, afirma em do seu parágrafo único 
que é do “encargo do Município o que for de predominante interesse local; do Estado, o que for de 
interesse supramunicipal; e da União, aquilo que representar interesse nacional”. 
Seguindo essa orientação de cunho federalista, andou bem o constituinte ao fixar no art. 59 do 
Anteprojeto a velha aspiração dos Municípios brasileiros de elaborar a sua própria lei orgânica pela 
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Câmara Municipal. É a tão sonhada autonomia reivindicada invariavelmente por todos os movimentos 
municipalistas. 
Contraditório com essa postura, contrariando o espírito e a letra do Federalismo, atropelando-o e 
mesmo, sem exagero, fazendo-o em pedaços, é a fixação dos limites ao número de vereadores em 
cada município pelo art. 60. 
É nossa opinião que a determinação desses limites – se vinte e um nos Municípios de até um milhão 
de habitantes e trinta e três nos demais casos – deve caber na sua plenitude aos constituintes 
estaduais, não só pelo conhecimento e pelas informações que cada um deles tem da realidade 
político-administrativa do seu Estado, mas também e sobretudo porque seria um equívoco manter 
essa competência na esfera da União. 
Aliás, o art. 60, tal como está redigido, deixa clara uma contradição interna ao estabelecer que a 
fixação do número variável dos Vereadores até os limites de vinte e um e trinta e três cabe aos 
constituintes estaduais, enquanto que esses dois limites são da nossa competência. 
Por isso é necessário compatibilizar o art. 60 com o princípio federativo, adotando a redação proposta 
nesta emenda. 
Para exemplificar o absurdo que é a fixação de um número máximo de trinta e três vereadores para 
as cidades de mais de um milhão de habitantes, é mister lembrar o exemplo da cidade de São Paulo. 
Antes do golpe militar de 64, o número de vereadores na Câmara Municipal de São Paulo era de 45 
(quarenta e cinco). No pleito de 20 de outubro de 1963, para a escolha desses 45 edis, houve quase 
um milhão de votos válidos. 
Instaurada a ditadura, suprimida a pluralidade partidária, encontrou-se o pretexto do corte de 
despesas com subsídios para reduzir o número de vereadores para 21 em todas as capitais, sem 
levar em conta as demandas da população em cada uma delas. 
O “pacote de abril” de 1977 ampliou o número de vereadores das capitais para trinta e três, mas 
ainda assim permaneceu a distorção, porque não foi considerada a enorme disparidade entre as 
diversas capitais. 
Atualmente a cidade de São Paulo com mais de 10 milhões de habitantes, tem um eleitorado que em 
31/12/86 totalizava 5.400.139 eleitores distribuídos em 35 zonas eleitorais discriminadas no quadro 
abaixo: 
 

280ª Capela do Socorro 260.413 

320ª Jabaquara 14.674 

325ª Pirituba 158.013 

326ª Ermelino Matarazzo 196.685 

327ª  Nossa Senhora do Ó 177.959 

328ª Campo Limpo 235.419 

346ª Butantã 203.783 

347ª Vila Matilde 102.144 

348ª  Vila Formosa 69.930 

349ª Jaçanã 175.429 

350ª Sapopemba 148.515 

351ª  Cidade Ademar 171.751 

352ª Itaim Paulista 79.371 

353ª  Guaianazes 149.913 

 
A necessidade de uma maior aproximação do vereador com o eleitor, como elemento de participação 
e educação política do povo, evidencia o quanto é absurdo o número de 33 vereadores para as 35 
zonas eleitorais acima, a maioria delas com mais de 120.000 eleitores. 
Há necessidade de ampliar a participação popular na vida política dos grandes conglomerados 
urbanos. Desenvolver o poder local é sem dúvida um dos caminhos que conduzirá à plena 
democratização da sociedade brasileira. 
 

ZONAS ELEITORAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

 

ZONA SEDE ELEITORADO EM 31/12/86 

1ª Bela Vista 172.530 

2ª  Perdizes 165.997 
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3ª Santa Ifigênia  93.271 

4ª Mooca 144.083 

5ª Jardim Paulista 131.029 

6ª  Vila Mariana 141.562 

246ª Santo Amaro 118.699 

247ª São Miguel Paulista 183.958 

248ª Itaquera 245.224 

249ª Santana 169.556 

250ª Lapa 138.432 

251ª Pinheiros 107.237 

252ª Penha de França 98.905 

253ª Tatuapé 184.846 

254ª Vila Maria 130.332 

255ª Casa Verde 156.134 

256ª Tucuruvi 107.896 

257ª Vila Prudente 148.820 

258ª Indianópolis 156.957 

259ª Saúde 181.796 

260ª Ipiranga 144.876 

 
Finalmente, para avaliar a importância de São Paulo no Colégio eleitoral de todo o País, 
apresentamos o quadro abaixo dos Estados e Territórios, com o seu eleitorado nas últimas eleições 
de novembro de 1980, em ordem decrescente: 
   

São Paulo 15.920.473 

Minas Gerais 7.938.417 

Rio de Janeiro 7.138.362 

CIDADE DE SÃO PAULO 5.400.139 

Rio Grande do Sul 4.985.636 

Bahia 4.807.541 

Paraná 4.313.837 

Pernambuco 3.150.552 

Ceará 2.851.185 

Santa Catarina 2.303.370 

Goiás 2.160.701 

Pará 1.748.646 

Maranhão 1.726.827 

Paraíba 1.462.280 

Espírito Santo 1.158.985 

Piauí 1.074.552 

Rio Grande do Norte 1.068.878 

Alagoas 990.886 

Mato Grosso 825.531 

Mato Grosso do Sul 820.142 

Distrito Federal 728.543 

Amazonas 656.576 

Sergipe 607.797 

Rondônia 447.541 

Acre 141.836 

Amapá 84.564 

Roraima 84.564 

Fernando Noronha 549 

 

Brasil 69.166.810 

 
Parecer:   
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Pela rejeição.  
A proposta não adota parâmetros que limitem o nº de vereadores. 
   
   EMENDA:04561 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 64  
Acrescente-se o seguinte parágrafo ao artigo  
64 do projeto:  
Art. 64 - ..................................  
Parágrafo - Observar-se-á, na eleição de  
Prefeito, o disposto nos parágrafos 1o, 2o. e 3o.  
do artigo 153. 
Justificativa: 
A nossa emenda visa regulamentar a eleição de Prefeito, a ela aplicando os dispositivos que 
regulamentam a eleição do Presidente da República, buscando, assim, a uniformização das eleições 
para os diferentes níveis do Executivo. 
Parecer:   
   O artigo 64 já especifica bem a matéria. O parecer é, pois, pela rejeição. 
   
   EMENDA:04646 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 62, CAPÍTULO IV,  
INCISO V, PARÁGRAFO 2o.  
Inclua-se no anteprojeto:  
Art. 62 - ..................................  
V - .........................................  
§ 2o. - São condições de ilegibilidade de  
Vereador ser brasileiro, ser alfabetizado, estar  
no exercício dos direitos políticos e ter idade  
mínima de dezoito anos. 
Justificativa: 
Não podemos aceitar qualquer cidadão candidatar-se à Vereança por um município, sem que seja 
alfabetizado. Como uma das obrigações do legislador municipal é fiscalizar os atos do Senhor 
Prefeito, examinar suas contas e apresentar proposições, torna-se impossível um analfabeto ocupar 
uma cadeira de Vereador. 
Parecer:   
   O assunto já definido em outro dispositivo, o que dispensa o acréscimo sugerido pelo autor da 
emenda.  
Portanto, o parecer é pela rejeição. 
   
   EMENDA:05723 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado - art. 62, § 1o.  
Suprimir o § 1o. do art. 62 
Justificativa: 
A proposta é no sentido de suprimir o parágrafo, já que a competência quanto à matéria e quanto às 
pessoas para processar autoridades ou agentes políticos é da alçada da legislação ordinária e não do 
texto constitucional. De outra parte, não há o que justifique o privilégio conferido a Prefeitos e 
Vereadores para que sejam julgados pelos Tribunais e não por juízes de primeira instância.  
Parecer:   
Do ponto de vista técnico é procedente a sugestão no sentido de se suprimir o parágrafo, razão pela 
qual a aconselhamos. 
   
   EMENDA:05828 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO CERSÓSIMO (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo emendado: art. 62 do Projeto de Constituição.  
Dê-se ao artigo 62 do Projeto de Constituição  
a seguinte redação:  
"Art. 62 - O Município reger-se-á por  
Constituição Municipal, votada em dois turnos e  
aprovada por dois terços dos membros da Câmara  
Municipal, que a promulgará, atendidos os  
princípios estabelecidos nesta Constituição e na  
Constituição do respectivo Estado, em especial os seguintes: 
Justificativa: 
A substituição do nome “Lei Orgânica” por “Constituição Municipal”, é perfeitamente compatível com a 
filosofia da Nova Carta Constitucional, que pretende fortalecer e garantir a autonomia Municipal. 
Ademais, a ritualística e solenidade para elaboração do estatuto jurídico fundamental dos Municípios, 
é própria das Leis Constitucionais. 
Por outro lado, a modificação prestigiará os Vereadores de todo País, nesse momento histórico, uma 
vez que, durante os trabalhos das Constituintes Municipais, serão Constituintes Municipais. 
Parecer:   
   A denominação "constituição municipal" não se apresenta como mais conveniente do que "lei 
orgânica" utilizada no anteprojeto, mesmo porque tem a vantagem de distinguir a carta municipal da 
dos Estados e da República. 
   
   EMENDA:05897 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALDECK ORNÉLAS (PFL/BA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo emendado: art. 64.  
Dê-se a seguinte redação ao art. 64 do  
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Projeto de Constituição:  
"Art. 64. O Prefeito será eleito até noventa  
dias antes do término do mandato do seu  
antecessor, para período de quatro anos, e tomará  
posse no dia 31 de janeiro.  
Parágrafo único. Considerar-se-á eleito o  
candidato a Vice-Prefeito, em decorrência da  
eleição do candidato a Prefeito com ele registrado." 
Justificativa: 
A emenda busca definir o prazo de mandato, que será sempre de quatro anos e a data do seu termo, 
que será 31 de janeiro. Com isto, objetiva-se permitir ao Prefeito eleito a administração do orçamento 
anual do seu primeiro período de mandato, sem prejudicar o antecessor no decurso do tempo 
necessário para a prestação de contas do seu último exercício. 
Por outro lado, elimina-se a exigência de maioria absoluta e, eventualmente, a necessidade de dois 
turnos de votação, que não se justifica em nível municipal. Ao contrário, a eleição por maioria simples 
tende a ser mais democrática, permitindo um maior leque de opções para o eleitorado, evitando-se 
que os acordos políticos fraudem, na prática, o resultado das urnas, em colégios eleitorais de 
pequeno porte, como é amplamente predominante entre os municípios. 
Parecer:   
 Pelo não acolhimento, conforme orientação adotada no substitutivo. 
   
   EMENDA:06110 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TITO COSTA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emendas modificativa  
Título IV - Da Organização do Estado  
Capítulo IV - Dos Municípios  
Redação para o art. 62:  
"Art. 62. O Município reger-se-á por lei  
orgânica na forma disciplinada pela Constituição  
estadual, observados os seguintes princípios:  
I - ........................................  
II - ........................................  
III - ......................................  
IV - ........................................  
V - ........................................ 
Justificativa: 
Não se aconselha a entrega indiscriminada a todos os municípios brasileiros da incumbência de 
fazerem sua própria lei orgânica. Seria desastroso e teríamos o caos. Em primeiro lugar, pela falta de 
meios da imensa maioria de nossas comunas para cumprir essa tarefa, o que levaria uma a copiar (e 
muitas vezes copiar mal) a lei de outra; em segundo lugar, pelas impropriedades e pelos abusos que 
as tais “cartas próprias” inevitavelmente conteriam. Acabaríamos por ver a instalação de verdadeiras 
heresias, seguidas de facilidades ou dificuldades criadas pelos Vereadores, ao sabor de interesses 
pessoais e em função da politicalha local. E a maioria qualificada de dois terços para a votação, nos 
termos do preceito original (que se propõe, aqui, seja modificado) seria facilmente obtida, em acertos 
políticos eventuais para alterar constantemente dispositivos de lei básica, sempre em função de 
peculiares situações políticas locais. O que menos contaria, por certo seria o interesse da coletividade 
e, sim, o de grupos ou pessoas com liderança ou comando político no meio municipal. 
Entregar à Constituição do Estado a prerrogativa de deferir, ou não, aos municípios, essa 
competência parece-nos mais prudente e mais consentâneo com a realidade brasileira e a nossa 
ainda incipiente educação política. 
Parecer:   
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 Quando o texto do projeto outorga à Câmara Municipal o direito de elaborar sua lei orgânica, está 
conferindo aos municípios um direito que lhe pertence. Por outro lado, tanto se fala sobre a 
autonomia e fortalecimento deles, mas sempre se lhe usurpa suas atribuições naturais. Por isso, 
entendemos que a conquista expressa nesse art.62 não deva ser eliminado, ainda que corramos 
certos riscos. Devemos, pois, respeitar e confiar na maioridade dos municípios.  
Pela Rejeição. 
   
   EMENDA:06679 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   
 Dê-se a seguinte redação ao art. 63, do  
Projeto de Constituição:  
"Art. 63 - Respeitadas as condições locais e  
observada proporcionalmente ao número de eleitores  
do Município, o número de Vereadores da Câmara  
Municipal será variável, conforme dispuser a  
Constituição do Estado". 
Justificativa: 
As regras gerais da redação cuja alteração é preconizada – respeito às condições locais e 
observância de proporcionalidade ao número de eleitores do Município – são rigorosamente 
mantidas. 
Por primeiro, é evidente que, se aprovada esta sugestão, as peculiaridades de cada Estado da 
Federação e, mais especificamente, dos respectivos Municípios, poderão ser observadas com muito 
mais clara objetividade. 
Parecer:   
  Pela rejeição. Tendo em vista a aprovação de Emenda referente ao assunto que atende melhor à 
disciplina da matéria.  
Conforme parecer de número 1P09406-2. 
   
   EMENDA:06712 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   
 Dê-se a seguinte redação ao art. 65, do  
Projeto de Constituição:  
"O subsídio dos vereadores, será fixado,  
pelas respectivas Câmaras Municipais para a  
legislatura seguinte, segundo critérios  
estabelecidos em lei complementar, não podendo  
ultrapassar, no seu total, quarenta por cento em  
relação à remuneração atribuída aos Deputados da  
Assembleia Legislativa do respectivo Estado, nos  
municípios com população acima de um milhão de  
habitantes nas capitais." 
Justificativa: 
Nossa emenda leva em consideração toda a importância do vereador na vida política nacional, mas 
entendemos que os absurdos devem ser contidos. Quando determinamos o limite para o subsídio dos 
vereadores de cada município, queremos evitar que se estabeleçam absurdos irreparáveis para os 
municípios. 
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Parecer:   
   Tratando-se de um país com mais de 4.000 Municípios e realidades diversificadas, a fixação no 
texto constitucional de um teto ou critérios para a remuneração de Vereadores não nos parece 
conveniente. Caberá ao Estado por meio de constituição própria, estabelecer os limites dessa 
remuneração previsto no anteprojeto. O contrário seria restringir a autonomia  
do Estado. 
   
   EMENDA:06779 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO MIRANDA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Art. 62  
Propõe-se o seguinte parágrafo ao art. 62:  
"§ 3o. - Os Prefeitos terão tratamento  
semelhante ao dispensado aos Governadores, na  
definição e no julgamento dos crimes comuns e de  
responsabilidade." 
Justificativa: 
Não há razão para o conceito de crimes dos Prefeitos e para seu julgamento serem distintos do dos 
Governadores. A situação é a mesma. O tratamento deve ser uniforme, de tal modo que o que for 
crime para o Governador seja igualmente para o Prefeito e vice-versa, pois, tanto quanto o 
Governador, o Prefeito é agente político. 
Parecer:   
 Entendemos que a sugestão deva ser tratada no âmbito da constituição Estadual que tem autonomia 
para legislar nesse sentido. 
   
   EMENDA:06780 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO MIRANDA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Art. 65  
Dê-se ao art. 65 a seguinte redação:  
"Art. 65 - Os subsídios do Prefeito, do Vice-  
Prefeito e dos Vereadores serão fixados pela  
Câmara Municipal, no primeiro semestre do último  
ano da legislatura, para a legislatura seguinte.  
§ 1o. - O limite da remuneração dos  
Vereadores será fixado na Constituição de cada  
Estado federado.  
§ 2o. - O subsídio do Prefeito e o do Vice-  
Prefeito não poderão ser inferiores a três vezes à  
remuneração dos Vereadores." 
Justificativa: 
Antes das eleições, os subsídios dos Prefeitos e Vice-Prefeitos devem ser fixados, pois poderão 
surgir abusos, se a fixação for realizada após o conhecimento do resultado das eleições. Ademais, o 
Prefeito não pode ter subsídio inferior ao do Vereador, por não fazer sentido. 
Parecer:   
   A fim de evitar abusos, não será a fixação dos subsídios no primeiro semestre do último ano da 
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legislatura que resolverá esse triste fato. Por outro lado, quanto ao valor do subsídio do Prefeito, 
entendemos que a questão deva ser resolvida no âmbito interno do município, não carecendo, pois, 
mais um dispositivo constitucional nesse sentido. 
   
   EMENDA:06827 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ELIEL RODRIGUES (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 65  
O parágrafo único, do Art. 65, do Projeto de  
Constituição, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 65 - ..................................  
Parágrafo único. O limite da remuneração dos  
Vereadores será fixado na Constituição de cada  
Estado federado, levando em conta a população  
municipal, e não podendo ultrapassar dois terços  
do que percebem, a qualquer título, os Deputados Estaduais. 
Justificativa: 
O texto atual não deixa bem explícito quais são os critérios de fixação da remuneração dos 
Vereadores, podendo dar margem a excessos, conforme já ocorre em vários Estados da Federação. 
Busca-se um equilíbrio entre os valores percebidos pelos Deputados Estaduais, em relação aos 
Federais, e dos Vereadores, em relação aos primeiros. 
É importante, também, que seja levado em conta o número de habitantes municipais, como um 
critério de proporcionalidade nessa remuneração. 
Parecer:   
   Tratando-se de um país com mais de 4.000 Municípios e realidades diversificadas, a fixação no 
texto constitucional de um teto ou critérios para a remuneração de Vereadores não nos parece 
conveniente. Caberá ao Estado por meio de constituição própria, estabelecer os limites dessa 
remuneração previsto no anteprojeto. O contrário seria restringir a autonomia do Estado. 
   
   EMENDA:06853 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TITO COSTA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Título IV - Da Organização do Estado  
Capítulo IV - Dos Municípios  
Substitua-se o parágrafo único do art. 65:  
"As Constituições estaduais estabelecerão os  
limites de remuneração aos vereadores das capitais  
e aos municípios de população superior a 300.000  
habitantes; nos demais, a vereança será gratuita. 
Justificativa: 
Salvo nos municípios das capitais e nas de população mais elevada, o vereador não tem necessidade 
de afastar-se de suas atividades particulares para bem desempenhar as funções camerais. Daí a 
conveniência de atrair para elas tão só os que, por sua devoção à causa pública, pretendam trilhar na 
vereança uma autêntica escola política, com vista a outros “munus” públicos como os de Prefeito, 
Deputado e demais investiduras políticas. 
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Ademais, nos pequenos municípios, as despesas com remuneração de vereadores oneram os cofres 
públicos em detrimento de gastos indispensáveis ao bem-estar da coletividade tendo em conta a 
escassez de recursos advindos de precários orçamentos municipais. 
Parecer:   
   Tratando-se de um país com mais de 4.000 Municípios e realidades diversificadas, a fixação no 
texto constitucional de critérios ou limitações para a remuneração de Vereadores não nos parece 
conveniente.  
Não obstante o mérito da sugestão, caberá ao Estado o estabelecimento de critérios gerais para sua 
fixação. Caso contrário, seria restringir a autonomia estadual. 
   
   EMENDA:06855 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TITO COSTA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo emendado: art. 62 do Projeto de Constituição  
Suprima-se o § 1o. do art. 62 do Projeto de  
Constituição. 
Justificativa: 
Os Prefeitos e Vereadores devem ser submetidos a julgamento perante os Juízes de 1º grau. Não se 
justifica a mudança de competência prevista no Projeto, que faria, apenas, sobrecarregar e dificultar o 
desenvolvimento de trabalho nos Tribunais. 
Será importante, após a promulgação da nova Carta, uma revisão do Dec. Lei 201/67, a fim de 
adequá-lo a uma nova realidade, tornando-o menos rigoroso em vários de seus aspectos. 
Parecer:   
 Do ponto de vista técnico é procedente a sugestão no sentido de se suprimir o parágrafo, razão pela 
qual a aconselhamos. 
   
   EMENDA:06859 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TITO COSTA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Dispositivo emendado: art. 62, § 1o. do  
Projeto de Constituição.  
Suprima-se o § 1o. do art. 62 do Projeto de  
Constituição.  
Os incisos I a V, do art. 62, serão  
renumerados para "V, VI, VII, VIII e IX,  
respectivamente. 
Justificativa: 
Desnecessária a inclusão do § 1º, do art. 62, já que apenas relaciona, sem distinguir, outras 
competências do Município, e que devem entrar no “caput” do artigo. 
Parecer:   
  Do ponto de vista técnico é procedente a sugestão no sentido de se suprimir o parágrafo, razão pela 
qual a aconselhamos. 
   
   EMENDA:06960 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE UEQUED (PMDB/RS) 
Texto:   
   Título IV - da organização do Estado  
Capítulo IV - dos Municípios  
Inclua-se ao é do art. 62  
No exercício de suas funções, os vereadores  
não poderão ser processados ou indiciados por  
crime contra a honra, sem prévia e expressa  
autorização da maioria absoluta dos membros da  
Câmara Municipal respectiva. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   A imunidade e a inviolabilidade são garantias do mandato parlamentar. Não como privilégio dos 
senadores, deputados e vereadores, mas sim como meios de assegurar o bom e livre desempenho 
da representação popular.  
Tanto o dispositivo em curso assim como os incluídos no anteprojeto asseguram essa prerrogativa, 
não cabendo, pois, alargá-la. 
   
   EMENDA:07216 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: art. 62  
Acrescente-se inciso ao art. 62 do projeto:  
"VI - É assegurado a um conjunto de cidadãos  
que represente 5% (cinco por cento) do eleitorado  
municipal requerer a realização de plebiscito,  
organizado pela Justiça Eleitoral, para decidir  
sobre a permanência de leis ou atos do Executivo  
Municipal. Se a maioria dos eleitores do município  
se manifestar contrariamente no plebiscito, a lei  
ou ato ficará sem efeito. 
Justificativa: 
A democracia representativa deve ser intercalada com a democracia direta. Em muitos países isto é 
uma prática. Devemos introduzi-la a partir dos Municípios. 
Parecer:   
   A Emenda visa criar órgão representativo do eleitorado municipal com a atribuição de requerer a 
realização de plebiscito para derrogar leis locais.  
A matéria é própria da legislação infraconstitucional pertinente, razão pela qual somos pela rejeição 
da Emenda. 
   
   EMENDA:07218 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
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Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 65, "caput"  
- Acrescente-se ao art. 65, "caput" o seguinte:  
"...observados os limites fixados pelas  
Assembleias Legislativas Estaduais." 
Justificativa: 
É bom que se estabeleçam parâmetros pelas Assembleias Legislativas para se evitar situações 
abusivas em matéria de remuneração. 
Parecer:   
 Pela rejeição, tendo em vista aprovação de Emenda referente ao assunto que atende melhor à 
disciplina da matéria, conforme parecer de número 1P17180-6. 
   
   EMENDA:07253 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUY NEDEL (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 65 - Parágrafo único.  
Modifique-se no Projeto de Constituição, o  
parágrafo único do artigo 65.  
Art. 65 ....................................  
Parágrafo único - O limite de remuneração dos  
vereadores será fixado na constituição de cada  
Estado Federado, não podendo ser superior a 60% da  
remuneração do Prefeito Municipal. 
Justificativa: 
É de conhecimento geral, nos meios políticos, a frequente ingerência do legislativo local, quando esse 
é composto preponderantemente pelas bancadas de oposição ao partido do chefe do executivo local, 
na administração municipal. Uma vez que aquele legisla e normatiza a sua remuneração, não raro 
substancialmente superior à remuneração do prefeito, exerce dessa forma, pressão econômica sobre 
a política de ação do prefeito, visto que a remuneração também é estabelecida por aquele. 
Portanto, pretende-se com a presente emenda, estabelecer um piso máximo dos edis municipais, 
bem como permitir ao chefe do executivo, maior liberdade de ação. 
Parecer:   
   Cada Estado deve ter autonomia para fixar os limites da remuneração de seus vereadores. O 
parágrafo único do art. 65 do anteprojeto de constituição assegura essa autonomia. 
   
   EMENDA:07285 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FONTANA (PFL/SC) 
Texto:   
   -----Emenda modificativa. 
Dê-se ao art. 64, a seguinte redação:  
"Art. 64 - O Prefeito será eleito até noventa  
dias antes do termo do mandato de seu antecessor,  
aplicadas as normas do art. 153, com mandato de  
quatro anos.  
Parágrafo único - Considerar-se-á eleito o  
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candidato a Vice-Prefeito, em virtude da eleição  
do candidato a Prefeito com ele registrado". 
Justificativa: 
A emenda manda aplicar às eleições de Prefeitos, por maioria absoluta, inclusive a regra do art. 153, 
§ 3º, visto que o Projeto só manda aplicar os §§ 1º e 2º. 
De outra parte, fixa em quatro anos os mandatos dos Prefeitos que o projeto não estabeleceu. 
Entretanto, se determina que as eleições dos Prefeitos são simultâneas em todo o País (art. 62, item 
I), os mandatos têm que ser iguais. Para isso, só fixando sua duração no texto federal. 
Parecer:   
 
Pelo não acolhimento, conforme orientação adotada no substitutivo. 
   
   EMENDA:07394 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
 Dê-se ao art. 63 a seguinte redação:  
"Art. 63. - Respeitadas as condições locais e  
observada proporcionalidade ao número de eleitores  
do Município, o número de Vereadores da Câmara  
Municipal será variável, conforme dispuser a  
Constituição do Estado." 
Justificativa: 
Por via da redação ora proposta para o Art. 63 do projeto elaborado pela Comissão de 
Sistematização, pretende-se que às Assembleias Legislativas de cada Estado da Federação, ao 
elaborarem as Constituições Estaduais, seja acometida a missão de estabelecer o número de 
Vereadores de todos os Municípios. 
As regras gerais da redação cuja alteração é preconizada – respeito às condições locais e 
observância de proporcionalidade ao número de eleitores do Município – são rigorosamente 
mantidas. 
Por primeiro, é evidente que, se aprovada essa sugestão, as peculiaridades de cada Estado da 
Federação e, mais especificamente, dos respectivos Municípios, poderão ser observadas com muito 
mais clara objetividade.  
No que respeita à fixação de um número máximo de Vereadores para os Municípios 
demograficamente maiores, incluindo as Capitais de Estado, entende-se que a medida fere 
frontalmente o critério de “respeito às condições locais”. Isto por que, “data venia”, a gama de 
preocupações varia, como é óbvio, de acordo com a massa demográfica de cada uma. Em rápida 
exemplificação, a Cidade de Porto Alegre, com aproximadamente 1.200.000 habitantes, tem o 
mesmo número de Vereadores – 33 – de Belo Horizonte, que tem aproximadamente 2.100.000. 
Temos que, observados os critérios básicos inscritos na proposta original, as Constituições Estaduais 
poderão estabelecer número de Vereadores de cada Câmara Municipal com melhor atendimento ao 
interesse dos respectivos munícipes. 
Parecer:   
 Pela rejeição, tendo em vista a aprovação de Emenda referente ao assunto que atende melhor à 
disciplina da matéria, conforme parecer número 1P09406-2. 
   
   EMENDA:07667 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CAIO POMPEU (PMDB/SP) 
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Texto:   
   Emenda Aditiva ao Artigo 62, do Capítulo IV,  
dos Municípios  
Acrescente-se ao artigo 62 o seguinte parágrafo:  
Art. 62 - .............................. 
§ 1o. - ................................ 
§ 2o. - ................................ 
"§ 3o. - O menor de 21 anos eleito Prefeito,  
Vice-Prefeito ou Vereador, adquire plena  
capacidade jurídica". 
Justificativa: 
O eleitor com dezoito anos é maior politicamente, até por ser eleitor, mas continua menor civilmente. 
O menor de 21 anos, se eleito Prefeito, assim como o Vice-Prefeito que venha a substituir o Prefeito 
ou o Presidente da Câmara Municipal que, no impedimento do Prefeito e do Vice-Prefeito os 
substitua, irão exercer atos da vida civil. 
Uma vez que a atual Constituição Federal permite – Emenda nº 1 de 17 de outubro de 1969 – por não 
proibir expressamente, que os eleitores maiores de 18 sejam eleitos para os cargos de Prefeito e 
Vereador, há que se buscar uma definitiva concordância entre a capacidade civil e a política. 
A Constituição apenas fixou limites de idade para Deputado, Senador e Presidente da República 
(artigos 39, 41 e 74). 
Assim, entendemos que, à falta de disposição expressa de lei, que conceda aos Prefeitos, Vice-
Prefeitos e Vereadores menores de 21 anos a sua emancipação, poderão surgir discussões em torno 
de seus atos. Principalmente atos dos Prefeitos, que na vida civil somente possam ser praticados 
pelos maiores de 21 anos, enquanto eles não os têm. 
Não seria demasiada tal concessão e, a par disto, um reconhecimento, por parte do Poder 
Legislativo, da suma validade, da participação dos jovens na vida política de suas comunas. As 
últimas eleições em que, alguns Prefeitos foram eleitos tendo menos de 21 anos recomendam, por si 
só, uma alteração na legislação civil. 
Posto que é evidente que, se o povo, em eleições livres, os escolheu, ninguém melhor que o próprio 
povo para aferir a maturidade de seus concidadãos, entregando-lhes a administração política de seus 
municípios. 
Parecer:   
 Pela rejeição, tendo em vista que o novo substitutivo do Relator optou pela manutenção do 
dispositivo com redação original. 
   
   EMENDA:07670 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CAIO POMPEU (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva ao Artigo 62, do Capítulo  
IV, dos Municípios  
Substitua-se o artigo 62, que passa a ter a  
seguinte redação:  
"Art. 62 - O Município reger-se-á por Lei  
Orgânica votada pelas Assembleias Legislativas  
Estaduais". 
Justificativa: 
Pretendem os juristas, ao interpretar a Constituição de 1946 e 1967, que os municípios podem 
elaborar suas próprias leis orgânicas, o que, de resto, acontece no Estado do Rio Grande do Sul. 
Acontece que a doutrina não leva em conta a prática e a realidade brasileira. Dar aos Municípios 
competência para editarem suas próprias leis orgânicas seria medida um tanto perigosa. Sabemos 
que nos médios e pequenos municípios os vereadores são homens de bem, mas que não dispõem 
da necessária cultura jurídica para adequar o texto da lei orgânica à Constituição Estadual e nem à 
Constituição Federal. O que inevitavelmente ocorrerá serão três hipóteses. A) os Estados Membros, 
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por meio de seus órgãos de assistência aos municípios, irão distribuir modelos de leis orgânicas aos 
municípios, o que deixará tudo como está atualmente, B) uma plêiade de técnicos, com honorários 
altos, fará as leis orgânicas e irá desferir gastos enormes aos cofres municipais; C) as próprias 
Câmaras Municipais farão suas Leis Orgânicas e depois será um infindável ajuizamento de ações 
sobre a inconstitucionalidade, como se não bastasse o acúmulo de processos na Justiça, 
circunstância à qual o Projeto de Constituição não deu solução alguma. 
É claro que concordamos com o ilustre Professor DALMO DE ABREU DALARI quando afirma que 
“nem seria possível cogitar-se, no caso de São Paulo, por exemplo, uma lei orgânica que oferecesse 
571 padrões de organização municipal, para que, em cada caso, se considerassem as peculiaridades 
locais”. Mas qual seria o mal maior? De 1946 até hoje convivem bem os municípios com as leis 
orgânicas votadas pelas Assembleias Legislativas. A mudança que se pretende implantar 
desconhece a realidade cultural do Brasil. 
Parecer:   
   O dispositivo do projeto de Constituição atende melhor à disciplina da matéria. Vivemos um período 
de transição democrática. Nada mais oportuno do que se dar aos Municípios brasileiros competência 
para editarem suas próprias leis orgânicas observados os critérios genéricos fixados na Constituição 
Federal e na Constituição de cada Estado. 
   
   EMENDA:07687 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CAIO POMPEU (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa ao Artigo 65, do Capítulo  
IV, dos Municípios  
Modifique-se a redação do artigo 65, que  
passa a ser a seguinte:  
"Art. 65 - Os subsídios e a verba de  
representação do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos  
Vereadores serão fixados pela Câmara Municipal, no  
fim de cada legislatura, para a legislatura seguinte". 
Justificativa: 
Existem Municípios onde a verba de representação, que não deveria ser superior a 2/3 dos subsídios, 
representa quatro vezes os subsídios. Isso porque os subsídios são fixados antes do término da 
legislatura, para vigorar na legislatura seguinte, mas a verba de representação não segue essa regra 
e é mutável ao arbítrio das Câmaras Municipais, quando elas bem entenderem. Assim sendo, como 
os subsídios são fixos – via de regra em número de salários mínimos – os prefeitos conseguem das 
Câmaras Municipais que as verbas de representação sejam semestralmente ou anualmente 
aumentadas, o que não deixa de ser uma imoralidade. Em razão disso, é bom que fique claro que 
tanto os subsídios, como a verba de representação serão fixados na legislatura anterior para vigorar 
na legislatura seguinte. 
Parecer:   
 Prejudicada, em virtude da solução adotada pelo projeto de constituição. Conforme parecer de 
número 1P17180.6. 
   
   EMENDA:07828 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
 Dê-se ao art. 64 a seguinte redação:  
Art. 64 - O Prefeito será eleito até noventa  
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dias antes do termo do mandato de seu antecessor,  
aplicadas as regras dos parágrafos 1o. e 2o. do  
artigo 153, para mandato renovável de quatro anos,  
e tomará posse no dia 1o. de janeiro do ano  
subsequente. 
Justificativa: 
A Emenda que ora submeto ao douto exame do ilustre Relator da Comissão de Sistematização tem 
por escopo, precipuamente: 
1 – fazer coincidir o mandato eletivo do Prefeito com o início do exercício financeiro, de sorte a evitar 
a dilapidação do orçamento ou os lastimáveis “testamentos políticos” dos governantes com mandatos 
vencidos, 
2 – estipular a duração e inelegibilidade dos Prefeitos, uma vez que o texto do Projeto omite-se a 
respeito. 
Por se tratar de Emenda que socorre a clareza do texto do Projeto e resguarda o interesse público, 
há, certamente, de merecer o devido acolhimento. 
Parecer:   
 Pelo não acolhimento, conforme orientação adotada no substitutivo. 
   
   EMENDA:07882 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
 Substitua-se a expressão "proporcionalmente  
ao eleitorado do município", por  
"proporcionalmente à população do município", do  
art. 63, do Projeto Constitucional da Comissão de  
Sistematização. 
Justificativa: 
O Projeto da Comissão de Sistematização acolhe, para o cálculo do número de vereadores, o 
princípio da proporcionalidade em relação ao eleitorado do município, quando, a meu ver, deve 
considerar o contingente populacional do município. 
O Vereador, o deputado, ou qualquer outro detentor de mandato eletivo, na minha concepção, após 
eleito, passa a ser representante da sociedade que o elegeu e não só dos eleitores do município pelo 
qual conquistou o mandato. 
Na democracia moderna, a representação política se caracteriza exatamente por uma forma de 
representação na qual o representante, sendo chamado a perseguir os interesses da nação, não 
pode estar vinculado a um mandato imperativo. Deve, isto sim, representar as aspirações de todo um 
povo. 
Parecer:   
   A multiplicação dos critérios para a fixação de vereadores deve manter-se dentro dos parâmetros 
que orientam o sufrágio universal. Deve, pois, prevalecer a proporcionalidade primeira do eleitorado. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:07920 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO VIANNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   MODIFICATIVA-ADITIVA  
Acrescente-se no inciso V, do art. 62, do  
Projeto a expressão - "na fiscalização" - passando  
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a figurar com o seguinte texto:  
Art. 62 ................................... 
inciso V - instituição de mecanismos que  
assegurem a efetiva participação das organizações  
comunitárias no planejamento, na fiscalização e no  
processo decisório municipal. 
Justificativa: 
É preciso assegurar de forma mais efetiva e concreta a participação das organizações de bairros e de 
outras entidades comunitárias, na administração municipal e em serviços públicos, como o 
policiamento, ensino, justiça, assistência ao consumidor, segurança, etc..., dentro do espírito de 
descentralização do poder e democratização das instituições, no Estado moderno. A fiscalização dos 
atos do Prefeito, além das atribuições da Câmara de Vereadores, deverá ser exercida pela 
comunidade que reivindica e acompanha os atos administrativos municipais, no seu bairro. A 
fiscalização é medida moralizadora e qualquer prestação de contas ou ato lesivo ao interesse público 
poderá ser discutida por via judicial adequada. 
Parecer:   
   A fiscalização dos atos do Prefeito está definida satisfatoriamente no caput do art. 67 e nos seus 
parágrafos. Não nos parece, pois, necessário atribuir essa competência às organizações 
comunitárias. 
   
   EMENDA:07999 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES DE ANDRADE (PMDB/CE) 
Texto:   
   EMENDA No. ... AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO  
Inclua-se como inciso III do artigo 62  
(Capítulo IV, dos Municípios), o seguinte texto,  
renumerando-se os demais:  
Art. 62 .............................. 
III - retenção de 60% (sessenta por cento)  
dos tributos recebidos no Município. 
Justificativa: 
Os demais itens que havíamos proposto como sugestão já foram incluídos no artigo 62, restando o 
texto que ora propomos e que julgamos também indispensável à efetiva autonomia municipal. 
É preciso que a autonomia municipal se complete com a retenção de grande parte dos tributos 
arrecadados em seu território. Não é justo que a União se aposse da quase totalidade dos recursos 
obtidos da vida produtiva do Município e lhe restitua um mínimo calculado em 7%. 
Não se diga que a retenção de 60% seja muito alta. Essa conclusão não leva em conta a 
possibilidade de a Constituinte transferir para o Município a maior parte das atribuições que a União 
detém hoje, o que obrigaria a uma inversão maior de recursos numa proporção como a que julgamos 
apropriada nesta proposta. 
Na hipótese, porém, de no capítulo referente à questão tributária, a arrecadação vir a ser feita pela 
União com o compromisso de redistribuir determinada porcentagem, torna-se desnecessária a 
retenção da parcela dos impostos pelo próprio Município. 
Consideramos, no entanto, que a forma mais prática é a de reter a porcentagem que lhe será fixada 
no texto constitucional, evitando despesas de repassagem de uma escala administrativa a outra, 
ordenando a operação e desburocratizando os serviços. 
Com referência aos dois primeiros itens, esses já se incluem entre as condições de validade para a 
caracterização da autonomia municipal. 
Parecer:   
   A matéria referente a partilha tributária, consta da seção VI do Projeto; a proposta constante da 
Emenda não cabe tecnicamente no artigo 62. 
   
   EMENDA:08201 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TELMO KIRST (PDS/RS) 
Texto:   
 Imprima-se ao caput do art. 64 do Projeto de  
Constituição a seguinte redação:  
"Art. 64. O Prefeito será eleito em turno  
único de votação até noventa dias antes do termo  
do mandato ou do seu antecessor." 
Justificativa: 
Entendemos que as eleições em dois turnos não têm condições de se realizarem nos municípios, 
tendo em vista os fatores negativos que são conhecidos de todos. 
Parecer:   
   A fórmula proposta na redação atual do Projeto foi objeto de consenso entre os Constituintes da 
Comissão competente. A remissão ao art. 153, que a proposta da Emenda pretende escoimar do 
Projeto, parece-nos oportuna por permitir uma fórmula de votação mais consciente, exigindo maior 
reflexão do eleitor. Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:08234 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CÉSAR MAIA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Título IV, capítulo IV, dos Municípios.  
Emenda Modificativa. Modifica-se o artigo 64.  
Art. 64. O Prefeito será eleito até 90 dias  
do término do mandato de seu antecessor, em único  
turno e por maioria simples. 
Justificativa: 
A extensão dos dois turnos ao nível municipal não trará os benefícios que pode trazer aos níveis 
estadual e federal. 
A grande distorção será a criação de uma espécie de sublegenda a posteriori sem qualquer 
dependência partidária. 
Os grupos políticos na imensa maioria dos municípios brasileiros se cobririam com qualquer legenda 
no primeiro turno barganhando o apoio no segundo, distorcendo a expressão da representatividade 
política. 
Parecer:   
   A eleição "em dois turnos" contra a qual se insurge a Emenda não é regra geral, aplicável em todas 
as eleições, uma vez que a vedação do art. 153, § 1o. e 2o. prevê a segunda eleição apenas no caso 
de se conseguir atingir maioria absoluta.  
Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:08416 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON SEIXAS (PDT/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Fazer uma modificação no texto do artigo 65,  
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do capítulo IV, "Dos Municípios", passando a ter a  
seguinte redação:  
"Art. 65 - Os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito  
e dos Vereadores, estes de cidade com  
mais de 250.000 habitantes, serão fixados pela  
Câmara Municipal no fim de cada legislatura, para  
a legislatura seguinte". 
Justificativa: 
Conforme podemos observar, sem desmerecimento do trabalho legislativo dos Vereadores, o 
trabalho é muito pouco e geralmente se restringe a uma sessão noturna, sem prejuízo do trabalho, 
que a maioria geralmente tem. 
A representação população deve também ser encarada como uma honraria, que a cidade lhe 
confere. 
Não convém transformar a vereança em profissão, e nem o interesse pela participação política ser 
pecuniária. 
Parecer:   
   A forma do dispositivo do parágrafo único do art. 65 do Projeto de Constituição é correta. Temos 
observado os excessos e até escândalos ocorridos em alguns Estados quanto a fixação dos 
subsídios dos deputados estaduais. Nada mais justo que os limites da remuneração dos vereadores 
sejam fixados na Constituição de cada Estado. 
   
   EMENDA:08507 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
 Dê-se ao inciso V, do artigo 62, a seguinte redação:  
"V - instituição de mecanismos que assegurem  
a efetiva participação das organizações  
comunitárias no planejamento municipal". 
Justificativa: 
É própria do regime democrático a participação das organizações da comunidade no processo de 
transformações e planejamentos do Município, mas há que se desvirtuarem as prerrogativas 
inerentes ao poder público municipal no processo decisório, preservando-se a competência do 
Prefeito ou da Câmara Municipal no exercício dos seus poderes de gestão. Importante que se exclua 
do inciso V algo que representa uma desorganização na administração pública. 
Parecer:   
 Pela rejeição, considerando que o dispositivo foi suprimido no novo substitutivo do relator. 
   
   EMENDA:08568 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 65  
Inclua-se após o vocábulo "seguinte" a  
expressão: antes da realização das eleições. 
Justificativa: 
O dispositivo sob exame não impõe de forma expressa o atendimento de sua finalidade, qual seja, a 
de assegurar a imparcialidade no momento da fixação. 
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Para tanto, é necessário o estabelecimento de dois pressupostos que viabilizem a legitimidade da 
fixação da remuneração desses agentes políticos: que esta ocorra no final de cada legislatura para a 
legislatura seguinte e o desconhecimento dos eleitos. 
Parecer:   
 Prejudicada em decorrência da solução dada a matéria, conforme parecer de número 1P17180. 
   
   EMENDA:08709 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HERMES ZANETI (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Altera o art. 64, que passará a ter a seguinte redação:  
Art. 64. O prefeito será eleito até noventa  
dias antes do término do mandato de seu  
antecessor, aplicadas as regras dos parágrafos 1o.  
e 2o. do art. 153, para um mandato de quatro anos,  
podendo ser reeleito uma décima vez. 
Justificativa: 
Um mandato eletivo se constitui em harmonia com as condições básicas da sua outorga, que são a 
do cargo e da função a serem exercidos e a do prazo de duração. Isto é, indiscutivelmente, um dos 
postuladores essenciais do regime democrático. 
Um dos pressupostos básicos da democracia é o que diz respeito à duração dos mandatos. Em 
política, quase sempre, a decisão mais acertada é a do meio termo: nem longa, nem curta duração. 
No Brasil, a solução mais duradoura tem sido a dos mandatos de quatro anos. Tivemos recentemente 
um período de seis anos e o que vimos foi, ao seu final, o cansaço geral, até do mandatário. 
Julgamos que quatro anos é tempo suficiente para que os eleitores analisem o comportamento dos 
eleitos e, se considerado satisfatório, indubitavelmente os governantes, em todos os níveis, serão 
reconduzidos aos seus cargos. 
Parecer:   
 Pelo não acolhimento, conforme orientação adotada no substitutivo. 
   
   EMENDA:08721 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HERMES ZANETI (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda supressiva.  
Suprimir parágrafo único do artigo 65. 
Justificativa: 
A experiência demonstra que face a diversificação dos municípios e a extensão do nosso País, os 
limites da remuneração dos Vereadores devem ser fixados por eles mesmos em cada Câmara 
Municipal, levando em conta as circunstâncias locais e prestando contas à própria comunidade. 
Parecer:   
   A forma do dispositivo do parágrafo único do art. 65 do Projeto de Constituição é correta. Temos 
observado os excessos e até escândalos ocorridos em alguns Estados quanto à fixação dos 
subsídios dos deputados estaduais. Nada mais justo que os direitos da remuneração dos vereadores 
sejam fixados na Constituição de cada Estado. 
   
   EMENDA:09020 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÍDICE DA MATA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 63  
O Art. 63 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 63 - "Respeitada a proporcionalidade com  
a população do Município, o número de vereadores  
será no mínimo 11 e no máximo de 33 nos municípios  
de até um milhão de habitantes; e no mínimo de 35  
e máximo de 61 anos nos municípios acima de 1 milhão de  
habitantes". 
Justificativa: 
O objetivo dessa emenda é garantir que as grandes cidades, com milhões de habitantes, ampliem o 
número de integrantes das suas Câmaras de Vereadores, para aumentar o nível de 
representatividade dessas Casas Legislativas, estabelecendo limites mínimos e máximos para a sua 
composição de forma proporcional às populações. 
Parecer:   
   A multiplicação dos critérios para a fixação do número de Vereadores deve manter-se dentro dos 
parâmetros que orientem o sufrágio universal. Deve, pois, prevalecer a proporcionalidade primeiro, do 
eleitorado. 
   
   EMENDA:09203 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 65, § único  
Inclua-se após o vocábulo remuneração o  
seguinte texto: dos agentes políticos referidos no  
"caput" será fixado na Constituição de cada Estado  
federado. 
Justificativa: 
A remuneração do chefe do Executivo Municipal deve vincular-se a um limite, a exemplo do que 
ocorre com a remuneração dos Vereadores. 
Parecer:   
 Pela aprovação, tal como propõe o autor da Emenda. 
   
   EMENDA:09210 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONALDO CARVALHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 63  
Acrescente-se o Parágrafo Único ao Art. 63.  
Parágrafo Único - Fica assegurada às Câmaras  
Municipais a interdependência financeira e  
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administrativa, com direitos, deveres e obrigações  
fixadas na Constituição do Estado. 
Justificativa: 
A inclusão deste artigo na Carta Constitucional definirá de uma vez a Autonomia Financeira e 
Administrativa das Câmaras Municipais, impedindo a interferência do Executivo no processo de 
criação de cargos e funções, e da fixação de vencimentos dos funcionários, mormente nas cidades 
pequenas do interior, onde os prefeitos exercem uma grande influência sobre a maioria dos 
vereadores. 
Assegurada a Independência Financeira e Administrativa das Câmaras, estas, por meio de 
Resoluções, criarão os cargos necessários ao funcionamento do Poder Legislativo, independente da 
apreciação do Prefeito. 
Parecer:   
  Pela rejeição.  
Trata-se o conteúdo da emenda de matéria a ser regulada por Lei Ordinária, pois não nos parece 
adequada à permissão constitucional. 
   
   EMENDA:09248 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONALDO CARVALHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 62  
Acrescente-se o parágrafo 3o. do Art. 62  
§ 3o. O Vereador terá igual tratamento ao que  
foi dispensado aos membros do Congresso Nacional e  
das Assembleias Legislativas no que diz respeito à  
inviolabilidade e imunidade. 
Justificativa: 
Os vereadores são agentes políticos eleitos popularmente para exercício de mandato que não difere, 
substancialmente, do mandato dos parlamentares federais e estaduais dentro do seu âmbito de 
atuação, que é o município. Se este, como propõe o documento, passa a ser reconhecido 
expressamente como parte integrante da Federação, mais ainda se justifica a proposta. 
Parecer:   
 Pelo não acolhimento. O projeto da constituição atende melhor à disciplina da matéria, quando 
assegura aos vereadores a inviolabilidade no exercício do mandato, no território do Município. 
   
   EMENDA:09347 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ SOYER (PMDB/GO) 
Texto:   
 Acrescente-se ao art. 63 o seguinte parágrafo único:  
"Os Vereadores, quando não sujeitos a regime  
próprio de Previdência Social, serão equiparados,  
para tanto, aos trabalhadores autônomos". 
Justificativa: 
Corresponde a presente emenda a uma justíssima reivindicação que nos foi formulada pela Câmara 
Municipal de Rialma, presidida pelo nobre Vereador JAIR MATIAS FAGUNDES e que objetiva 
assegurar a proteção previdenciária aos nossos Edis, como se nos afigura também absolutamente 
indispensável. 
Parecer:   
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  Pela rejeição. A matéria deve ser regulada pela Lei Ordinária. No âmbito das respectivas 
competências, observados a autonomia e os critérios gerais fixados na Constituição Federal e na 
Constituição de cada Estado. 
   
   EMENDA:09406 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IRMA PASSONI (PT/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao Artigo 63 do projeto do Relator da  
Comissão de Sistematização, a seguinte redação:  
Art. 63 - O número de vereadores da Câmara  
Municipal será variável, conforme dispuser a  
Constituição do Estado, respeitadas as condições  
locais, proporcionalmente ao eleitorado do  
município, não podendo exceder de vinte e um  
vereadores nos municípios de até um milhão de  
habitantes, de trinta e três nos municípios de até  
quatro milhões de habitantes e de cinquenta e  
cinco nos demais casos.  
§ 1o. - Os municípios de mais de três milhões  
de habitantes criarão Conselhos Regionais, eleitos  
em pleito direto, com funções fiscalizadoras e  
consultivas, Complementares àquelas exercidas  
pelas Câmaras Municipais, e regulamentadas pelas  
respectivas leis orgânicas.  
§ 2o. - Esses municípios organizarão de forma  
de descentralizada sua administração, preservada a  
unidade política do governo municipal. 
Justificativa: 
Não é possível legislar sobre realidades díspares como se elas fossem semelhantes, tal atitude 
implica ignorar diferenças quantitativas e qualitativas gritantes. Rio de Janeiro e São Paulo são 
exemplos contundentes da insuficiência das formas padronizadas de organizar o governo e a 
administração municipais, principalmente quando se busca a gestão democrática de nossas cidades. 
Isso é tanto mais grave quando se sabe que até o ano 2.000 São Paulo será uma megalópole com 
33.2 milhões de habitantes numa mesma área urbana contínua. 
Nesse sentido, é importante que a Constituição considere as especificidades desses municípios, 
permitindo-os adotar modalidades próprias de organizar suas funções executivas, legislativas e 
fiscalizadoras. 
Parecer:   
  Pela aprovação parcial adotando-se os seguintes limites: "Artigo 63... não podendo exceder de vinte 
e um vereadores nos Municípios de até um milhão de habitantes, de trinta e três nos Municípios de 
até cinco milhões e de cinquenta e cinco nos demais casos." 
   
   EMENDA:09603 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANTINHO FURTADO (PMDB/PR) 
Texto:   
 Dê-se ao art. 65 do projeto constitucional a seguinte redação:  
"Art. 65. Os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito  
e dos Vereadores serão fixados pela  
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Câmara Municipal, no fim de cada legislatura, para  
a legislação seguinte, antes da realização das eleições." 
Justificativa: 
O dispositivo sob exame deve impor de forma expressa o atendimento de sua finalidade, qual seja, a 
de assegurar a imparcialidade no momento da fixação dos respectivos subsídios. Para tanto, é 
necessário o estabelecimento de dois pressupostos que viabilizem a legitimidade da fixação da 
remuneração desses agentes políticos: que essa ocorra no final de cada legislatura para a legislatura 
seguinte e o que se desconheçam os resultados eleitorais. 
Parecer:   
 Prejudicada, em decorrência da solução dada à matéria conforme parecer de número 1P17180-6. 
   
   EMENDA:09731 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
  Dê-se ao inciso V, do Artigo 62, a seguinte redação:  
"- V - instituição de mecanismo que assegurem  
a efetiva participação das organizações  
comunitárias no planejamento municipal". 
Justificativa: 
É própria do regime democrático a participação das organizações da comunidade no processo de 
transformações e planejamentos do Município, mas há que se desvirtuarem as prerrogativas 
inerentes ao poder público municipal no processo decisório, preservando-se a competência do 
Prefeito ou da Câmara Municipal no exercício dos seus poderes de gestão. Importante que se exclua 
do inciso V algo que representa uma desorganização na administração pública. 
Parecer:   
 Prejudicada, tendo em vista a apropriação da supressão no inciso V do artigo 62 do Projeto de 
Constituição. 
   
   EMENDA:09830 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 62.  
- Acrescente-se inciso ao Art. 62:  
"VI - O Executivo e o Legislativo Municipal  
realizarão audiências públicas abertas a todos os  
cidadãos. Lei municipal instituirá Conselhos  
Consultivos Comunitários com participação de  
entidades comunitárias e profissionais  
reconhecidas por lei, a serem ouvidas nas questões  
urbanísticas e outras de interesse local. 
Justificativa: 
Devemos levar ao máximo as hipóteses de participação da população nas decisões municipais como 
contribuição à democracia. O Município é o local em que a democracia deve ser praticada em toda a 
sua extensão. 
Parecer:   
 Pela rejeição. O conteúdo da emenda deve ser disciplinado no âmbito da legislação ordinária. 
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   EMENDA:10218 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Emenda (substitutiva) - TÍTULO IV, CAPÍTULO IV  
Substitua-se, no art. 62, caput, a expressão  
"por dois terços" pela expressão "pela maioria absoluta". 
Justificativa: 
Com a devida venia, não há lógica em exigirem-se dois terços para a aprovação da lei orgânica 
municipal. Basta lembrar que não há tal exigência para a aprovação da Constituição Federal e da 
Constituição Estadual, que são textos hierarquicamente superiores. 
Por outro lado, na prática, a exigência do Projeto pode levar o Município a ficar sem sua lei orgânica. 
A tradição é a maioria absoluta. É o que está no caput do art. 435 do Projeto. 
Por isso, enderecei emenda ao parágrafo único do art. 435 para compatibilizá-lo, entre outros 
aspectos, com o mesmo princípio. 
Parecer:   
 Rejeitada face a orientação adotada pelo substitutivo. 
   
   EMENDA:10297 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALEXANDRE PUZYNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   - TÍTULO IV - CAPÍTULO IV  
- DOS MUNICÍPIOS  
Assunto: - SUBSÍDIOS DO PREFEITO, DO  
VICE-PREFEITO E VEREADORES  
- TÍTULO IV - CAPÍTULO IV  
- DOS MUNICÍCIOS  
Assunto: SUBSÍDIOS DO PREFEITO, DO  
VICE-PREFEITO E VEREADORES  
Na forma do art. 23, § 1o., do Regimento  
Interno da Assembleia Nacional Constituinte, o  
signatário apresenta a seguinte Emenda:  
EMENDA SUBSTITUTIVA  
REDAÇÃO PROPOSTA  
Art. 65 - Os subsídios do Prefeito, do  
Vice-Prefeito e dos Vereadores serão fixados pela  
Assembleia Legislativa Estadual, no fim de cada  
legislatura, para a legislatura seguinte, com  
correção periódica do valor real dos vencimentos e  
representação, conforme a depreciação da moeda, e  
tendo por teto o total de vencimentos e vantagens  
percebidos pelos Secretários de Estado, conforme  
padrões de classe de Municípios por receita  
efetivamente arrecadada, no exercício anterior. 
Justificativa: 
Cabe ao Estado zelar pelas finanças municipais, por exemplo, quando ocorrer impontualidade no 
pagamento de empréstimo garantido pelo Estado, ou deixar de ser paga, por dois anos consecutivos, 
dívida fundada. 
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No Estado de Santa Catarina, a legislação vigente é no sentido de pagar aos Prefeitos até o valor 
total da remuneração do Secretário de Estado (vencimento e representação) e varia de acordo com a 
arrecadação de cada comuna, fixada pelo Legislativo Estadual. 
É uma experiência que merece acolhida geral. 
É a justificação. 
Parecer:   
  Pelo não acolhimento por considerarmos a matéria apropriada às Constituições dos Estados. 
   
   EMENDA:10298 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALEXANDRE PUZYNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA - TÍTULO IV, CAPÍTULO IV  
(Após o art. 64, do Projeto)  
Assunto: Mandato e Reeleição do Prefeito e do  
Vice-Prefeito.  
Na forma do art. 23, § 1o. Regimento Interno  
da Assembleia Nacional Constituinte, o signatário  
apresenta a seguinte Emenda:  
EMENDA ADITIVA  
Art. O mandato do Prefeito e do  
Vice-Prefeito é de quatro anos, e caberá o direito  
a uma reeleição, mesmo para o período subsequente. 
Justificativa: 
O direito à reeleição é consagrado aos Titulares do Poder Executivo em inúmeras democracias, em 
várias partes do mundo. 
Julgamos cabê-lo ao Prefeito e ao Vice-Prefeito, visto que, no Projeto, não há regra semelhante ao 
art. 154, caput. 
Parecer:   
 Prejudicada face a orientação adotada pelo substitutivo. 
   
   EMENDA:10370 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 64  
O "caput" do art. 64 do Projeto de  
Constituição, passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 64 - O Prefeito será eleito até noventa  
dias antes do término do mandato de seu  
antecessor, aplicada as regras do Parágrafo único  
do art. 153." 
Justificativa: 
Tendo apresentado proposta alterando os parágrafos do art. 153, por necessidade de adequação, 
justifica-se a adoção da presente emenda. 
Parecer:   
 Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:10373 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 62, § 1o.  
O § 1o do Artigo 62, do Projeto de  
Constituição passa a ter a seguinte redação:  
Art. 62 - ..................................  
§ 1o. Os Prefeitos e Vereadores serão  
submetidos a julgamento perante o Tribunal de  
Justiça do Estado, após aprovação de denuncia pela  
Câmara Municipal. 
Justificativa: 
Tendo em vista o que se aplica aos Parlamentares Federais, que só poderão ser processados 
criminalmente após licença da Câmara, achamos que esse princípio deve ser aplicado aos 
Vereadores e Prefeitos. 
Por essa razão, justifica-se a aprovação da presente emenda. 
Parecer:   
 Pelo não acolhimento, nos termos da redação adotada no substitutivo. 
   
   EMENDA:10410 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
 Altera a redação do caput do artigo 64:  
Art. 64 - O Prefeito será eleito até sessenta  
dias antes do termo do mandato de seu antecessor,  
aplicadas as regras dos parágrafos 1o. e 2o. do artigo 153. 
Justificativa: 
É prudente que, até por motivos óbvios, entre a eleição e a posse, não cedia prazo superior a 60 dias. 
Parecer:   
 Pelo não acolhimento, nos termos da redação adotada no substitutivo. 
   
   EMENDA:10704 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao item II do Art. 62 a seguinte redação:  
"Inviolabilidade dos vereadores no território  
do município por suas opiniões, palavras e votos". 
Justificativa: 
O que se pretende é dar ao vereador a imunidade material, isto é, a inviolabilidade parlamentar para 
que possa, com independência e plena garantia, externar sua opinião, suas palavras e dar os seus 
votos. 
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Se usarmos o conceito de imunidade e inviolabilidade, iremos criar um outro tipo de garantia, que 
talvez não seja conveniente à atividade da vereança no interior do País. 
Parecer:   
   A Emenda corrige uma impropriedade do projeto. A aprovação é parcial, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:10773 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
 Dê-se a seguinte redação ao artigo 62, § 2o.,  
do Projeto de Constituição:  
"§ 2o. - São condições de elegibilidade de  
Vereador ser brasileiro, estar no exercício dos  
direitos políticos e ter idade mínima de dezesseis anos". 
Justificativa: 
O desenvolvimento acelerado dos meios de comunicação de massa, a nova filosofia e os novos 
métodos de educação e o moderno convívio social são fatores que vêm contribuindo para que o 
adolescente, hoje, atinja níveis de compreensão dos fatos muito mais rapidamente que, por exemplo, 
há uma década. Por isso, os jovens adquirem muito cedo, atualmente, um grau de maturidade mental 
que os credencia à assunção de responsabilidades que anteriormente só poderiam ser-lhes confiadas 
após os dezoito ou vinte e um anos de idade. 
Junte-se a essa realidade o fato de possuir o Brasil, em proporção preponderante, grande número de 
jovens que, pelo limite atual, deixam de oferecer sua contribuição à vida política nacional. Essa 
contribuição poderia ser aproveitada pelo menos no âmbito dos Municípios – as células da 
nacionalidade – até como meio de formação de valores e de renovação dos nossos quadros políticos. 
Não se olvide, ainda, que já aos dezesseis anos o jovem é penalmente responsável. 
Parecer:   
 Pela rejeição, considerando que a maturidade mínima exigida pela função pública não deve ficar em 
nível tão incipiente, inferior ao que o homem começa a atingir com 18 anos.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:10945 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: artigo 62.  
Inclua-se, na parte final do inciso I, do  
artigo 62, do Projeto de Constituição, o que se segue:  
Art. 62 - .............................. 
I - eletividade do Prefeito, Vice-Prefeito e  
dos Vereadores, mediante pleito direto e  
simultâneo realizado em todo o País, facultada a  
reeleição só por mais um mandato consecutivo; 
Justificativa: 
Pondo fim à discriminação a numerosos Municípios, dentre eles os das Capitais dos Estados, são 
eleitos os Prefeitos e Vice-Prefeitos pelo voto direto e secreto, em mandato normal de quatro anos. 
Em virtude, porém, no “pacote de abril” de 1977, o então Presidente Ernesto Geisel estipulou que 
seria de seis anos o mandato dos Prefeitos e Vice-Prefeitos que seriam eleitos em 1982. Pelo fato de 
que 1988 tratará de ser o ano constituinte nos Estados, tomamos a iniciativa de apresentar emenda 
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aditiva, como parágrafo 1º do artigo 64 do Projeto de Constituição, estabelecendo a prorrogação, por 
mais um ano, do mandato dos Prefeitos e Vice-Prefeitos, a fim de que não haja prejuízo aos 
trabalhados constituintes e a fim de que as eleições municipais coincidam com a do Presidente da 
República. Esta emenda aditiva tem em mira facultar a reeleição, só por mais um mandato 
consecutivo, dos Prefeitos e Vice-Prefeitos. Sendo candidatura facultativa a ser regulamentada por lei 
complementar, nenhuma lesão trará ao direito político de quem quer que seja. E o povo, ao julgar a 
administração no final, dirá nas urnas se quer, ou não, a continuidade administrativa. Quem tiver sido 
bom prefeito, com administração fecunda, terá a oportunidade de reeleger-se, para prosseguir as 
obras em andamento. Se tiver sido mau prefeito, o povo poderá manifestar, então, o seu repúdio nas 
urnas, dando preferência a outro candidato que lhe inspire maior confiança. 
Parecer:   
   A formula proposta para redação do art. 62, foi objeto de consenso na Comissão. Por ela optamos 
ao apreciar a presente Emenda. Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:11126 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
Texto:   
  Acrescentem-se ao art. 63, do Projeto de  
Constituição, os seguintes §§ 1o. e 2o.:  
"Art. 63 - ..................................  
§ 1o. - Nos Municípios com mais de duzentos  
mil habitantes, o voto para os Vereadores será  
pelo sistema distrital misto.  
§ 2o. - O número de Vereadores nos Municípios  
com população superior a três milhões de  
habitantes será de, no mínimo, sessenta". 
Justificativa: 
Nas comunas com população superior a duzentos mil habitantes, é plenamente razoável que os edis 
sejam eleitos pelo sistema distrital misto, tal como estamos preconizando, em emenda apartada, que 
ocorra com os parlamentares em geral. 
Por outro lado, nas comunas com população superior a três milhões de habitantes, é preciso que as 
respectivas Câmaras de Vereadores contem com, pelo menos, sessenta integrantes, a fim de que 
disponham de condições para exercer seu importante mister em benefício dos munícipes. 
Parecer:   
  Pela rejeição, em virtude da aprovação de emenda, referente ao assunto que atende melhor à 
disciplina da matéria, conforme parecer de número 1P09406-2. 
   
   EMENDA:11584 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
- Suprimir do Inciso I, do artigo 62 e 65 do  
projeto, a expressão "Vice-Prefeito". 
Justificativa: 
O regime de Governo adotado pelo projeto é o parlamentarismo, onde não há eleição para Vice-
Presidente da República. Como esse regime deve ser adotado pelos Estados Membros e Municípios, 
não haverá a criação da figura do Vice-Prefeito, que, de resto, é matéria específica das Constituições 
Estaduais e das Leis Orgânicas Municipais. 
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Parecer:   
 Pelo acolhimento, nos termos do substitutivo.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:11602 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
- Suprimir o parágrafo único do artigo 64 do  
projeto de Constituição. 
Justificativa: 
O Sistema de Governo adotado pelo projeto é o parlamentarismo, não prevendo a eleição de Vice-
Presidente da República. 
Como esse Sistema de Governo deve ser seguido pelos Estados Membros e Municípios, torna-se 
incompatível com o texto do projeto a previsão de eleição para Vice-Prefeito. 
Finalmente, a matéria deve ser tratada pelas Constituições dos Estados Membros e pelas Leis 
Orgânicas dos Municípios. 
Parecer:   
   A emenda contempla apenas a hipótese parlamentarista. Pelo não acolhimento. 
   
EMENDA:11821 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA:  
Dê-se a seguinte redação ao artigo 64:  
"ART. 64 - O prefeito eleito para um mandato  
de quatro anos, até noventa dias do término do  
mandato de seu antecessor, aplicadas as regras dos  
parágrafos 1o. e 2o. do artigo 153". 
Justificativa: 
O texto permanente da proposta da nova Constituição silenciou quanto à duração do mandato do 
Prefeito Municipal. A emenda pretende corrigir a omissão.  
Parecer:   
 Pelo não acolhimento, conforme orientação adotada no substitutivo. 
   
   EMENDA:11973 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda modificativa ao art. 62, seu item II,  
que passa a esta forma:  
"II - imunidade e inviolabilidade, quanto ao  
mandato, dos vereadores, na circunscrição do  
Municípios, por suas opiniões, palavras e obras;" 
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Justificativa: 
Preferimos “imunidade e inviolabilidade, quanto ao mandato, dos vereadores...”; imune é o vereador, 
embora enquanto no exercício do mandato e na circunscrição do município.  
Parecer:   
 Pela aprovação parcial, com a seguinte redação:  
"II - Inviolabilidade no exercício do mandato dos vereadores, na circunscrição do município, por suas 
opiniões, palavras e votos". 
   
   EMENDA:11982 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Art. 62, IV - Lê-se a seguinte redação:  
IV - Autonomias administrativas e financeiras  
às Câmaras Municipais, que possibilitem o pleno  
exercício de suas atividades legislativas e  
fiscalizadoras. 
Justificativa: 
O maior queixume dos Vereadores da maioria dos Municípios brasileiros diz respeito à hipertrofia do 
executivo municipal, o que, de resto, se observa também em níveis estadual e federal, sendo uma 
tendência comum ao mundo ocidental a partir de queda da bolsa de Nova Iorque, em 1929.  
O texto expresso chega a um ponto em que muitos Municípios já terão plena autonomia, quer 
administrativa, que financeira. Assim pode atingir-se, melhor ao desiderato de as Câmaras serem 
órgãos efetivamente legislativos e fiscalizadores.  
Parecer:   
   A efetiva organização das funções legislativas e fiscalizadoras da Câmara Municipal já se 
encontram agasalhadas na redação do art. 62, IV. Elementos que detalhem com maior precisão a 
autonomia das Câmaras dos Vereadores poderão constar da lei orgânica dos Municípios. 
   
   EMENDA:12393 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   
  Suprima-se o parágrafo único do art. 64 e  
exclua-se, em decorrência, qualquer referência a  
Vice-Prefeito nos demais artigos deste texto. 
Justificativa: 
A nossa história revela a impressionante incidência de problemas e crises políticas geradas a partir 
de situações em que se coloca a sucessão do Presidente pelo respectivo Vice-Presidente. Por isso 
mesmo, o Projeto de Constituição já eliminou a figura do “Vice-Presidente”. Devemos fazê-lo agora, 
no tocante à figura do Vice-Prefeito, que apresenta as mesmas características. Se bem examinarmos, 
todas as crises institucionais vividas, pelo menos nas últimas três décadas, têm na sua origem essa 
questão, sob diferentes formas.  
As Alianças que se compõem usualmente, quando a eleição do Vice é decorrente da eleição do 
Titular (Presidente ou Prefeito) ou, por outro lado, situações que resultam de eleições de Titulares e 
Vices que representam posições políticas contrastantes, se as eleições são independentes (como já 
ocorreu em nossa história) – enfim, por um caminho ou por outro, o que se tem visto são situações 
conflitantes, a desembarcar sistematicamente em crises, devido às contradições políticas que se 
acabam armando.  
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Muito mais simples e menos custoso, política e socialmente, será a eliminação da figura dos “Vices”, 
procedendo-se a substituição eventual dos Titulares (Presidentes, Governadores e Prefeitos) pelos 
respectivos Presidentes da Câmara ou da Assembleia respectiva, e promovendo-se nova eleição, 
quando for o caso.  
Parecer:   
   A emenda pretende suprimir a figura do vice-prefeito. Pelo não acolhimento, tendo em vista a 
orientação adotada pelo Substitutivo. 
   
   EMENDA:12524 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ORLANDO BEZERRA (PFL/CE) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 62  
Inclua-se o seguinte dispositivo no artigo 62  
do Projeto de Constituição:  
"Art. 62 - ..................................  
§ - Os Prefeitos terão tratamento semelhante  
ao dispensado aos Governadores, na definição e no  
julgamento dos crimes comuns e de  
responsabilidade." 
Justificativa: 
Não há razão para o conceito de crime dos Prefeitos e para o seu julgamento serem distintos do dos 
Governadores.  
A situação é a mesma. O tratamento deve ser uniforme, de tal modo que o que for crime para o 
Governador seja igualmente crime para o Prefeito.  
Tratamento igual para pessoas iguais, porque, como o Governador, o Prefeito também é agente 
político.  
Parecer:   
 Preferimos manter a decisão da Comissão, que respeitou a hierarquia existente no Poder Executivo. 
   
   EMENDA:12525 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ORLANDO BEZERRA (PFL/CE) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 62  
Inclua-se o seguinte dispositivo ao artigo 62  
do Projeto de Constituição:  
"Art. 62 - ..................................  
§ - Adquire plena capacidade jurídica o  
menor, eleito prefeito, Vice-Prefeito ou  
Vereador." 
Justificativa: 
O menor eleito Prefeito, assim como Vice-Prefeito, que venha a substituir o Prefeito ou o Presidente 
da Câmara Municipal, que, no impedimento do Prefeito e do Vice-Prefeito os substitua, irá exercer 
atos da vida civil.  
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Não seria demasiada a referida concessão e, ao contrário, um reconhecimento da participação jovem 
na vida política.  
Parecer:   
   Apesar de estarmos de acordo com o pensamento embutido no dispositivo proposto pela emenda, 
somos pela sua rejeição, por se tratar de matéria para lei ordinária. 
   
   EMENDA:12578 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAGUITO VILELA (PMDB/GO) 
Texto:   
   -----Título IV  
Da Organização do Estado  
Capítulo IV - Dos Municípios.  
Art. 62 ....................................  
Propõe-se inclusão, no seu inciso II, da  
seguinte expressão: "(...) na circunscrição da  
Capital do Estado e Capital Federal e por ocasião  
dos congressos da categoria, independentemente de  
localidade."  
A nova redação:  
II - Imunidade e inviolabilidade do mandato  
de Vereadores, na circunscrição do Município, da  
Capital do Estado e Capital Federal, e por ocasião  
dos congressos da categoria, independentemente de  
localidade, por suas opiniões, palavras e votos. 
Justificativa: 
A imunidade e a inviolabilidade do mandato de Vereadores, por suas opiniões, palavras e votos, deve 
ser extensiva à circunscrição da capital do Estado e Capital Federal, e por ocasião dos congressos da 
categoria, independentemente de localidade, para um melhor desempenho de suas funções 
Legislativas.  
O Vereador, no exercício e cumprimento de suas atribuições, extrapola, necessária e 
obrigatoriamente, a circunscrição do Município que representa. Ele busca recursos, apoio, subsídios, 
na Capital do seu Estado, na Capital Federal, e nos congressos da categoria, o que não se faz sem a 
emissão e defesa de opiniões, palavras e votos... 
A garantia de plenas condições para uma ampla atuação e desempenho do Poder Legislativo, em 
todas as suas instâncias, é um dos grandes anseios do povo brasileiro. Por isso, proponho e defendo, 
com convicção, a inviolabilidade do mandato dos vereadores, conforme acima descrito.  
Parecer:   
   A imunidade dos Vereadores está adequadamente configurada no texto do Projeto de Constituição, 
de forma análoga à empregada para os parlamentares Federais e Estaduais. Por outro lado, o 
princípio da inviolabilidade do mandato, por si mesmo, já induz a limitação às opiniões, palavras e 
votos ao parlamentar, sendo, pois, desnecessária a explicitação proposta da presente Emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:12606 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 65, parágrafo único.  
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O parágrafo único do art. 65, do Projeto de  
Constituição, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 65 .................................... 
Parágrafo Único - O limite da remuneração dos  
Vereadores será fixado na Constituição do Estado  
não podendo, em qualquer caso ultrapassar a 50%  
(cinquenta por cento) da remuneração dos Deputados  
Estaduais. 
Justificativa: 
Há de se estabelecer um limite na Constituição para o teto máximo da remuneração a ser atribuída 
aos Vereadores. Daí a necessidade da aprovação da presente emenda.  
Parecer:   
 Trata-se o conteúdo da emenda, de matéria a ser regulada no âmbito da competência estadual. Pela 
rejeição. 
   
   EMENDA:12633 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALDYR PUGLIESI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao Art. 64 do Projeto de Constituição a  
seguinte redação:  
Art. 64 - O Prefeito será eleito até cem dias  
antes do término do mandato de seu antecessor,  
para um mandato de quatro anos, permitida uma  
recondução. 
Justificativa: 
Estamos estendendo aos Prefeitos a eleição para um mandato de quatro anos, permitindo uma 
reeleição, como forma de tornar mais democrático e justo o processo. Se o mandatário não estiver 
executando um bom Governo, certamente não será agraciado com a renovação de seu mandato.  
Parecer:   
   A emenda objetiva permitir a reeleição dos prefeitos. Pelo não acolhimento, tendo em vista a 
orientação dada ao substitutivo. 
   
   EMENDA:12732 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIRGÍLIO GUIMARÃES (PT/MG) 
Texto:   
   Incluir onde couber, no Capítulo IV, do Título IV.  
Art. - O número de Vereadores da Câmara  
Municipal será variável conforme dispuser a  
Constituição do Estado, respeitadas as condições  
locais e proporcionalmente ao eleitorado do  
Município, não podendo exceder:  
§ 1o. - de vinte e um Vereadores nos  
Municípios com até um milhão de habitantes;  
§ 2o. - de trinta e três Vereadores nos  
Municípios com mais de um milhão e até três  
milhões de habitantes;  
§ 3o. - de quarenta e cinco Vereadores nos  
municípios com mais de três milhões e até seis  
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milhões de habitantes;  
§ 4o. - de cinquenta e sete Vereadores nos  
Municípios com mais de seis milhões de habitantes. 
Justificativa: 
Cidades mais populosas apresentam uma problemática sociocultural mais complexa que as menores 
e, por isso, requerem um legislativo mais ampliado, capaz, não só, de captar melhor todas as 
aspirações da população, como de servir de contrapeso à tendência à hipertrofia do Executivo nas 
grandes cidades. Esse é o sentido da emenda de aumento dos tetos de representação legislativa.  
Já a emenda de mais faixas visa evitar cortes abruptos, garantindo melhor harmonia entre população 
e sua representação.  
Parecer:   
 Pela aprovação parcial adotando-se os seguintes limites: "Artigo 63... não podendo exceder de vinte 
e um vereadores nos Municípios de até um milhão de habitantes, de trinta e três nos Municípios de 
até cinco milhões e de cinquenta e cinco nos demais casos." 
   
   EMENDA:12886 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CLÁUDIO ÁVILA (PFL/SC) 
Texto:   
 Substitua-se o § 1o do art. 62, pelo seguinte:  
"§ 1o. O Prefeito, o Vice-Prefeito e  
Vereadores, nos crimes comuns e de  
responsabilidade, serão julgados pelos Tribunais  
de justiça dos Estados, exigindo-se prévio  
assentimento das Câmaras Municipais quando se  
tratar de crime de responsabilidade". 
Justificativa: 
O § 1° constante do Projeto e que ora se propõe seja substituído já trata de matéria, ao dispor que 
“os Prefeitos e os Vereadores serão submetidos a julgamento perante o Tribunal de Justiça”. 
Entretanto, o dispositivo oferecido parece-nos incompleto, na medida em que não explicita os crimes 
de responsabilidade, nem trata do Vice-Prefeito, figura que deve merecer tratamento específico.  
Por isso, entendemos que a Emenda ora proposta é mais completa e, por isso, deve ser adotada 
como forma de melhor atender aos reclames dos interessados.  
Parecer:   
   A matéria já está adequadamente contemplada no substitutivo. Pelo não acolhimento parcial. 
   
   EMENDA:13086 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Exclua-se o Art. 63 renumerando-se o seu  
parágrafo único e incluindo-se, onde couber, as  
seguintes disposições.  
Art. - O número de Vereadores da Câmara  
Municipal, será variável, conforme dispuser a  
Constituição do Estado, respeitadas as condições  
locais, proporcionalmente ao eleitorado do  
Município, não podendo exceder de vinte e oito  
Vereadores nos Municípios com até um milhão de  
habitantes, de quarenta nos Municípios com até  
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três milhões de habitantes e de sessenta nos  
demais casos.  
Art. - Nos Municípios com menos de 200 mil  
habitantes, os Vereadores serão eleitos pelo  
sistema de representação proporcional, nos demais,  
o sistema eleitoral será misto, elegendo-se a  
metade da representação pelo critério majoritário,  
em distritos uninominais, concorrendo um candidato  
por partido, e metade através de listas partidárias.  
§ 1o. - A soma dos votos obtidos em todos os  
distritos pelos candidatos de cada partido,  
servirá de base para a distribuição das cadeiras,  
de modo a assegurar, quando possível, a  
representação proporcional nas legendas.  
§ 2o. - Se o número de cadeiras obtidas por  
um partido, segundo o disposto no parágrafo  
anterior, for maior do que o de eleitos pelo  
critério majoritário, o restante das vagas serão  
preenchidas pelos candidatos da respectiva lista,  
na ordem de seus registro.  
§ 3o. - Lei Complementar disciplinará o  
disposto neste artigo, cabendo aos Tribunais  
Regionais Eleitorais, sua regulamentação. 
Justificativa: 
O voto distrital misto para os Municípios com mais de 200 mil habitantes obriga o Vereador a fixar-se 
em seu trabalho na região que representar, o que lhe dará maior legitimidade perante sua 
comunidade.  
Eleva-se o número de Vereadores para os grandes centros, pois, não se pode esperar que a 
população de uma cidade com mais de 10 milhões de habitantes possa ser bem representada por 
apenas 33 Vereadores. 
Parecer:   
   A sugestão merece parcial acolhida, pois a proposta de nosso Substitutivo é de escalonar o número 
de vereadores de acordo com a população do Município. As demais proposições não merecem 
acolhimento.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:13141 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Dispositivo Emendado: Art. 62 -  
§ 1o. - Incluir como § 1o., art. 62 o  
seguinte e renumerá-los.  
Lei Orgânica disporá sobre a iniciativa popular e o referendo às leis municipais. 
Justificativa: 
Com a previsão de Leis Orgânicas Municipais, não tem sentido a proposta do projeto que atribui 
competência sobre iniciativa legislativa popular e referendo ao Estado-membro.  
Parecer:   
   O dispositivo proposto obrigaria às Câmaras Municipais a disporem sobre a iniciativa popular e o 
referendo às leis municipais. No entanto, a nosso ver, deve ser dada aos Municípios a liberdade para 
decidirem sobre a matéria, garantindo-se, assim, maior autonomia municipal. O nosso parecer é, 
pois, pela rejeição. 
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   EMENDA:13176 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo emendado: o art. 65.  
Inclua-se após o vocábulo "seguinte" a  
expressão: "antes da realização das eleições." 
Justificativa: 
O dispositivo sob exame não impõe de forma expressa o atendimento de sua finalidade, qual seja a 
de assegurar a imparcialidade no momento da fixação.  
Para tanto é necessário o estabelecimento de dois pressupostos que viabilizem a legitimidade da 
fixação da remuneração desses agentes políticos: que essa ocorra no final de cada legislatura 
seguinte e o desconhecimento dos eleitos.  
Parecer:   
   A emenda pretende que se esclareça, no art. 65, que os subsídios do Prefeito, Vice-prefeito e 
Vereadores serão fixados no fim de cada legislatura "antes da realização das eleições".  
Pelo não acolhimento, tendo em vista a orientação adotada no substitutivo. 
   
   EMENDA:13179 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo emendado ao art. 65, § único.  
O § único do art. 65 passa a ter a seguinte redação:  
§ Único - O limite da remuneração dos  
Prefeitos e Vereadores, será fixado na  
Constituição de cada Estado Federado. 
Justificativa: 
A remuneração do Chefe do Executivo Municipal deve vincular-se limite, a exemplo do que ocorre 
com a remuneração dos Vereadores.  
Parecer:   
 Pela aprovação, vez que a exemplo do tratamento dispensado aos Vereadores, a remuneração dos 
Prefeitos deve vincular-se a limite.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:13228 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
ao art. 62, seu item IV, suprimindo-se o S  
das palavras "legislativas" e trocando-se a  
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palavra "fiscalizadoras" por "controladora" (sem s  
final). 
Justificativa: 
A supressão dos “ss” deve-se à adequação de concordância nominal (dois adjetivos, no singular, 
posteriores a um substantivo único, referente a ambos.) 
A troca de palavras, porque controladora, no caso, é mais amplo, incluindo fiscalizadora e reflete 
melhor esta função da Câmara Municipal. 
Parecer:   
 Pela aprovação parcial tal como propõe o autor o inciso IV do artigo 62 do Projeto de constituição, 
passa a ter a seguinte redação: "IV - organizações das funções legislativa e controladora da Câmara 
Municipal".  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:13424 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Título IV, Capítulo IV o  
seguinte artigo:  
Art. - Nas Capitais o número de Vereadores  
será acrescido de 1/3 do número fixado a  
respectivo Assembleia Legislativa. 
Justificativa: 
O limite máximo fixado para cidades com mais de um milhão de habitantes é muito genérico.  
Parecer:   
  Prejudicada, em face da solução adotada pelo projeto, conforme parecer de número 1p09406-2 
   
   EMENDA:13471 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS COTTA (PMDB/MG) 
Texto:   
 Dê-se ao art. 64 do Projeto de Constituição a  
redação seguinte:  
"Art. 64. O Prefeito será eleito até noventa  
dias antes do termo do mandato de seu antecessor,  
aplicadas as regras dos parágrafos 1o. e 2o. do  
art. 153, podendo ser reeleito para mais um  
mandato. 
Justificativa: 
Ao apresentar a presente emenda, reiteramos os argumentos que nos levaram a propor a reeleição 
de governadores e do Presidente da República, porquanto entendemos que serve à causa 
democrática e ao interesse público permitir que o povo reconduza um administrador capaz.  
Parecer:   
   A emenda objetiva permitir a reeleição dos prefeitos. Pelo não acolhimento, tendo em vista a 
orientação dada ao substitutivo. 
   
   EMENDA:13814 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BETH AZIZE (PSB/AM) 
Texto:   
   -----EMENTA  
Acrescenta parágrafo único ao art. 63 ao  
Projeto de Constituição que estabelece o número de  
vereadores.  
-----TEXTO  
-----Art. 63 - ................................... 
-----Parágrafo Único - As Câmaras Municipais  
poderão organizar comissões permanentes,  
disciplinadas pelo seu respectivo Regimento  
interno, para fiscalizar o cumprimento dos  
dispositivos desta Constituição, notadamente do  
princípio da autonomia municipal, podendo  
representar, sem intermediação, junto ao Executivo  
Estadual, Executivo Federal Poder Judiciário e  
Congresso Nacional. 
Justificativa: 
De nada valerá o dispositivo constitucional, se não houver a sua efetiva aplicação. Faz-se necessário, 
então dotar o município de norma fiscalizadora, com o intuito apenas de compelir ao cumprimento de 
preceito constitucional. O que a presente emenda propõe é tão somente isto: dotar o legislativo 
municipal, sem qualquer ônus para qualquer entidade, de um organismo que patrulhe e proteja os 
direitos constitucionais dos municípios.  
Parecer:   
   Trata-se de matéria a ser regulada pela lei ordinária no âmbito das respectivas competências. A 
solução adotada pelo projeto atende melhor à disciplina da matéria. 
   
   EMENDA:14273 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Adite-se ao Art. 62 inciso V § 2o. do Projeto  
de Constituição do Nobre Relator, a palavra  
ALFABETIZADO, após o verbo SER passando a ter a  
seguinte redação:  
Art. 62. ..................................  
INC. V - ....................................  
§ 2o. São condições de elegibilidade de  
Vereador: ser brasileiro, ser alfabetizado, estar  
no exercício dos direitos políticos e ter idade  
mínima de dezoito anos. 
Justificativa: 
Não podemos aceitar qualquer cidadão candidatar-se à vereança por município, sem que seja 
alfabetizado.  
Como uma das obrigações do legislador municipal é fiscalizar os atos do senhor Prefeito, examinar 
suas contas e apresentar proposições, torna-se impossível um analfabeto ocupar uma cadeira de 
vereador.  
Parecer:   
   A matéria encontra-se regulada nos artigos 27, I, c e 27, II, c do Projeto, sendo dispensável e 
impertinente nova abordagem do tema. 
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   EMENDA:14274 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Aditiva ao art. 62  
Adite-se ao art. 62 Inc. V do Projeto de  
Constituição do Nobre Relator, o seguinte § 3o.  
Art. 62. ..................................  
§ 3o. É facultado a Câmara de Vereadores  
emendar, alterar e rejeitar proposta de orçamento  
do Município, bem como iniciativa de lei em  
matéria financeira que disponha sobre o  
patrimônio, respeitadas as normas de planos e  
orçamentos contidas nesta Constituição". 
Justificativa: 
Consideramos a matéria contida nesse dispositivo relevante, uma vez que dá prerrogativas ao 
Legislativo Municipal de interferir na proposta orçamentária do Município e legislar sobre matéria 
financeira que disponha sobre o patrimônio, podendo, assim, os vereadores interferir nas questões de 
compra e venda de imóveis de propriedade da municipalidade.  
Parecer:   
   A elaboração da proposta orçamentária, sua tramitação segue o rito de lei, tanto que os autores e a 
própria Constituição (Projeto) usa a expressão "lei orçamentária".  
As vigas mestras que alicerçam o edifício constitucional constituem-se em modelos a serem 
observados pelos entes federativos.  
Não há pois necessidade de interpolar um dispositivo que trate da participação da Câmara de 
Vereadores na elaboração orçamentária, introduzindo parágrafo no artigo 62. 
   
   EMENDA:14682 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescentem-se os incisos VI e VII, ao artigo  
62, do Projeto de Constituição com a seguinte redação:  
"Art. 62 - ..................................  
VI - o processo legislativo;  
VII - a elaboração do orçamento, bem como a  
fiscalização orçamentária e a financeira." 
Justificativa: 
A explicitação, como princípios constitucionais de recepção obrigatória pelos Municípios, em suas 
Leis Orgânicas, do processo legislativo e da elaboração orçamentária serve para que futuramente 
não ocorram equívocos interpretativos e os Municípios estabeleçam diretrizes para a elaboração 
legislativa e orçamentária díspares, acarretando problemas em matéria orçamentária, bem como 
criando problemas atípicos de criação de normas.  
Parecer:   
 Existe no bojo do Projeto mandamentos gerais relativos às matérias. É princípio Constitucional, 
convém lembrar, que às disposições de cunho administrativo em especial, previstas na órbita federal 
aplicam-se, no que for pertinente, aos outros níveis federativos. 
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   EMENDA:14899 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 62, Capítulo IV,  
Inciso V, Parágrafo 2o.  
Inclua-se no Projeto:  
Art. 62 .......................... 
V ................................... 
§ 2o. - São condições de elegibilidade de  
Vereador ser brasileiro, ser alfabetizado, estar  
no exercício dos direitos políticos e ter idade  
mínima de dezoito anos. 
Justificativa: 
Não podemos aceitar qualquer cidadão candidatar-se à Vereança por um município, sem que seja 
alfabetizado.  
Como uma das obrigações do legislador municipal é fiscalizar os atos do senhor Prefeito, examinar 
suas contas a apresentar proposições, torna-se impossível um analfabeto ocupar uma cadeira de 
Vereador.  
Parecer:   
   A matéria encontra-se regulada nos artigos 27, I, c e 27, II, c do Projeto, sendo dispensável e 
impertinente nova abordagem do tema. 
   
   EMENDA:14929 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 62  
Dê-se ao caput do artigo 62 do Projeto de  
Constituição a seguinte redação:  
Art. 62 - O Município reger-se-á por lei  
orgânica, votada em dois turnos e aprovada por  
maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal,  
que a promulgará, atendidos os princípios  
estabelecidos nesta Constituição e na Constituição  
do respectivo Estado, em especial os seguintes.  
Justificativa: 
Trata-se de evidente discriminação ao Município exigir-se que sua lei orgânica seja aprovada por dois 
terços dos membros da Câmara, enquanto o quórum exigido para a aprovação da Constituição 
Federal e Estadual é o de maioria absoluta (art. 33 da Resolução n° 2, de 1897, da Assembleia 
Nacional Constituinte, e art. 435 do Projeto de Constituição).  
A presente Emenda visa sanar tal discrepância.  
Parecer:   
   Optamos por exigir "quórum" de dois terços para aprovação da lei orgânica. Essa diretriz permite 
que o referido estatuto tenha maior consenso e por consequência maior durabilidade. 
   
   EMENDA:14956 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIMÃO SESSIM (PFL/RJ) 
Texto:   
 Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art. 62.  
"§ 3o. - Os Prefeito terão tratamento  
semelhante ao dispensado aos Governadores, na  
definição e no julgamento dos crimes comuns e de  
responsabilidade". 
Justificativa: 
Não há razão para o conceito de crimes dos Prefeitos e para seu julgamento serem distintos do dos 
Governadores. A situação é a mesma. O tratamento deve ser uniforme, de tal modo que o que for 
crime para o Governador seja igualmente para o Prefeito, e vice-versa, pois, tanto quanto o 
Governador, o Prefeito é agente político.  
Parecer:   
 Preferimos manter a decisão da Comissão, que respeitou a hierarquia existente no Poder Executivo. 
   
   EMENDA:15156 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDES BOTELHO (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao item "II" do art. 62 a seguinte redação:  
"Art. 62 - ................................... 
I - ....................................... 
II - imunidade e inviolabilidade do mandato  
dos vereadores, por suas opiniões, palavras e votos." 
Justificativa: 
A redação constante do Projeto é a seguinte: “imunidade e inviolabilidade do mandato dos 
vereadores, na circunscrição do Município, por suas opiniões, palavras e votos”. Nossa emenda visa 
excluir a expressão “na circunscrição do Município”, que entendemos totalmente inócua. Além do 
mais, ou o mandato é inviolável ou deixa de ser, não se justificando a restrição expressa no texto em 
apreço.  
Parecer:   
 Nas discussões na Comissão competente houve consenso no sentido de outorgar ao vereador 
imunidade e inviolabilidade na circunscrição dos Municípios. Optamos por esta orientação, pois é na 
circunscrição do seu Município que o Vereador exerce suas funções e aí deve se cercar ele de 
garantias que facilitem o exercício da vereança. 
   
   EMENDA:15355 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Aditiva, acrescentando-se ao parágrafo  
único ao art. 65 do projeto de Constituição, a  
redação seguinte:  
Art. 65 - ................................ 
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Parágrafo Único - O limite da remuneração dos  
Vereadores será fixado na Constituição de cada  
Estado, federado, estabelecendo-se percentual mais  
elevado para os Municípios do Norte e Nordeste do País. 
Justificativa: 
Objetiva a presente Emenda acabar de vez com a polêmica em torno da remuneração dos 
Vereadores das regiões Norte e Nordeste. Em face de a receita dos Estados do Sul ser elevadíssima 
em relação à daquelas regiões, cria-se assim uma disparidade e fere-se o princípio da isonomia, já 
que aos Vereadores de todo o Brasil possuem a mesma responsabilidade perante as comunidades 
que representam. Esclareço ao ilustre Relator que a proposta é de origem da Câmara de Vereadores 
do Município de Jaboatão.  
Parecer:   
 Pela rejeição, considerando que as disponibilidades orçamentárias dos Estados diferem entre si, não 
sendo possível estabelecer isonomia para diferentes empregadores. 
   
   EMENDA:15356 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda aditiva, acrescentando-se um inciso ao  
Art. 62 do Projeto de Constituição, com a seguinte redação:  
Art. 62 - A União entregará:  
VI - às Câmaras Municipais dotações  
suplementares de seu próprio orçamento, transferindo  
saldo de uma dotação para outra dentro da  
conveniência administrativa. 
Justificativa: 
A Emenda ora proposta concede a necessária autonomia as Câmaras Municipais, para que possam 
deliberar sobre a transferência de saldo de uma dotação para outra que se apresente insuficiente, 
dentro do orçamento, evitando que a programação sistemática administrativa seja prejudicada por 
falta de saldo não transferido. Esclareço ao ilustre relator que a proposta é de origem da Câmara dos 
Vereadores do Município de Jaboatão.  
Parecer:   
  Pela rejeição, considerando que nova norma cria conflitos com a Sistemática do Projeto do Relator. 
   
   EMENDA:15530 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DIONÍSIO HAGE (PFL/PA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado - Caput do Art. 62 do  
Projeto de Constituição da Comissão de  
Sistematização.  
Dê-se ao art. 60 do Projeto de Constituição  
da Comissão de Sistematização, a seguinte redação:  
Art. 62 O município reger-se-á por lei  
orgânica, votado em dois turnos aprovada por  
maioria de votos da Assembleia Legislativa do  
Estado, que a promulgará, atendidos os princípios  
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estabelecidos nesta Constituição e na Constituição  
do respectivo Estado, em especial os seguintes: 
Justificativa: 
É praxe constitucional a Lei Orgânica dos Municípios ser elaborada e votada pelas Assembleias 
Legislativas dos Estados, o que certamente trará uma unidade maior a sua elaboração.  
Os Municípios, com honrosas exceções, a despeito do maior conhecimento de peculiaridade de suas 
regiões, não estão suficientemente preparados em suas Câmaras Municipais, nos aspectos de 
juridicidade e técnica legislativa. Daí ser conveniente que seja da competência das Assembleia 
Legislativas estaduais a elaboração da Lei Orgânica dos Municípios.  
Parecer:   
   Optamos por exigir "quórum" de dois terços para aprovação da lei orgânica. Essa diretriz permite 
que o referido estatuto tenha maior consenso e por consequência maior durabilidade. 
   
   EMENDA:15739 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÉLIO SOUZA (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Ao Art. 65 dê-se a seguinte redação:  
"Art. 65 - Os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito  
e dos Vereadores serão fixados pela  
Câmara Municipal." 
Justificativa: 
A Emenda proposta suprime do texto do artigo a expressão “no fim de cada legislatura, para a 
legislatura seguinte”. Além disso, suprime também o parágrafo único do mencionado artigo, que 
atribui à Constituição de cada Estado a fixação do limite de remuneração assegurada ao Vereador.  
A experiência acumulada nessa matéria sugere o deferimento de competência plena às Câmaras 
Municipais para fixação dos subsídios a Prefeitos, Vices e Vereadores.  
A instituição de parâmetros legais, relacionados com o estabelecido para Congressistas ou 
Deputados Estaduais não mostrou ser a melhor solução.  
Deixar-se sob exclusiva responsabilidade das Câmaras Municipais, posto que sujeita à fiscalização 
da opinião pública municipal, parece ser a melhor solução.  
Em cada localidade, é da restauração democrática, ofereça-se às Câmaras Municipais a 
oportunidade de serem responsáveis perante as respectivas comunidades, mormente no que 
concerne com essa questão crucial da própria remuneração dos seus membros.  
Não há porque impor limites, pois essa imposição importa suspeita de ausência de comedimento e 
espírito público por parte da vereança. Ademais, organizada como está, a própria sociedade civil 
exercerá a vigilância cívica necessária à contenção de eventuais desdobramentos. 
A supressão das expressões “no fim de cada legislatura, para a legislatura seguinte” é mandamento 
da realidade. Como pretender espartilhar a remuneração num quatriênio, sujeito às oscilações 
determinadas pelo processo inflacionário, sem anular seu efeito remuneratório? 
A expressão resulta de tradição legal que não mais se ajusta à realidade. A todo ganho assegura-se 
periódico reajustamento. A remuneração do Vereador, do Vice-Prefeito e do Prefeito, não pode 
constituir exceção, porque materializaria discriminação incompatível com a equidade.  
Parecer:   
 Pela aprovação, com a seguinte redação: parágrafo único:  
O limite da remuneração dos Prefeitos e dos Vereadores será fixado na Constituição de cada Estado 
Federal. 
   
   EMENDA:15783 REJEITADA 
Fase:    
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 63  
Art. 63 - "Respeitada a proporcionalidade com  
a população do Município, o número de vereadores  
será no mínimo 11 e no máximo de 33 anos nos  
municípios de até um milhão de habitantes; e no  
mínimo de 35 e máximo de 61 nos municípios acima  
de 1 milhão de habitantes". 
Justificativa: 
O objetivo desta emenda é garantir que as grandes cidades, com milhões de habitantes, ampliem o 
número de integrantes das suas Câmaras de Vereadores, para aumentar o nível de 
representatividade dessas Casas Legislativas, estabelecendo limites mínimos e máximos para a sua 
composição de forma proporcional às populações.  
Parecer:   
  Pela rejeição, tendo em vista a aprovação de Emenda referente ao assunto que atende melhor à 
disciplina da matéria, conforme parecer de número 1P09406-2. 
   
   EMENDA:15931 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HUMBERTO LUCENA (PMDB/PB) 
Texto:   
 Dê-se ao item II do art. 62 a seguinte redação:  
"Art. 62 ....................................  
I ..........................................  
II - imunidade do mandato dos vereadores no  
território do Estado. 
Justificativa: 
A Constituição deve atribuir a todos os trabalhadores tratamento idêntico.  
Se, aos Deputados Federais, Estaduais e Senadores, é conferida com amplitude a imunidade e a 
inviolabilidade de seus mandatos no âmbito nacional, não há porque não se estender tais direitos aos 
Vereadores, em âmbito estadual. 
Parece-nos que a redação ora proposta melhor atende aos objetivos de estender o instituto da 
imunidade parlamentar, como de resto sustentam os Vereadores do Estado da Paraíba, através do 
ACMEPA e UVPB.  
Vale aduzir que o preceito ora proposto muito contribuirá para assegurar aos Vereadores pátrios 
maior liberdade e independência em sua atuação, o que reverterá, indubitavelmente, em proveito 
geral.  
Parecer:   
   A imunidade dos edis está configurada de forma adequada, no texto do Projeto de Constituição, 
assegurando-lhes inviolabilidade na circunscrição do município, de modo análogo ao empregado para 
os parlamentares federais e estaduais.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:16061 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JESUS TAJRA (PFL/PI) 
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Texto:   
   Dê-se ao capítulo IV do Título IV a seguinte redação:  
Dos Municípios  
Art. 62 - Os municípios reger-se-ão por lei  
orgânica votada em dois turnos e aprovada pela  
maioria absoluta dos membros de cada Assembleia  
Legislativa, observados os princípios  
estabelecidos nesta Constituição e na Constituição  
dos respectivos Estados.  
§ 1o. A autonomia municipal será assegurada:  
I - pela eleição direta de Prefeito, Vice-  
Prefeito e Vereadores, realizada simultaneamente  
em todo o país;  
II - imunidade e inviolabilidade do mandato  
dos vereadores, na circunscrição do município, por  
suas opiniões, palavras e votos.  
III - pela legislação e administração  
próprias no que concerne ao seu peculiar  
interesse, especialmente quanto:  
a) é decretado arrecadação dos tributos de  
sua competência e aplicação de suas rendas, sem  
prejuízo de prestar contas e publicar balancetes  
nos prazos fixados em lei;  
b) à organização dos serviços públicos locais;  
c) à organização do seu território, por meio  
de planos urbanísticos, observadas as diretrizes  
fixadas em normas gerais de desenvolvimento urbano;  
d) à organização do sistema viário e trânsito;  
e) à criação, organização e extinção de distritos;  
f) a promover adequado planejamento, controle  
do uso e ocupação do solo urbano.  
§ 2o. Os Municípios poderão celebrar acordos  
e convênios com outras pessoas jurídicas de  
direito público interno para execução de serviços  
e obras locais, regulando-se as responsabilidades  
e as obrigações de cada participante.  
Art. 63 - A intervenção do Estado no  
município, será regulada na Constituição do  
Estado, somente pode verificar-se quando:  
I - deixar de ser paga, por dois anos  
consecutivos, a dívida fundada, salvo por motivo  
de força maior;  
II - não forem prestadas contas devidas, na  
forma da lei;  
III - não tiver sido aplicado o mínimo  
exigido da receita municipal na manutenção e  
desenvolvimento do ensino;  
IV - O Tribunal de Justiça do respectivo  
Estado do provimento à representação formulada  
pelo chefe do Ministério Público Estadual, para  
assegurar a observância de princípios indicados na  
Constituição do Estado, bem como para prover a  
execução de lei ou de ordem ou de decisão judicial.  
§ 1o. - O decreto de intervenção, que será  
submetido à apreciação da Assembleia Legislativa  
do Estado, dentro de cinco dias, indicará a sua  
amplitude, o prazo e as condições de execução e  
nomeará o interventor.  
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Art. 64 - O número de Vereadores será fixado  
na lei orgânica, não podendo ultrapassar a vinte e  
um, guardando-se proporcionalidade com o  
eleitorado do Município.  
Parágrafo único - Nos Municípios com  
população superior a um milhão de habitantes, o  
número de Vereadores será de trinta e três.  
Art. 65 - Os Prefeitos, os Vice-Prefeitos e  
os Vereadores serão eleitos para mandatos de  
quatro anos, em pleito direto e simultâneo,  
realizado em todo o País.  
Art. 66 - A fiscalização financeira e  
orçamentária dos Municípios será exercida mediante  
controle externo da Câmara Municipal, e controle  
interno, do Executivo Municipal, na forma da lei;  
§ 1o. - O controle externo da Câmara  
Municipal será exercido com o auxílio do Tribunal  
de Contas do Estado ou de outro órgão estadual a  
que foi atribuída essa competência.  
§ 2o. - O parecer prévio sobre as contas que  
o Prefeito deve prestar anualmente, emitido pelo  
Tribunal de Contas ou outro órgão estadual  
competente, somente deixará de prevalecer por  
decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal.  
§ 3o. - Somente poderão instituir Tribunais  
de Contas os Municípios com população superior a  
três milhões de habitantes. 
Justificativa: 
Entendemos ser mais adequado atribuir-se às Assembleias Legislativas de cada Estado a 
competência de votar as leis orgânicas dos Municípios. Daria mais uniformidade às regras básicas 
reguladoras da organização dos Municípios. Como está no projeto, atribuindo-se a cada Câmara 
Municipal essa competência, estar-se-ia contribuindo para a pulverização dessas normas orgânicas. 
É bom lembrar que contamos com cerca de 4.000 municípios, o que implicaria igual número de leis 
regendo a organização dos municípios.  
Servirá muito para dificultar o estudo e a aplicação dessas leis. Na atualidade, a organização dos 
municípios obedece a leis votadas pelas Assembleias Legislativas, sem quebra e nem desrespeito ao 
princípio de suas autonomias.  
Com os demais dispositivos, apenas procuramos simplificar as regras e princípios básicos, dando ao 
citado capitulo estruturação mais compacta.  
Parecer:   
 As múltiplas propostas contidas na emenda foram devidamente levadas em conta nos termos dos 
capítulos III e VII do Título IV do substitutivo.  
Pelo acolhimento. 
   
   EMENDA:16117 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo emendado: Art. 64, parágrafo único.  
Dê-se ao parágrafo único do art. 64 a  
seguinte redação:  
"Parágrafo único - A eleição do candidato a  
Vice-Prefeito far-se-á nos termos deste artigo,  
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apurando-se o resultado independentemente daquele  
verificado na eleição do Prefeito". 
Justificativa: 
A emenda elimina a sistemática de considerar eleito o Vice-Prefeito apenas em virtude da eleição do 
Prefeito com ele registrado. Ela tem por objetivo impedir a formação de coligações que passam a ser 
impostas ao eleitorado sem que possam os eleitores se pronunciar sobre sua verdadeira preferência 
relacionada com seus representantes.  
Parecer:   
 Pelo acolhimento.  
Dado ao fato de ser o sistema parlamentarista adotado, pelo menos até esta fase de discussão 
constitucional, como modelo governamental é oportuno que não conte da literalidade obrigatória a 
eleição do vice-governador. 
   
   EMENDA:16338 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALMOR DE LUCA (PMDB/SC) 
Texto:   
 Acrescente-se ao artigo 65 do Projeto de  
Constituição aprovado pela Comissão de  
Sistematização o parágrafo seguinte,  
renumerando-se o atual parágrafo único.  
"Art. 65 ....................................  
............................................  
§ 2o. Os vereadores que tenham exercido  
mandato eletivo gratuitamente, para efeito de  
aposentadoria, computarão em dobro o período  
correspondente. 
Justificativa: 
A gratuidade do mandato de vereador foi imposição arbitrária do período ditatorial.  
Há que se corrigir essa injustiça, de forma que os brasileiros que serviram às suas comunidades de 
maneira graciosa sejam reparados e compensados por esse trabalho.  
Trata-se de uma questão de justiça. Somente nós, os constituintes, podemos saldar esse débito da 
sociedade para com aqueles cidadãos, que trabalharam muito, deslocando-se de suas residências 
até as Câmaras Municipais, percorrendo distâncias enormes, custeando seu próprio transporte.  
Em verdade, podemos afirmar, não foram poucos os legisladores municipais que pagaram para poder 
exercitar seu mandato.  
É tempo de reparação dos erros, é tempo de mudanças, é tempo de anistia.  
Parecer:   
 Trata-se o conteúdo da emenda da matéria a ser regulada pela lei ordinária, no âmbito das 
respectivas competências, observados a autonomia e os critérios gerais fixados na Constituição 
Federal e na Constituição de cada Estado. 
   
   EMENDA:16474 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 62 ..............  
§ 1o. - Incluir como § 1o., do art. 62 o  
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seguinte e renumerá-los. Lei Orgânica disporá  
sobre a iniciativa popular e o referendo às leis municipais. 
Justificativa: 
Com a previsão de Leis Orgânicas Municipais, não tem sentido a proposta do projeto que atribui 
competência sobre iniciativa legislativa popular e referendo ao Estado-membro.  
Parecer:   
   O referendo indiscriminado às leis municipais afigura-se-nos tecnicamente e impraticável. 
   
   EMENDA:16480 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 65, § único  
Inclua-se após o vocábulo renumeração o  
seguinte texto: dos agentes políticos referidos no  
"caput" será fixado na Constituição de cada Estado Federado. 
Justificativa: 
A remuneração do chefe do Executivo Municipal deve vincular-se a limite, a exemplo do que ocorre 
com a remuneração dos Vereadores.  
Parecer:   
Pela aprovação tal como propõe o ilustre Constituinte. 
   
   EMENDA:16528 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se o § 1º do Art. 62 
Justificativa: 
Não há necessidade de se estender o privilégio de prefeitos e vereadores serem sempre julgados 
pelo Tribunal de Justiça do Estado.  
A tradição brasileira é de serem os prefeitos e vereadores julgados pelos juízes das Comarcas, aliás, 
como também deverá ocorrer com os Deputados e Senadores. O privilégio do julgamento pelos 
Tribunais Estaduais irá, por um lado, dificultar a Justiça e, por outro lado, os próprios réus, que terão 
de se deslocar de longínquos municípios para as capitais. Daí julgarmos necessária a supressão da 
matéria do texto Constitucional.  
Parecer:   
 Concordamos em que o julgamento dos Prefeitos e Vereadores seja regulado em lei ordinária 
federal. Pertinente pois a supressão do parágrafo 1 do art. 62.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:16616 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CÁSSIO CUNHA LIMA (PMDB/PB) 
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Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 62 - ............  
§ 1o. - Incluir como § 1o., art. 62 o  
seguinte e renumerá-los. Lei Orgânica disporá  
sobre a iniciativa popular e o referendo às leis  
municipais. 
Justificativa: 
Com a previsão de Leis Orgânicas Municipais, não tem sentido a proposta do projeto que atribui 
competência sobre iniciativa legislativa popular e referendo ao Estado-membro.  
Parecer:   
   O referendo indiscriminado às leis municipais afigura-se-nos tecnicamente e impraticável. 
   
   EMENDA:16617 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CÁSSIO CUNHA LIMA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 65, § único  
Inclua-se após o vocábulo remuneração o  
seguinte texto: dos agentes políticos referidos no  
"caput" será fixado na Constituição de cada Estado  
federado. 
Justificativa: 
A remuneração do chefe do Executivo Municipal deve vincular-se a limite, a exemplo do que ocorre 
com a remuneração dos Vereadores.  
Parecer:   
 Pela aprovação, tal como propõe o autor da Emenda. 
   
   EMENDA:16618 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CÁSSIO CUNHA LIMA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 65  
Inclua-se após o vocábulo "seguinte" a  
expressão: antes da realização das eleições. 
Justificativa: 
O dispositivo sob exame não impõe de forma expressa o atendimento de sua finalidade, qual seja, a 
de assegurar a imparcialidade no momento da fixação.  
Para tanto, é necessário o estabelecimento de dois pressupostos que viabilizem a legitimidade da 
fixação da remuneração desses agentes políticos: que essa ocorra no final de cada legislatura 
seguinte e o desconhecimento dos eleitos.  
Parecer:   
 Pela aprovação, com a seguinte redação: parágrafo único:  
O limite da remuneração dos Prefeitos e dos Vereadores será fixado na Constituição de cada Estado 
Federal. 
   
   EMENDA:16695 PARCIALMENTE APROVADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALEXANDRE PUZYNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 65  
Inclua-se após vocábulo "seguinte" a  
expressão: antes da realização das eleições. 
Justificativa: 
O dispositivo sob exame não impõe de forma expressa o atendimento de sua finalidade, qual seja, a 
de assegurar a imparcialidade no momento da fixação.  
Para tanto, é necessário o estabelecimento de dois pressupostos que viabilizem a legitimidade da 
fixação da remuneração desses agentes políticos: que essa ocorra no final de cada legislatura 
seguinte e o desconhecimento dos eleitos.  
Parecer:   
Pela aprovação, com a seguinte redação: parágrafo único:  
O limite da remuneração dos Prefeitos e dos Vereadores será fixado na Constituição de cada Estado 
Federal". 
   
   EMENDA:16699 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALEXANDRE PUZYNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 65, § único  
Inclua-se após o vocábulo remuneração o  
seguinte texto: dos agentes políticos referidos no  
"caput" será fixado na Constituição de cada Estado  
Federado. 
Justificativa: 
A remuneração do chefe do Executivo Municipal deve vincular-se a limite, a exemplo do que ocorre 
com a remuneração dos Vereadores.  
Parecer:   
 Pela aprovação, tal como propõe o ilustre Constituinte. 
   
   EMENDA:17180 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IRAJÁ RODRIGUES (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado: Art. 65, Parágrafo  
Dê-se nova redação ao Parágrafo Único do Art. 65:  
Art. 65......................................  
Parágrafo Único -"O limite da remuneração dos  
agentes políticos referidos no "caput" será fixado  
na Constituição de cada Estado federado." 
Justificativa: 
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A remuneração do chefe do Executivo Municipal deve vincular-se a limite, a exemplo do que ocorre 
com a remuneração dos Vereadores.  
Parecer:   
 Pela aprovação. Tal como propõe o ilustre Constituinte deve ser processada a modificação no 
parágrafo único do artigo 65. 
   
   EMENDA:17181 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IRAJÁ RODRIGUES (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado: Art. 65  
Dê-se nova redação ao art. 65:  
Art. 65 - "Os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito  
e dos Vereadores, serão fixados pela  
Câmara Municipal, no fim de cada legislatura, para  
a legislação seguinte, antes da realização das eleições." 
Justificativa: 
O dispositivo sob exame não impõe de forma expressa o atendimento de sua finalidade, qual seja, a 
de assegurar a imparcialidade no momento da fixação.  
Para tanto é necessário o estabelecimento de dois pressupostos que viabilizem a legitimidade da 
fixação da remuneração desses agentes políticos: que essa ocorra no final de cada legislatura 
seguinte e o desconhecimento dos eleitos.  
Parecer:   
 Prejudicada, em virtude da solução dada à sua matéria, conforme parecer de número 1P17180.6. 
   
   EMENDA:17183 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IRAJÁ RODRIGUES (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado - Art. 61  
Inclua-se como § 1o. no art. 62 o seguinte  
dispositivo, renumerando os subsequentes:  
§ 1o. - "Lei Orgânica disporá sobre a  
iniciativa popular e o referendo às leis municipais." 
Justificativa: 
Com a previsão de Leis Orgânicas Municipais, não tem sentido a proposta do projeto que atribui 
competência sobre iniciativa legislativa popular e referendo ao Estado-membro.  
Parecer:   
   O referendo indiscriminado às leis municipais afigura-se-nos tecnicamente e impraticável. 
   
   EMENDA:17296 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALEXANDRE PUZYNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSTIVO EMENDADO:  
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Art. 62 - ..............................  
§ 1o. Incluir como § 1o, art. 62 o seguinte  
e renumerá-los. Lei Orgânica disporá sobre a  
iniciativa popular e o referendo às leis municipais. 
Justificativa: 
Com a previsão de Leis Orgânicas Municipais não tem sentido a proposta do projeto que atribui 
competência sobre iniciativa legislativa popular e referendo ao Estado-membro.  
Parecer:   
   O referendo indiscriminado às leis municipais afigura-se-nos tecnicamente e impraticável. 
   
   EMENDA:17867 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERALDO BULHÕES (PMDB/AL) 
Texto:   
   Substitua-se no item I do art. 62, a palavra  
"eletividade" por "eleição". 
Justificativa: 
A emenda pretende uniformizar a nomenclatura do artigo, que usa, no item III, “proibições”; no item 
IV, “organização” e no item V, “Instituição”.  
Parecer:   
   A preocupação com filigrana tumultua. Preferível permanecer o texto do Relator. A revisão de forma 
será feita ao final. 
   
   EMENDA:17923 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JUTAHY JÚNIOR (PMDB/BA) 
Texto:   
 Acrescente-se ao art. 64 a seguinte expressão:  
"... exceto nos Municípios com menos de  
50.000 eleitores." 
Justificativa: 
Pretende-se com o acréscimo proposto evitar a eleição mediante dois turnos nos pequenos 
Municípios.  
Funda-se a proposição no fato de que, nas municipalidades em tela, com reduzido eleitorado, não há 
necessidade de se implantar o complexo processo de dois turnos.  
Na maioria das vezes, a disputa eleitoral nesses Municípios não envolve grande número de 
candidatos, ficando, quase sempre, entre dois ou três nomes a preferência do eleitorado.  
O pleito realizado mediante o critério de dois turnos poderá complicar a situação eleitoral dos 
pequenos Municípios.  
Parecer:   
  Na justificação da Emenda dá para concluir que nos pequenos Municípios, por haver geralmente 2 
candidatos, é mais fácil obter a maioria absoluta.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:17942 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   MAURÍCIO FRUET (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao "caput" do art. 62, do Projeto de  
Constituição, a seguinte redação:  
"Art. 62 - O Município reger-se-á por  
Constituição Municipal, votada em dois turnos e  
aprovada por dois terços dos membros da Câmara  
Municipal, que a promulgará, atendendo os  
princípios estabelecidos nesta Constituição, em  
especial os seguintes: 
Justificativa: 
A presente emenda visa assegurar um fortalecimento do ente municipal dentro da organização 
federativa brasileira, pela promulgação de Constituição própria, subordinada à Federal.  
Parecer:   
   A questão não é específica. É até por demais polêmica.  
Como haverá com certeza inflamados debate no plenário, é preferível que não se mexa no texto. 
   
   EMENDA:18070 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 65  
Inclua-se após o vocábulo "seguinte" a  
expressão: antes da realização das eleições. 
Justificativa: 
O dispositivo sob exame não impõe de forma expressa o atendimento de sua finalidade, qual seja, a 
de assegurar a imparcialidade no momento da fixação.  
Para tanto é necessário o estabelecimento de dois pressupostos que viabilizem a legitimidade da 
fixação da remuneração desses agentes políticos: que essa ocorra no final de cada legislatura 
seguinte e o desconhecimento dos eleitos.  
Parecer:   
   A providência é absolutamente necessária em favor da moralidade. 
   
   EMENDA:18071 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 65, Parágrafo único  
Inclua-se após o vocábulo remuneração o  
seguinte texto: dos agentes políticos referidos no  
"caput" será fixado na Constituição de cada Estado  
federado. 
Justificativa: 
A remuneração do chefe do Executivo Municipal deve vincular-se a limite, a exemplo do que ocorre 
com a remuneração dos Vereadores.  
Parecer:   
   A proposta encerra intromissão indevida do Estado no Município. 
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   EMENDA:18088 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 62 - ..................  
§ 1o. - Incluir como § 1o., art. 62 o  
seguinte e renumerá-los. Lei Orgânica disporá  
sobre a iniciativa popular e o referendo às leis municipais. 
Justificativa: 
Com a previsão de Leis Orgânicas Municipais, não tem sentido a proposta do projeto que atribui 
competência sobre iniciativa legislativa popular e referendo ao Estado-membro.  
Parecer:   
   O substitutivo do Relator suprimiu o art. 58 que atribui às Constituições estaduais dispor sobre a 
iniciativa popular e o referendo às leis. 
   
   EMENDA:18234 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 65  
Inclua-se após o vocábulo "seguinte" a  
expressão: antes da realização das eleições. 
Justificativa: 
O dispositivo sob exame não impõe de forma expressa o atendimento de sua finalidade, qual seja, a 
de assegurar a imparcialidade no momento da fixação.  
Para tanto é necessário o estabelecimento de dois pressupostos que viabilizem a legitimidade da 
fixação da remuneração desses agentes políticos: que essa ocorra no final de cada legislatura 
seguinte e o desconhecimento dos eleitos.  
Parecer:   
 Acolher a emenda seria incluir na Constituição detalhes que podem ficar para a lei. Nosso parecer é, 
pois, pela rejeição. 
   
   EMENDA:18237 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 65, § único  
Inclua-se após o vocábulo remuneração o  
seguinte texto: dos agentes políticos referidos no  
"caput" será fixado na Constituição de cada Estado  
federado. 
Justificativa: 
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A remuneração do chefe do Executivo Municipal deve vincular-se a limite, a exemplo do que ocorre 
com a remuneração dos Vereadores.  
Parecer:   
 Pela aprovação. Tal como argumenta o autor da emenda. A remuneração dos Prefeitos Municipais 
deve vincular-se a limite, a exemplo do que ocorre com a remuneração dos vereadores. 
   
   EMENDA:18238 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 62. ............  
§ 1o. - Incluir como § 1o., art. 62 o  
seguinte e renumerá-los. Lei Orgânica disporá  
sobre a iniciativa popular e o referendo às leis municipais. 
Justificativa: 
Com a previsão de Leis Orgânicas Municipais, não tem sentido a proposta do projeto que atribui 
competência sobre iniciativa legislativa popular e referendo ao Estado-membro.  
Parecer:   
  Pela rejeição.  
O Referendo a atos legislativos tem caráter excepcional e não pode tecnicamente ter aplicação 
generalizada. 
   
   EMENDA:18277 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON JOBIM (PMDB/RS) 
Texto:   
 Suprimir o § 1o. do artigo 62 ("Os Prefeitos  
e Vereadores serão submetidos a julgamento perante  
o Tribunal de Justiça").  
Renumerar o § 2o., que passará a ser o  
parágrafo único. 
Justificativa: 
Não há razão especial para esse privilégio de foro que equipara os Prefeitos e Vereadores aos 
Governadores e Deputados Estaduais. Contribuiria para congestionar os Tribunais de Justiça, já 
sobrecarregados com os processos de segunda instância. Ademais, o julgamento dos titulares 
municipais deslocaria também aos Tribunais de Justiça conhecimento originário dos mandados de 
segurança impetrados contra seus atos.  
Parecer:   
 
Pelo acolhimento.  
Não existe razões técnicas para que os prefeitos e vereadores tenham foro especial. 
   
   EMENDA:18303 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
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Texto:   
 
Suprima-se a expressão "Vice-Presidente,  
Vice-Governador e Vice-Prefeito" em todos os  
artigos onde estiverem: art. 69, § 1o., art. 62,  
inciso I, art. 27 letras c e d e outros. 
Justificativa: 
É de se ponderar que as composições políticas levam à composição de chapas nas quais os titulares 
e seus “vices” adotam posições ideológicas, por vezes, discrepantes, determinando, nos 
impedimentos fortuitos do titular, total distorção da vontade das urnas.  
Para suprir essas vacâncias eventuais, a Constituição Federal, as Constituições Estaduais e a Lei 
Orgânica dos Municípios, respectivamente, adotarão as normas cabíveis.  
Parecer:   
   O substitutivo atende ao objetivo da Emenda. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:18376 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO AUGUSTO (PTB/RJ) 
Texto:   
  Dê-se ao art. 63 a seguinte redação:  
"Art. 63. Respeitadas as condições locais e  
observada a proporcionalidade relativamente ao  
número de eleitores do Município, o número de  
Vereadores da Câmara Municipal será variável,  
conforme dispuser a Constituição do Estado ou  
legislação específica quanto a municípios de  
Territórios Federais." 
Justificativa: 
Visa a presente emenda procurar melhor ordenação, através dos Estados, no que se relaciona ao 
estabelecimento dos representantes municipais por condições e peculiaridades locais e 
evidentemente de melhor conhecimento dos próprios habitantes de cada estado. Não poderá ser 
melhor o fórum das Assembleias Legislativas de Cada Unidade da Federação para disciplinar e 
chegar a consenso sobre matéria dessa magnitude, no que se relaciona à representação política de 
cada município brasileiro.  
Parecer:   
Prejudicada, em decorrência da solução adotada no Projeto de Constituição, conforme parecer de 
número 1P09406-2. 
   
   EMENDA:18476 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PERCIVAL MUNIZ (PMDB/MT) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Modifica o ART. 65 e seus parágrafos dando a  
seguinte redação:  
ART. 65 - O subsídio do Prefeito, do Vice-  
Prefeito e dos Vereadores serão fixados pela  
Câmara Municipal, no primeiro semestre do último  
ano da Legislatura, para a legislatura seguinte.  
§ 1o. - O limite da remuneração dos  
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Vereadores será fixado na Constituição de cada  
Estado federado.  
§ 2o. - O subsídio do Prefeito e Vice-Prefeito  
não poderão ser inferior a três vezes o valor da  
remuneração dos vereadores. 
Justificativa: 
Esta proposta vem estabelecer parâmetros rígidos e claros para as remunerações dos Prefeitos, 
Vice-Prefeitos e Vereadores, fixando, inclusive, como data para a definição dos subsídios, o primeiro 
semestre do último ano da legislatura, portanto antes das eleições municipais.  
Com este princípio, retira-se o casuísmo na fixação dos subsídios desses servidores públicos.  
Parecer:   
   A questão dos níveis e da proporcionalidade entre os subsídios de prefeitos, vice-prefeitos e 
vereadores fica mais bem enquadrada na Constituição de cada Estado e legislação correlata.  
Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:18484 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PEDRO CANEDO (PFL/GO) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Art. 62 ................................. 
I - eletividade do prefeito, do vice-prefeito  
e dos vereadores, mediante pleito direto e  
simultâneo realizado em todo o País, para mandato  
de quatro anos. 
Justificativa: 
A não coincidência das eleições municipais das de Presidente da República torna-se desejável uma 
vez que os municípios, pela singularidade de sua situação, devem ser vistos pelo eleitor de forma 
diversa. Uma eleição apenas em âmbito municipal cria condições para discussões apenas acerca dos 
problemas municiais. Coincidindo com uma eleição Presidencial, o debate certamente estará voltado 
para a eleição principal, ficando o município relegado a plano secundário nos debates sucessórios.  
Parecer:   
   O acréscimo pretendido pela emenda já está previsto no substitutivo de modo mais consentâneo e 
apropriado.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:18506 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PEDRO CANEDO (PFL/GO) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Art. 64 ....................................  
Parágrafo 1o. - Será permitida a reeleição do  
prefeito por uma vez.  
Parágrafo 2o. - Considerar-se-á eleito o  
candidato a Vice-Prefeito," em decorrência da  
eleição da eleição do candidato a Prefeito com ele  
registrado. 
Justificativa: 
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Nos países de maior desenvolvimento e de regimes de longa tradição democrática, a reeleição é 
permitida, em determinados casos, até por mais de uma vez. Embora a nossa experiência venha 
mantendo a inelegibilidade por um segundo período, julgamos de bom alvitre permitir a partir de 
agora a reeleição para apenas um novo período. Isso facilitará sobremaneira a tarefa administrativa, 
que poderia ser pensada e planejada para um tempo maior.  
Parecer:   
   A emenda pretende a reeleição, por uma vez, para o Executivo Municipal. O projeto opta por outra 
diretriz.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:18533 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO ROLLEMBERG (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao art. 63 a seguinte redação:  
O número de Vereadores da Câmara Municipal  
será variável, conforme dispuser a Constituição do  
Estado, proporcionalmente ao eleitorado do município. 
Justificativa: 
Tendo em vista que a organização política dos municípios é de competência dos Estados, cabe à 
Constituição Estadual e não à Federal estabelecer os limites mínimo e máximo de vereadores nos 
seus municípios para atender às peculiaridades de cada Unidade da Federação.  
Parecer:   
Prejudicada, em decorrência da solução adotada no Projeto de Constituição, conforme parecer de 
número 1P09406-2. 
   
   EMENDA:18630 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   COSTA FERREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Acrescente-se ao artigo 62, do Capítulo IV,  
do Título IV, deste Projeto de Constituição, os  
incisos; VI e VII, e parágrafo 3o. e modifique-se  
a redação ao inciso II, do mesmo Artigo, com as  
seguintes redação:  
Art. 62......................................  
II - Os Vereadores gozarão das mesmas  
imunidades e prerrogativas dos Parlamentares  
Federal e Estadual, na circunscrição do seu  
Município.  
VI - O Vereador que cometer crime fora de  
onde exercer o seu mandato, se em outros  
municípios, no Tribunal de Justiça do Estado e se  
fora do Estado, pelo Supremo Tribunal de Justiça.  
VII - O mandato do Artigo 59, desta Constituição.  
§ 3o. - O mandato de Prefeito é o mesmo  
instituído por esta Constituição, no Artigo 60. 
Justificativa: 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 143  

 

A imunidade é prerrogativa do Parlamentar Municipal e essa deve ser nos moldes do Parlamentar 
Federal e Estadual. Só estaremos fazendo justiça a uma classe, que é a célula do parlamento: os 
Vereadores.  
Parecer:   
   O substitutivo do relator omitiu todos os parágrafos do artigo 62, II. As imunidades dos vereadores 
previstos para dentro de seu território pelo projeto do relator já os coloca em igualdade com os 
deputados federais e estaduais. 
   
   EMENDA:18631 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MILTON BARBOSA (PMDB/BA) 
Texto:   
 Dê-se ao inciso II, do artigo 62, do capítulo  
IV, do título IV, deste Projeto de Constituição,  
uma nova redação, como segue:  
Art. 62......................................  
II - O Vereador, terá imunidade,  
inviolabilidade e prerrogativas, prevista nesta  
Constituição para Senador, o Deputado Federal e  
Deputado Estadual. 
Justificativa: 
Não se pode admitir que os Vereadores, os operários do Parlamento brasileiro, pois são os 
verdadeiros formadores de comunidades e assistentes das mesmas, enquanto que, Deputados 
Estaduais, Federais e Senadores, Governadores e Prefeitos ao serem eleitos, ficam distante da 
pressão popular, o Vereador para sobreviver, tem que se envolver com os problemas da comunidade, 
a fim de ajuda-los em suas reivindicações.  
Por isso, não presentear com as mesmas prerrogativas e imunidades dos outros representantes do 
Poder Legislativo e até Executivo, estaremos cometendo uma grande injustiça social.  
Parecer:   
   "modus em rebus" a imunidade, inviolabilidade e prerrogativas dos vereadores dentro do território 
de sua jurisdição e em tudo igual a dos deputados federais, senadores e deputados estaduais. Se foi 
estendida além de suas fronteiras, acabarão ficando superior às 
   
   EMENDA:18696 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   De acordo com o disposto no § 2o. do art. 23  
do Regimento Interno da Assembleia Nacional  
Constituinte, dê-se ao Título IV - da Organização  
do Estado a seguinte redação: adequando-se a  
numeração:  
Título IV  
Da Organização do Estado  
Capítulo I  
Da Organização Político-Administrativa  
[...] 
Capítulo IV  
Dos Municípios  
Art. 28. O Município reger-se-á por lei  
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orgânica, votada em dois terços turnos e aprovada  
por dois terços dos membros da Câmara Municipal,  
que a promulgará, atendidos os princípios  
estabelecidos nesta Constituição e na Constituição  
do respectivo Estado, em especial os seguintes:  
I - eletividade do Prefeito, do Vice-Prefeito  
e dos Vereadores, mediante pleito direto e  
simultâneo realizado em todo o País;  
II - imunidade e inviolabilidade do mandato  
dos vereadores, na circunscrição do Município, por  
suas opiniões, palavras e votos;  
III - proibições e incompatibilidades no  
exercício da vereança, aplicando-se no que couber,  
o disposto nesta Constituição para os membros do  
Congresso Nacional e na Constituição do respectivo  
Estado para os membros da Assembleia Legislativa;  
IV - organização das funções legislativas e  
fiscalizadoras da Câmara Municipal; e  
§ 1o. Os Prefeitos e os Vereadores serão  
submetidos a julgamento perante o Tribunal de Justiça.  
§ 2o. São condições de elegibilidade de  
Vereador ser brasileiro, estar no exercício dos  
direitos políticos e ter idade mínima de dezoito anos.  
§ 3o. O número de Vereadores da Câmara  
Municipal será variável conforme dispuser a  
Constituição do Estado, respeitadas as condições  
locais, proporcionalmente ao eleitorado do Município.  
§ 4o. O Prefeito será eleito até noventa dias  
antes do termo do mandato de seu antecessor,  
aplicadas as regras dos parágrafos 1o. e 2o. do art. 73.  
§ 5o. Considerar-se-á eleito o candidato a  
Vice-Prefeito, em decorrência da eleição do  
candidato a Prefeito com ele registrado.  
Art. 29. Os subsídios do Prefeito, do Vice-  
Prefeito e dos Vereadores serão deixados pela  
Câmara Municipal, no fim de cada legislatura, para  
a legislatura seguinte.  
Parágrafo único - O limite da remuneração dos  
Vereadores será fixado na Constituição de cada  
Estado federado.  
[...] 
Justificativa: 
A redação ora proposta, de dispositivos correlatos, contempla os aspectos de mérito do tema, as 
aspirações sociais do povo brasileiro, a representatividade constituinte de seus signatários e a 
sistematização adequada à técnica legislativa, nos termos dos debates e acordos efetuados.  
(Obs. A numeração sequencial dos dispositivos propostos não corresponde à do Projeto).  
Parecer:   
   A longo proposta do numeroso e representativo grupo da Constituintes, seus signatários, pode ser 
amplamente aproveitada, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:18818 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FAUSTO ROCHA (PFL/SP) 
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Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se ao artigo 64 do Projeto de  
Constituição o seguinte texto:  
"O Prefeito e seu Vice tomarão posse de seus  
mandatos no dia 1o. de janeiro seguinte à eleição". 
Justificativa: 
O prazo de 15 de novembro (quando se dão as eleições) até 1° de janeiro do ano seguinte é 
suficiente para os eleitos a cargos majoritários decidirem sobre seu Secretariado.  
Assim, iniciando-se um novo exercício em 1° de janeiro, nenhuma despesa poderá ter sido autorizada 
pelo mandatário que deixa o Governo, interrompendo-se a prática condenável do governante que sai 
exaurir recursos que faltarão ao governante que chega, com 3/4 do ano ainda pela frente. 
Parecer:   
   Trata-se de matéria infraconstitucional. 
   
   EMENDA:18864 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
No artigo sessenta e três do projeto  
constitucional, substituir as expressões "vinte e  
um" e "trinta e três", por "trinta e três" e  
"cinquenta e cinco" respectivamente. 
Justificativa: 
Entendemos que os números máximos de vereadores nas cidades brasileiras, regulamentados na 
legislação atual, infelizmente, mantidos no projeto constitucional, não contemplam a extraordinária 
expansão que as grandes cidades do país tiveram nos últimos anos, em particular, as capitais.  
Tomando como exemplo a maior delas, São Paulo, hoje, tem 25 (trinta e cinco) zonas eleitorais e um 
número mínimo – o máximo permitido pela legislação atual – de 33 (trinta e três edis). Temos aqui o 
absurdo de uma cidade que sedia menos vereadores do que zonas eleitorais (São Paulo tem 35 trinta 
e cinco zonas), cada uma delas, diga-se de passagem, com cerca de mais de 120.000 (cento e vinte 
mil) eleitores.  
Nesse sentido, entendemos deva ser ampliado o número máximo permitido de vereadores nas 
cidades brasileiras.  
Por isso, formulamos a presente emenda.  
Parecer:   
  Pela aprovação parcial adotando-se os seguintes limites: "Artigo 63... não podendo exceder de vinte 
e um vereadores nos Municípios de até um milhão de habitantes, de trinta e três nos Municípios de 
até cinco milhões e de cinquenta e cinco nos demais casos." 
   
   EMENDA:18869 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 63  
Dar ao artigo 63 a seguinte redação:  
Art. 63 - O número de vereadores da Câmara  
Municipal será variável, conforme dispuser a  
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Constituição do Estado, respeitadas as condições  
locais, proporcionalmente ao eleitorado do Município. 
Justificativa: 
É nossa opinião que a determinação desses limites – se vinte e um nos Municípios de até um milhão 
de habitantes e trinta e três nos demais casos – deve caber na sua plenitude aos constituintes 
estaduais, não só pelo conhecimento e pelas informações que cada um deles tem da realidade 
político-administrativa do seu Estado, mas também e sobretudo porque seria um equívoco manter 
essa competência na esfera da União. Aliás, o art. 63, tal como está redigido, deixa clara uma 
contradição interna ao estabelecer que a fixação do número variável dos Vereadores, até os limites 
de 21 e 33, cabe aos constituintes estaduais, enquanto que esses dois limites são ainda da nossa 
competência.  
Para exemplificar o absurdo que é a fixação de um número máximo de 33 vereadores para as 
cidades de mais de 1 milhão de habitantes, é mister lembrar o exemplo da Cidade de São Paulo.  
Antes do golpe militar de 64, o número de vereadores à Câmara Municipal de São Paulo era de 45. 
No pleito de 20 de outubro de 1963, para a escolha desses 45 edis, houve quase um milhão de votos 
válidos. Instaurada a ditadura, suprimida a pluralidade partidária, encontrou-se no corte de despesas 
com subsídios o pretexto para reduzir o número de vereadores para 21 em todas as capitais, sem 
levar em conta as demandas da população em cada uma delas. O “Pacote de Abril” de ‘1977 
“ampliou” o número de vereadores para os municípios acima de 1 milhão de habitantes para 33 
Atualmente a Cidade de São Paulo, com mais de 10 milhões de habitantes, tem um eleitorado de 
5.400.139 eleitores (em 31/12/86) distribuídos em 35 zonas eleitorais.  
A necessidade de uma maior aproximação do vereador com o eleitor, como elemento de participação 
e educação política do povo, evidencia o quanto é absurdo o número de 33 para essas zonas 
eleitorais, a maioria delas com mais de 120 mil eleitores.  
Há uma necessidade de ampliar a participação popular na vida política dos grandes conglomerados 
urbanos desenvolvidos. O poder local é, sem dúvida, um dos caminhos que conduzirão à plena 
democratização da sociedade brasileira.  
Finalmente, para avaliar a importância de São Paulo, gostaríamos de lembrar que essa cidade com 
seus 5 400.139 eleitores é o quarto colégio eleitoral do país.  
O mais justo, portanto, é que o número de vereadores seja fixado pela constituinte estadual.  
Parecer:   
Prejudicada, face a solução adotada no Projeto de Constituição, conforme parecer de no. 1P09406-2. 
   
   EMENDA:19111 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 
Texto:   
   SUBSTITUA-SE O ART. 63 PELO SEGUINTE:  
Art. 63. As Câmaras Municipais terão um  
mínimo de cinco e um máximo de trinta Vereadores,  
fixados proporcionalmente à sua população, na  
forma que a lei estabelecer, assegurados aos  
Municípios das Capitais a representação máxima  
aqui prevista. 
Justificativa: 
A Constituição Federal deve prescrever apenas o número mínimo e máximo de representação local 
dos Municípios, deixando-se à lei regulamentar a competência para fixar a proporcionalidade entre 
população e representação.  
Parecer:   
 Prejudicada, em decorrência da solução adotada no Projeto de Constituição, conforme parecer de 
número 1p090406-2:  
Pela aprovação parcial adotando-se os seguintes limites: "Artigo 63... não podendo exceder de vinte e 
um vereadores nos Municípios de até um milhão de habitantes, de trinta e três nos Municípios de até 
cinco milhões e de cinquenta e cinco nos demais casos." 
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   EMENDA:19389 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Título quarto do  
Projeto de Constituição.  
Dê-se ao Título quarto do Projeto de  
Constituição a seguinte redação:  
"Título IV  
Da organização do Estado  
Capítulo I  
Da Organização Político-Administrativa  
[...] 
Capítulo IV  
Dos Municípios  
Art. 33. O município reger-se-á por lei  
orgânica, votada em dois turnos e aprovada por  
dois terços da Câmara Municipal, que a promulgará,  
atendidos os princípios estabelecidos nesta  
Constituição e na Constituição estadual,  
especialmente os seguintes:  
I - eletividade do Prefeito, do Vice-  
Prefeito, do Juiz de Paz e Vereadores, em pleito  
direto e simultâneo em todo o País;  
II - imunidade e inviolabilidade do mandato  
de Vereador, por opiniões, palavras e votos, no  
território do Município;  
III - proibições e incompatibilidades,  
aplicando-se à Vereança, no que couber o constante  
nesta e na Constituição do Estado;  
IV - organização das funções legislativas e  
fiscalizadora da Câmara Municipal e instituição de  
mecanismos que assegurem a efetiva participação  
das organizações comunitárias no planejamento e  
processo decisório municipal.  
Parágrafo único. Os Prefeitos e Vereadores  
são julgados perante os tribunais de justiça  
estaduais, consideradas condições de elegibilidade  
do Vereador ser brasileiro no gozo dos direitos  
políticos, com idade mínima de dezoito anos.  
Art. 34. O número de Vereadores será variável  
nos Municípios, nos termos da Constituição do  
Estado, respeitadas as condições locais,  
proporcionalmente ao eleitorado municipal, não  
podendo exceder de vinte e um, nos Municípios de  
até um milhão de habitantes, e de trinta e seis  
nos demais.  
Art. 35. Os subsídios do Prefeito, Vice-  
Prefeito e Vereadores serão fixados para a  
legislatura seguinte, segundo limites previstos na  
Constituição estadual.  
[...] 
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Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
 Ampla e valiosa contribuição, sob a forma da abrangente Emenda de dispositivo correlatos, que foi 
parcialmente levada em conta na elaboração do Título IV.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:19413 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUY NEDEL (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 62.  
Elimine-se, no Projeto de Constituição, no  
Art. 62, o Parágrafo Segundo. 
Justificativa: 
Com a devida venia, apresentamos emenda supressiva ao presente dispositivo, visto que o 
enunciado versa sobre matéria estranha ao Capítulo e já retratada amplamente na Seção I – DOS 
DIREITOS POLÍTICOS, Art. 27. 
Parecer:   
 Pelo acolhimento. 
   
   EMENDA:19710 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOVANNI MASINI (PMDB/PR) 
Texto:   
 Dê-se ao artigo 65 e seu parágrafo único a  
seguinte redação:  
Art. 65 - Os subsídios do Prefeito, do  
Vice-Prefeito e dos Vereadores serão fixados pela  
Câmara Municipal, no fim de cada legislatura e  
antes da realização das eleições municipais, para  
a legislatura seguinte.  
Parágrafo único - O limite de remuneração do  
Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores será  
fixado pela Constituição de cada Estado federado. 
Justificativa: 
O objetivo do mandamento fixado no caput do artigo 65 é assegurar a imparcialidade de deliberação 
sobre subsídios, evitando que os vereadores legislem em causa própria. Ora, se a fixação dos 
subsídios for decidida depois da realização das eleições, tal objetivo poderá ser frustrado. Impõe-se, 
portanto, a cautela de determinar que tal deliberação seja realizada antes da realização das eleições.  
Por outro lado, o parágrafo único determinava que o limite de remuneração dos vereadores fosse 
fixado pela Constituição estadual. Aditamos que, igualmente, o “teto máximo” de remuneração dos 
Prefeitos e Vice-Prefeitos deve encontrar idêntico limite na Constituição do Estado, para resguardar o 
cometimento de possíveis abusos que dilapidariam o patrimônio público.  
Parecer:   
   Pela aprovação em vista do arrazoado constante da "Justificativa". 
   
   EMENDA:20093 APROVADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 65  
Inclua-se após o vocábulo "seguinte" a  
expressão: antes da realização das eleições. 
Justificativa: 
O dispositivo sob exame não impõe de forma expressa o atendimento de sua finalidade, qual seja, a 
de assegurar a imparcialidade no momento da fixação. 
Para tanto, é necessário o estabelecimento de dois pressupostos que viabilizem a legitimidade da 
fixação da remuneração desses agentes políticos: que esta ocorra no final de cada legislatura para a 
legislatura seguinte e o desconhecimento dos eleitos.  
Parecer:   
 Pela aprovação, em vista do arrazoado constante da justificação. 
   
   EMENDA:20113 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva:  
Acrescente-se ao artigo 62, o item VI com a redação:  
"Os aglomerados urbanos com mais de 1.000  
habitantes serão elevados a Distrito, com sub-  
prefeito eleito na mesma época e condições que o  
Prefeito e deverão ser dotados de equipamentos  
públicos essenciais à população. 
Justificativa: 
A constante migração da população rural, superpovoando os centros urbanos e causando problemas 
por absoluta incapacidade de infraestrutura das periferias, é causada pela falta do atendimento de 
condições mínimas de assistência médica, educacional, de comunicações e transporte, que atendam 
suas menores exigências.  
A emenda objetiva sanar essa lacuna, determinando, como preceito constitucional, a obrigatoriedade 
desse atendimento mínimo, quando os aglomerados populacionais com características urbanas 
atinjam 1.000 habitantes.  
A elevação a Distrito e a eleição de um subprefeito irão colocar um membro da comunidade como um 
canal de ligação com as prefeituras, na defesa dos interesses locais.  
A presente emenda, sugestão de José Martins de Castro Filho, embora não tenha meu endosso, pois 
considero que a eleição de subprefeito criaria um choque de autoridade, competência e autonomia, 
apresento-a para apreciação da E. Assembleia Nacional Constituinte.  
Parecer:   
 
Pela rejeição: a matéria é impertinente à norma constitucional federal, cabendo melhor nas 
constituições estaduais, leis orgânicas municipais em nome da legislação ordinária daquelas 
entidades. 
   
   EMENDA:20115 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva ao Projeto de Constituição  
Substitua-se o parágrafo único do art. 65 por:  
§ 1o. - O limite da remuneração dos  
vereadores não ultrapassará 60% da remuneração dos  
Deputados Estaduais.  
§ 2o. - Os gastos com remuneração de  
vereadores não excederá o limite de 3% do  
orçamento municipal.  
§ 3o. - Nos municípios com população até  
300.000 habitantes a vereança não será remunerada.  
§ 4o. - no caso do § 3o. não se aplicará o  
disposto nos incisos II e IV do art. 110 c/c  
inciso III do art. 62, desde que o exercício do  
cargo, função ou emprego sejam anteriores à eleição. 
Justificativa: 
Desde que se estabelece no § 2° do art. 59 o limite de remuneração dos Deputados Estaduais, nada 
mais lógico que se aja da mesma forma com relação aos vereadores. Inúmeros são os municípios de 
renda irrisória e que se veem obrigados a despendê-la quase totalmente no pagamento da 
remuneração dos vereadores.  
O limite fixado no § 2° obsta tal procedimento e praticamente implica uma obrigatoriedade de 
aplicação das verbas em outros setores.  
O dispositivo no § 3° salvaguarda os municípios de maior população, assegurando maior 
disponibilidade de verbas escassas.  
No § 4° dispõe-se sobre a proteção para os que exercerão a vereança gratuita, garantindo-lhes a 
manutenção dos cargos, funções ou empregos, desde já exercidos anteriormente à eleição.  
Embora não seja exatamente essa concepção que tenho quanto à regulamentação de remuneração 
dos vereadores, trata-se de sugestão enviada por Antônio Pimentel, de Ourinhos – SP, que 
encaminho para apreciação dessa E. Assembleia Nacional Constituinte.  
Parecer:   
 Pela rejeição: o assunto é da competência dos estados e dos municípios, não cabendo intromissão 
por parte da União. 
   
   EMENDA:20515 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva ao Capítulo IV do Título  
IV dos Municípios  
Título IV  
Capítulo IV  
Dos Municípios  
Art. 32 - O Município reger-se-á por lei  
orgânica, votada em dois turnos e aprovada por  
dois terços dos membros da Câmara Municipal que a  
promulgará, atendidos os princípios estabelecidos  
nesta Constituição e na Constituição do respectivo  
Estado, em especial os seguintes:  
I - Eletividade do Prefeito, do Vice-  
Presidente e dos Vereadores, mediante pleito  
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simultâneo, realizado em todo o País;  
II - Inviolabilidade do mandato dos  
vereadores, no território do Município, por suas  
opiniões, palavras e votos em assuntos do  
interesse do seu município;  
III - Proibições e incompatibilidades no  
exercício da vereança, aplicado, no que couber, o  
disposto nesta Constituição para os membros do  
Congresso Nacional e na Constituição do respectivo  
Estado para os membros da Assembleia Legislativa;  
IV - Organização das funções legislativas e  
fiscalizadoras da Câmara Municipal.  
Art. 33 - O número de vereadores da Câmara  
Municipal será variável, conforme dispuser a  
Constituição do Estado, respeitadas as condições  
locais, proporcionalmente ao eleitorado do  
Município, não podendo exceder de vinte e um  
vereadores nos Municípios de até um milhão de  
habitantes e de trinta e três nos demais casos.  
§ 1o. - Os subsídios do prefeito e dos  
vereadores serão fixados pela Câmara Municipal, no  
fim de cada legislatura, para a legislatura  
seguinte, limitados os dos vereadores a um terço  
do que perceber o Prefeito.  
§ 2o. - Nos municípios onde houver menos de  
cem mil eleitores, o exercício da vereança será gratuito.  
Art. 34 - Compete privativamente aos Municípios:  
I - Legislar sobre assuntos de interesse  
municipal, e suplementar as legislações federal e  
estadual, no que couber;  
II - Substituir e arrecadar os tributos de  
sua competência, bem como aplicar as suas rendas,  
prestando contas, obrigatoriamente, e publicando  
os respectivos na forma da lei;  
III - Criar, organizar e suprimir Distritos;  
IV - Organizar e prestar os serviços públicos  
de interesse local.  
§ 1o. - Compete, ainda, ao Município;  
I - Organizar o abastecimento urbano;  
II - promover a melhoria das condições  
habitacionais e de saneamento básico da população;  
III - manter, com a cooperação do Estado, os  
programas de alfabetização e o ensino de 1o. Grau;  
IV - cooperar, com a União o Estado e os  
organismos privados nos serviços de atendimento à  
saúde da população.  
Seção Única  
Da Fiscalização Financeira e Orçamentária Municipal  
Art. 35 - A fiscalização financeira e  
orçamentária dos Municípios será exercida pela  
Câmara Municipal, mediante controle externo, e  
pelos sistemas de controle interno do Poder  
Executivo Municipal, na forma da lei.  
§ 1o. - O controle externo da Câmara  
Municipal será exercido com o auxílio do Tribunal  
de Contas do Estado.  
§ 2o. - O parecer prévio sobre as contas que  
o Prefeito deve prestar anualmente, emitido pelo  
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Tribunal de Contas, somente deixará de prevalecer  
por decisão de dois terços dos membros da Câmara  
Municipal.  
§ 3o. - O Município, com população superior a  
três milhões de habitantes, poderá instituir  
Tribunal de Contas Municipal. 
Justificativa: 
Ninguém mais consistente que o Relator da Constituição sobre os problemas do Anteprojeto 
apresentado. Diz ele no preâmbulo de seu projeto de Constituição:  
“Tal como a grande maioria dos Senhores Constituintes, também detectei, no Anteprojeto, a par de 
virtudes e inovações elogiáveis, inconsistências, superfetações, desvios e, acima de tudo, a ausência 
de um fio condutor filosófico”. 
Neste trabalho, respeitamos as qualidades inovadoras trazidas pela forma espontânea e democrática 
como surgiram os dispositivos contidos no Projeto. Tal como um diamante bruto, para que elas se 
revelassem em toda a força, o texto precisava ser lapidado, retirando-se-lhe a massa informe das 
minúcias casuísticas, e, muitas vezes, as imperfeições surgidas pela fusão ás vezes emotiva de 
matéria-prima ideológica.  
No contexto da emenda que apresentamos, quase nada acrescemos ao já existente. Procuramos 
apenas desbastar a pedra opaca para descobrir-lhe o brilho.  
A presente emenda atende a ponderações sinceras do Senhor Relator. Dá ao texto da Constituição 
uma consistência: na redação, busca uma maior síntese, relegando as normas programáticas e 
reguladoras às leis complementares ou ordinárias; no mérito, procura o fio filosófico nas raízes 
tradicionais da nossa Sociedade – a liberdade da pessoa, a democracia, a representação do povo 
pela tripartição dos poderes, e uma Ordem Econômica onde o Social e o Econômico se harmonizam 
para a construção de um grande país.  
Acreditamos que, na vigência desta Nova Constituição, da integração entre o trabalho e o Capital, 
surgirá um renovado surto de progresso e veremos a população brasileira, progressivamente, 
ascender a níveis de vida mais elevados.  
Parecer:   
Pela rejeição, considerando que a aceitação da Emenda importará na desconsideração de formas 
obtidas por vários consensos. 
   
   EMENDA:20585 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 65  
Inclua-se após o vocábulo "seguinte" a  
expressão: antes da realização das eleições. 
Justificativa: 
O dispositivo sob exame não impõe de forma expressa o atendimento de sua finalidade, qual seja, a 
de assegurar a imparcialidade no momento da fixação.  
Para tanto é necessário o estabelecimento de dois pressupostos que viabilizem a legitimidade da 
fixação da remuneração desses agentes políticos: que essa ocorra no final de cada legislatura para a 
legislatura seguinte e o desconhecimento dos eleitos.  
Parecer:   
 Pela aprovação, em vista do arrazoado constante de justificação. 
   
   EMENDA:20586 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 62  
§ 1o. - Incluir como § 1o., art. 62 o  
seguinte e renumerá-los. Lei Orgânica disporá  
sobre a iniciativa popular e o referendo às leis municipais. 
Justificativa: 
Com a previsão e Leis Orgânicas Municipais, não tem sentido a proposta do projeto que atribui 
competência sobre iniciativa popular e referendo ao Estado-membro.  
Parecer:   
 Pela rejeição, considerando que o assunto já foi considerado alhures. 
   
   EMENDA:20600 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo emendado: Art. 65, § único.  
Inclua-se após o vocábulo remuneração o  
seguinte texto: dos agentes políticos referidos no  
"caput" será fixado na Constituição de cada Estado  
federado. 
Justificativa: 
A remuneração do chefe do Executivo Municipal deve vincular-se a limite, a exemplo do que ocorre 
com a remuneração dos Vereadores.  
Parecer:   
  Pela rejeição, considerando que a inclusão do proposto resultará em duplicação ou repetitividade. 
   
   EMENDA:20776 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA No.  
POPULAR  
1. Dá a seguinte redação ao artigos do  
Capítulo IV (Dos Municípios), do Título (Da  
Organização de Estado):  
"Art. 61 - Perderão o mandato o Governador e  
o Prefeito que assumirem outro cargo ou função na  
Administração Pública, Direta ou Indireta, sem  
prévia licença do Poder Legislativo respectivo.  
Art. 65 - Os Subsídios do Prefeito, do Vice-  
Prefeito e dos Vereadores serão fixados pela  
Câmara Municipal no primeiro semestre do último  
ano da legislatura, para a seguinte.  
Parágrafo Único - Serão estabelecidos limites  
máximos pela Constituição de cada Estado  
Federado." 
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2. Modifica, na Seção II (Dos Serviços  
Públicos Civis), do Capítulo VIII (Da  
Administração Pública), do Título IV (Da  
Organização do Estado):  
"Art. 86 - ..................................  
II - O ingresso do funcionário público,  
dependerá sempre de aprovação prévia em concurso  
público de provas. Será assegurada a ascensão  
funcional na carreira mediante promoção ou provas  
internas de títulos, com igual peso;  
Art. 88 - ..................................  
d) suprimir." 
Justificativa: 
Visa a emenda dar os mesmos direitos aos cargos do Executivo e Legislativo a respeito dessa 
matéria, como medida de justiça democrática. Ainda prevê que os subsídios possam ser votados 
antes das eleições, evitando distorções. Modifica o critério de contratação de servidores, pois de 
outra forma não condizia com a nossa realidade.  
ENTIDADES RESPONSÁVEIS: 
- APESP – ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DE SÃO PAULO 
- APM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS MUNICÍPIOS 
- UVB – UNIÃO DOS VEREADORES BRASILEIROS. 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇAO 
1. Indefiro a proposta de emenda oferecida, de acordo com as informações da Secretaria.  
2. Dê-se ciência à entidade interessada.  
Parecer:   
   Subscrita pelo Constituinte Francisco Amaral, a Emenda (PE-107) propõe alterações aos artigos 61, 
65, 86 e 88 do Projeto de Constituição.  
Em relação ao art. 68, determina a perda de mandato dos governadores e prefeitos que assumam 
cargo ou função na administração pública sem autorização prévia do legislativo correspondente.  
A prévia licença do Legislativo não convalida a obtenção de cargo público por titular de mandato 
eletivo.  
A única hipótese em que se pode admitir que o cargo tenha sido obtido por meios de legitimidade e 
idoneidade comprovadas é através da aprovação em concurso público. Donde o art. 61, em sua 
redação atual, contemplar a exceção do cargo obtido mediante concurso.  
Isto posto, somos pela rejeição da proposta, mantendo.se a redação atual do artigo.  
3. A proposta referente ao art. 65 e respectivo parágrafo único encontra-se prejudicada, porque há 
identidade de redação e conteúdo.  
Também e pelo motivos acima, fica prejudicada a proposta referente ao inciso II do artigo 86.  
4. Quando à supressão da alínea d do artigo 88, é inteiramente procedente a modalidade de 
aposentadoria ali prevista não serve à causa público, nem aos interesses legítimos do funcionalismo 
civil. Trata-se de uma inovação cujos efeitos disfuncionais não foram devidamente avaliados. 
Sugerimos, destarte, o acatamento da medida.  
Pela aprovação parcial. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE O 

   EMENDA:20818 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA:  
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DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 43.  
O artigo 43, do Projeto de Constituição,  
passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 43. O Prefeito será eleito até  
quarenta e cinco dias antes do término do mandato  
de seu antecessor, aplicadas as regras dos  
parágrafos 1o. e 2o., do art. 111. 
Justificativa: 
É o art. 111 do Projeto, que dispõe sobre o sistema de eleição majoritária e não o art. 153. Daí a 
alteração necessária na redação do dispositivo.  
Parecer:   
 Pela aprovação. É o art. 111 do Substitutivo, que dispõe sobre o Sistema de Eleição Majoritária e 
não o art. 153. 
   
   EMENDA:20886 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ÁLVARO VALLE (PMDB/RJ) 
Texto:   
 Modifique-se o artigo 43 "in finis", onde se  
lê art. 153 leia-se art. 111. 
Justificativa: 
Trata-se de evidente erro de revisão. A referência ao art. 111 estabelecerá o princípio da eleição dos 
Prefeitos, por maioria absoluta.  
Parecer:   
 Pela aprovação, tendo em vista que a aplicação das regras do dispositivo relaciona-se com o art. 111 
e não com o art. 153. 
   
   EMENDA:20904 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TITO COSTA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Título IV - Da Organização do Estado  
Capítulo IV - Dos Municípios  
Redija-se o art. 44 nestes termos:  
"Art. 44. Os subsídios do Prefeito e dos  
Vereadores serão fixados pela Câmara Municipal,  
para cada exercício, dentro de limites previstos  
na Constituição Estadual, excetuando-se os  
Municípios de população inferior a trezentos mil  
habitantes, nos quais a vereança será exercida  
gratuitamente." 
Justificativa: 
Salvo nos municípios das capitais e nos de população com mais de 200 mil habitantes, o vereador 
não tem necessidade de afastar-se de suas atividades particulares para bem desempenhar as 
funções camerais. Daí a conveniência de atrair para elas tão-só os que, por sua devoção à causa 
pública, pretendam trilhar na vereança uma autêntica escola política, com vista a outros futuros 
cargos públicos como os de Prefeito, Deputado e demais investiduras políticas.  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 156  

 

Ademais, nos pequenos municípios, as despesas com remuneração de vereadores oneram os cofres 
públicos em detrimento de gastos indispensáveis ao bem-estar da coletividade, tendo em conta a 
escassez de recursos advindos de precários orçamentos municipais.  
Atente-se, ainda, para o fato de, na maioria dos casos, a vereança ter-se tornando verdadeira 
“profissão”, com generosos subsídios e ajudas de custo, desnaturando a nobre função de legislar e 
de colaborar para o bom desempenho das administrações locais. Há municípios em que, para 
comparecimento a uma sessão mensal (ou às vezes, semanal e sempre noturna), o vereador recebe 
importâncias equivalentes a 30 ou mais salários mínimos, o que suscita revoltas na comunidade, 
fatos que a imprensa registra com frequência. Sem falar-se, ainda, das aposentadorias dos edis após 
oito anos de mandato.  
Essas distorções, de todo inconvenientes para a vida democrática, serão facilmente evitáveis com o 
restabelecimento da gratuidade do mandato representativo municipal, nos pequenos e médios 
municípios.  
De ressaltar-se, ainda, que inúmeras manifestações de apoio a esta ideia chegam diariamente ao 
nosso gabinete, vindas de todas as partes do país.  
Elas serão, oportunamente, levadas ao conhecimento do plenário de Assembleia Constituinte.  
Parecer:   
   A gratuidade do mandato de vereador já foi da tradição no nosso direito municipal. Embora o 
assunto não fosse tratado nas constituições federais, como ocorreu até à Constituição de 1946, 
competia aos Estados-Membros a fixação ou não da remuneração aos vereadores, e a gratuidade da 
vereança não era generalizada em todo o País. Foi a partir de 1964, por meio de norma drástica, que 
foi adotada, uniforme e rigorosamente, a gratuidade do mandato de vereador.  
Em verdade, a realidade brasileira atual não comporta o exercício honorário da vereança, muito 
menos que a Constituição crie, ainda que indiretamente, restrições à remuneração dos vereadores. É 
que é tal a intensidade e a diversidade dos encargos desempenhados pelos vereadores, 
principalmente no interior do País, que não se recomenda o acolhimento da emenda apresentada 
pelo ilustre constituinte.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:21016 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado: Art. 41, inciso I  
O inciso I, do art. 41 do Projeto de  
Constituição, passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 41. ..................................  
I - eleição do Prefeito, Vice-Prefeito e dos  
Vereadores, mediante pleito direto e simultâneo,  
realizado em todo o País." 
Justificativa: 
Há de incluir-se a figura do Vice-Prefeito no dispositivo, por necessidade de adequação com o 
sistema presidencialista de Governo.  
Parecer:   
 Pela rejeição. A imunidade e a inviolabilidade são garantias do mandato parlamentar. Existem não 
como privilégios aos Senadores, Deputados e Vereadores, mas sim como meios de assegurar o bom 
e livre desempenho da representação popular, pois é contra os possíveis abusos do Poder Executivo 
que essas garantias procuram proteger o parlamentar. Nesse sentido, a matéria está adequadamente 
consignada no texto do substitutivo. 
   
   EMENDA:21018 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo emendado: art. 43  
O art. 43 do Projeto de Constituição, passa a  
ter a seguinte redação:  
"Art. 43. O Prefeito e o Vice-Prefeito serão  
eleitos quarenta e cinco dias antes do término do  
mandato de seus antecessores, para mandato de  
quatro anos, aplicadas as regras dos - 1o. e 2o.  
do art. 111.  
Parágrafo único. O candidato a Vice-Prefeito  
será considerado eleito em virtude da eleição do  
candidato a Prefeito com ele registrado. 
Justificativa: 
A emenda pretende estabelecer a duração do mandato de Prefeito e a eleição do Vice-Prefeito, tendo 
em vista o caso da adoção de outra emenda propondo o regime Presidencialista de Governo.  
Parecer:   
 Pela rejeição, por ser o sistema parlamentarista o modelo governamental adotado até esta fase de 
discussão. Caso prevaleça no período de votação do Substitutivo o presidencialismo, poderão ser 
processadas as devidas adaptações do texto constitucional. 
   
   EMENDA:21019 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo emendado: art. 42  
O art. 42 do Projeto de Constituição passa a  
ter a seguinte redação:  
"Art. 42. O número de Vereadores não inferior  
a sete será variável, conforme dispuser a  
Constituição do Estado, respeitadas as condições  
locais, proporcionalmente à população do  
Município, não podendo exceder de vinte e um nos  
Municípios de até um milhão de habitantes, de  
trinta e três anos de até cinco milhões e de  
cinquenta e cinco nos demais casos. 
Justificativa: 
É inconcebível que a Constituição determine o número de Deputados Federais e Estaduais, 
proporcionalmente à população e, no caso dos Vereadores, essa proporcionalidade seja de acordo 
com o eleitorado. Isso somente em certos casos, pois, a partir do limite de vinte e um Vereadores, 
passa a ser proporcional à população do Município. Não se podem estabelecer dois tipos de 
proporcionalidade para o número de Vereadores no mesmo dispositivo, conflitando, ainda, como o 
princípio estabelecido na Constituição, para a composição do legislativo.  
Parecer:   
  Pela rejeição. A multiplicação dos critérios para a determinação do número de vereadores deve 
manter-se dentro dos parâmetros que orientam o sufrágio universal. Desse modo, prevalece a 
proporcionalidade primeira do eleitorado. 
   
   EMENDA:21128 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda de Adequação - Aditiva  
Acrescente-se um parágrafo, ao Art. 43, do  
Substitutivo do ilustre Relator, com a redação seguinte:  
Art. 43 - ..................................  
Parágrafo único - A obrigatoriedade de  
domicílio eleitoral na região metropolitana para  
os candidatos à Prefeito e Vice-Prefeito por prazo  
de um ano, em qualquer dos municípios da área." 
Justificativa: 
Ora, as Áreas Metropolitanas são constituídas por agrupamentos de Municípios para integrar a 
organização, o planejamento, a programação e a execução de funções públicas de interesse 
metropolitano. Portanto, nada mais correto que os candidatos a PREFEITO E VICE-PREFEITOS, em 
qualquer dos Municípios da área.  
Parecer:   
 Pela rejeição, considerando que o assunto é da legislação eleitoral ordinária. 
   
   EMENDA:21199 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ORLANDO BEZERRA (PFL/CE) 
Texto:   
   EMENDA MOFIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: inciso II, do artigo 41  
Dê-se a seguinte redação ao inciso II do  
artigo 41 do Substitutivo Constitucional.  
"Art. 41 - ..................................  
..................................................  
II - inviolabilidade dos Vereadores por suas  
opiniões, palavras e votos no exercício do  
mandato, na circunscrição do respectivo Estado  
Federado." 
Justificativa: 
Invariavelmente têm-se que decidir questões municipais em virtude de decisões estaduais. As 
correntes partidárias resumem-se em Situação e Posição. Quando se opõe a certa medida, no 
exercício da vereança, não se pretende simplesmente exercer contradição, mas conscientizar 
populações acerca dos malefícios ou dos arredores que a legalidade da medida, se não cumprida 
com seriedade e descortino, gerará.  
A conscientização, o chamamento da responsabilidade, não se restringe ao município, à localidade. 
Parecer:   
   A inviolabilidade dos vereadores está adequadamente consignada no Substitutivo, de modo 
análogo ao empregado para os Parlamentares Federais e Estaduais.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:21208 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   EMENA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO ALTERADO: O TÍTULO II  
DÊ-SE AO TÍTULO II DO PROJETO, A SEGUINTE  
REDAÇÃO:  
TÍTULO II - ORGANIZAÇÃO GERAL DO ESTADO  
FEDERAL  
[...]  
CAPÍTULO V - MUNICÍPIOS  
Art. II.V.1. Os Municípios são as unidades  
político-administrativas da Federação.  
Subordinados às normas constitucionais do Estado-  
membro e da Federação, sua autonomia política,  
administrativa, normativa e financeira é  
assegurada:  
I - pela auto-organização, mediante a adoção  
de Estatuto Orgânico elaborado pela Câmara  
Municipal, variável segundo as peculiaridades  
locais e atendidos os princípios estabelecidos  
nesta Constituição e na do Estado;  
II - pela eleição direta do Prefeito, Vice-  
Prefeito e Vereadores, realizada simultaneamente  
em todo o país, por maioria absoluta;  
III - pela regulamentação e administração  
próprias, no que concerne ao seu peculiar  
interesse, especialmente quanto:  
a) à decretação e arrecadação dos tributos de  
sua competência e à aplicação de suas rendas;  
b) à organização dos serviços públicos locais;  
c) à organização do território municipal;  
d) à organização do sistema viário e trânsito;  
e) à celebração de contratos e convênios com  
outras entidades públicas e com pessoas jurídicas  
privadas para desincumbência de serviços públicos locais.  
Art. II.V.2. O número de Vereadores da Câmara  
Municipal será variável, conforme se dispuser na  
Constituição do Estado, respeitadas as condições  
locais, proporcionalmente ao eleitorado do  
Município, não podendo exceder de vinte e um  
Vereadores nos Municípios até um milhão de  
habitantes e de trinta e três nos demais casos.  
Art. II.V.3. A intervenção do Estado no  
Município será regulada na Constituição do Estado,  
obedecidos, onde couber, os princípios  
equivalentes estabelecidos nesta Constituição.  
Art. II.V.4. A fiscalização financeira e  
orçamentária dos Municípios será exercida pela  
Câmara Municipal, mediante controle externo, e  
pelos sistemas de controle interno do Executivo  
Municipal, na forma das normas correspondentes.  
§ 1o. O controle externo da Câmara Municipal  
será exercido com o auxílio do Conselho Estadual  
de Contas ou de entidade privada ou pública  
contratada para esse fim.  
§ 2o. Município com população superior a três  
milhões de habitantes poderá instituir Conselho  
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Municipal de Contas.  
Art. II.V.5. Quando a matéria for comum ao  
Estado e aos Municípios, o Estado expedirá decreto  
de regulamentação ou organização geral e o  
Município a norma suplementar, para compatibilizar  
as normas gerais às peculiaridades locais. 
Justificativa: 
Esta Emenda compreende a organização geral do Estado Federal, estabelecendo as unidades 
político-administrativas da Federação e enumerando as competências de cada uma delas, fixando-
lhes a autonomia funcional, administrativa e financeira e as condições de sua interdependência, com 
a finalidade de estabelecer o âmbito e os limites dos poderes de cada unidade federativa, visando à 
coerência do sistema de governo em nível funcional, operativo e político.  
Esta Proposta de Emenda, elaborada pelo Dr. Henry Maksoud, sem dúvida serve como uma grande 
contribuição a todos os Constituintes e por se tratar de um subsídio do mais alto valor, é por si 
apresentada.  
Parecer:   
   A Emenda proposta, em que pese conter objeções fundadas em motivos dos mais louváveis, não 
se enquadra inteiramente na perspectiva jurídico-institucional contida no Projeto Substitutivo, 
devendo ser incorporada nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:21220 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTERO DE BARROS (PMDB/MT) 
Texto:   
 Suprimir a expressão "Na Circunscrição do  
Município", do Inciso II do Artigo 41. 
Justificativa: 
Entendemos que o vereador enquanto detentor de mandato popular deve ter garantida a sua 
inviolabilidade por opiniões, palavras e votos, em qualquer lugar. Até mesmo, porque este é um 
direito de qualquer cidadão comum. 
Parecer:   
 Pela rejeição. A inviolabilidade dos vereadores está adequadamente consignada no Substitutivo, de 
modo análogo ao empregado para os parlamentares federais e estaduais. 
   
   EMENDA:21244 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CÉSAR MAIA (PDT/RJ) 
Texto:   
 Dá-se nova redação ao artigo 43:  
Artigo 43: O Prefeito será eleito até  
quarenta e cinco dias antes do término do mandato  
do seu antecessor, em único turno. 
Justificativa: 
A inclusão do 2° turno a nível municipal produzirá uma enorme distorção ocasionada pela 
característica local e comunitária deste pleito. O 2° turno funcionaria na grande maioria das vezes 
como uma espécie de sublegenda de transação a posteriori, aonde as alianças correriam por conta 
de interesses menores e pouco ou nada político/ideológicos, dando uma força de barganha 
desproporcional às minorias.  
Parecer:   
 Pela aprovação parcial, nos termos do Substitutivo. 
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   EMENDA:21260 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FONTANA (PFL/SC) 
Texto:   
   Emenda modificativa.  
Dê-se ao art. 43, a seguinte redação:  
"Art. 43 - O Prefeito será eleito até  
sessenta dias antes do termo do mandato de seu  
antecessor, aplicadas as normas do art. 111, com  
mandato de quatro anos." 
Justificativa: 
A emenda manda aplicar às eleições de Prefeitos, por maioria absoluta, inclusive a regra do art. 111, 
§ 3°, visto que o projeto só manda aplicar os §§ 1° e 2°.  
De outra parte fixa em quatro anos os mandatos dos Prefeitos que o projeto não estabeleceu. 
Entretanto, se determina que as eleições dos Prefeitos são simultâneas em todo o País (art. 41, item 
I), os mandatos têm que ser iguais. Para isto, só fixando sua duração no texto federal.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:21398 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EUCLIDES SCALCO (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao Art. 43 a seguinte redação:  
ART. 43 - O prefeito será eleito quarenta e  
cinco dias antes do término do mandato de seu  
antecessor, aplicadas as regras dos parágrafos 1o.  
e 2o. do art. 111, permitida a reeleição por uma vez.  
Parágrafo Único - Considerar-se-á eleito o  
candidato a Vice-Prefeito em decorrência da  
eleição do candidato a Prefeito com o qual tenha  
sido registrado. 
Justificativa: 
Aos Prefeitos deve ser permitida a reeleição, por uma vez apenas, pois os fundamentos que 
recomendam a não reeleição para os cargos de Governador e Presidente da República não são 
necessariamente aplicáveis aos Prefeitos. Se o Prefeito teve um bom desempenho no cargo, deve ter 
a oportunidade de continuar sua obra. Se não foi bom, embora se candidate à reeleição, 
provavelmente o povo não mais o permitirá no cargo. A proximidade estreita do Prefeito com o povo 
do Município assegura um bom julgamento pelo eleitorado, o que já não é viável no caso de 
Governador e menos ainda no de Presidente da República.  
Parecer:   
 Pela rejeição, considerando que a tese da reeleição não encontrou acolhida nos outros casos e 
quanto ao Vice-Prefeito, a matéria pertence mais às Constituições Estaduais. 
   
   EMENDA:21431 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GUEDES (PMDB/RO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 43  
O artigo 43 do Projeto de Constituição passa  
a vigorar com a seguinte redação:  
Art. 43 - O Prefeito será eleito até quarenta  
e cinco dias antes do término do mandato de seu  
antecessor, dentre brasileiros maiores de 21 anos,  
aplicadas as regras dos parágrafos 1o. e 2o. do artigo 111. 
Justificativa: 
Esta emenda tem dois objetivos: 
- Corrigir o engano ocasionado pela referência que faz aos parágrafos 1° e 2° do artigo 153, quando 
acredito que a citação correta deve ser ao artigo 111; e 
- Sugerir a inclusão da idade mínima para a elegibilidade de Prefeito. Como se pode verificar, o § 4° 
do artigo 13 do Projeto de Constituição coloca a idade como uma das condições de elegibilidade. E 
neste aspecto acredito que devemos uniformizar estas exigências para todo o Brasil.  
Parecer:   
  Pela aprovação parcial, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:21617 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ITAMAR FRANCO (PL/MG) 
Texto:   
 Dê-se ao artigo 43 a seguinte redação:  
Art. 43 - O prefeito será eleito até quarenta  
e cinco dias antes do término do mandato do seu  
antecessor, aplicadas as regras dos parágrafos 1o.  
e 2o. do artigo 111. 
Justificativa: 
Nota-se um erro de impressão quando se faz alusão ao artigo 153, dado que este não tem correlação 
devida com a matéria. Observa-se a intenção do eminente relator em dar as mesmas características 
à eleição do Prefeito às propostas para eleição do Presidente e Governadores. 
Parecer:   
  Pela aprovação, tendo em vista que é o artigo 111 do substitutivo que dispõe sobre o sistema de 
eleição majoritária e não o de número 153. 
   
   EMENDA:21618 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ITAMAR FRANCO (PL/MG) 
Texto:   
 Dê-se ao artigo 42 a seguinte redação:  
Art. 42 - O número de vereadores será  
variável, conforme dispuser a Constituição do  
Estado, respeitadas as condições locais,  
proporcionalmente à população do Município, não  
podendo exceder de vinte e um nos Municípios de  
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até um milhão de habitantes, de trinta e três anos  
de até cinco milhões, e de cinquenta e cinco anos  
nos demais casos. 
Justificativa: 
O artigo 74, § 2° diz que o número de Deputados é estabelecido proporcionalmente à população. Não 
há razão para que o número de vereadores não obedeça ao mesmo critério.  
Parecer:   
  Pela rejeição. A multiplicação dos critérios para a determinação do número de vereadores deve 
manter-se dentro dos parâmetros que orientam o sufrágio universal. Desse modo, prevalece a 
proporcionalidade primeira do eleitorado. 
   
   EMENDA:21674 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
 Dê-se a seguinte redação ao inciso I, do artigo 41:  
Artigo 41 - ................................... 
I - O Prefeito será eleito até noventa dias  
antes do término do mandato de seu antecessor,  
aplicadas as regras dos parágrafos 1o. e 2o. do  
artigo III, para mandato renovável de quatro anos,  
e tomará posse no dia 1o. de janeiro do ano  
subsequente. 
Justificativa: 
A Emenda que ora submeto ao douto exame do ilustre Relator da Comissão de Sistematização tem 
por escopo, precipuamente:  
1 – fixar a coincidência do mandato eletivo do Prefeito com o início do exercício financeiro, de sorte a 
evitar a dilapidação do orçamento ou os lastimáveis “testamentos políticos” dos governantes com 
mandatos vencidos; 
2 – estipular a duração e inelegibilidade dos Prefeitos, uma vez que o texto do Projeto omite-se a 
respeito.  
Por se tratar de Emenda que socorre a clareza do texto do Projeto e resguarda o interesse público, 
há, certamente, de merecer o devido acolhimento.  
Parecer:   
Pela rejeição. O substitutivo ao projeto de constituição adotou solução consensual no sentido de que 
não fosse permitida a renovação de mandatos no âmbito do executivo. De igual modo, a data da 
posse foi definida à luz do anteprojeto da respectiva subcomissão. 
   
   EMENDA:21697 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
 Dê-se a seguinte redação ao artigo 42:  
Art. 42 - O número de Vereadores será  
variável, conforme dispuser a Constituição do  
Estado, respeitadas as condições locais,  
proporcionalmente à população do Município, não  
podendo exceder de vinte e um nos Municípios de um  
milhão de habitantes, de trinta e três nos de até  
cinco milhões e de cinquenta e cinco nos demais casos. 
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Justificativa: 
O número de Deputados Federais é calculado de acordo com a população. E, por depender do 
número de Deputados Federais, para calcular a sua composição numérica, os Deputados Federais 
estão na mesma população. Qual, então, a explicação para essa discriminação para com as Câmaras 
Municipais? Ou, por acaso, os Vereadores são representantes APENAS dos eleitores e não, também, 
de toda a população? 
Parecer:   
  Pela rejeição. A multiplicação dos critérios para a determinação do número de vereadores deve 
manter-se dentro dos parâmetros que orientam o sufrágio universal. Desse modo, prevalece a 
proporcionalidade primeira do eleitorado. 
   
   EMENDA:21840 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NAPHTALI ALVES DE SOUZA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se ao Art. 42 do Substitutivo do  
Relator ao Projeto de Constituição, o seguinte  
Parágrafo Único.  
Art. 42 - ..................................  
Parágrafo Único - O mandato de Vereadores  
terá a duração de quatro anos. 
Justificativa: 
Desde que o Substitutivo fixa o tempo de mandato de Deputados Federais e Senadores, não vemos 
porque a omissão quanto ao tempo de mandato dos Vereadores e Prefeitos Municipais.  
Parecer:   
 Pela rejeição. A explicação da duração do mandato de vereadores é desnecessária, vez que o 
mesmo deve coincidir com a duração dos mandatos dos prefeitos, previsto no Substitutivo para 
quatro anos. 
   
   EMENDA:21841 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NAPHTALI ALVES DE SOUZA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se ao Art. 43 do Substitutivo do  
Relator ao Projeto de Constituição, o seguinte  
Parágrafo Único.  
Art. 43. ....................................  
Parágrafo Único - O mandato de Prefeito terá  
a duração de quatro anos. 
Justificativa: 
Desde que o Substitutivo fixa o tempo de mandato dos Deputados Federais e Senadores, não vemos 
porque a omissão quanto ao tempo de mandato dos Vereadores e Prefeitos Municipais.  
Parecer:   
  Pela aprovação, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:21998 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 41, item III  
Dê-se ao item III, art. 41, a seguinte redação:  
"Item III - Proibições, perda de mandato,  
incompatibilidades no exercício da vereança,  
similares no que couber ao disposto nesta  
Constituição para os membros do Congresso Nacional  
e na Constituição do Estado para os membros da  
Assembleia Legislativa". 
Justificativa: 
Houve natural equívoco na formulação deste dispositivo, porque a figura da perda de mandato é 
problema inerente à vereança, similar no mandato parlamentar de outra esfera, o que precisa ser 
disciplinado também no Texto Constitucional.  
Parecer:   
   A Emenda não oferece aperfeiçoamento ao Substitutivo. Pelo contrário, a filosofia e diretrizes que 
procuramos adotar buscam oferecer ao texto a concisão e restrição ao que se afigura como 
imprescindível ao projeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:22118 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON CARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado: Art. 43  
Emenda Modificativa  
Onde se lê parágrafos 1o. e 2o. do Art. 153,  
leia-se parágrafos 1o. e 2o. do Art. 111. 
Justificativa: 
A presente emenda visa corrigir um lapso cometido, em consequência da alteração da numeração do 
texto original da Comissão de Sistematização.  
Parecer:   
   A sugestão contida na proposição aperfeiçoa o texto.  
Pela aprovação na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:22120 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON CARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado: Art. 43  
Emenda Modificativa  
Onde se lê parágrafos 1o. e 2o. do Art. 153,  
leia-se parágrafos 1o. e 2o. do Art. 111. 
Justificativa: 
A presente emenda visa corrigir um lapso cometido, em consequência da alteração da numeração do 
texto original da Comissão de Sistematização.  
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Parecer:   
  Pela aprovação, tendo em vista que é o artigo 111 do substitutivo que dispõe sobre o sistema de 
eleição majoritário e não o artigo 153. 
   
   EMENDA:22159 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EZIO FERREIRA (PFL/AM) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se ao Artigo 41, um parágrafo  
segundo e um terceiro, renumerando-se o parágrafo  
único, com a seguinte redação:  
Artigo 41 - ................................  
§ 1o. - ....................................  
§ 2o. - Os Prefeitos, Vice-Prefeitos e os  
Vereadores gozam, nos Municípios onde exercerem  
seus mandatos, das mesmas prerrogativas e  
imunidades dos Governadores e dos Deputados  
Estaduais.  
§ 3o. - Nos crimes comuns e de  
responsabilidade os Prefeitos, os Vice-Prefeitos e  
os Vereadores serão submetidos a julgamento  
perante o Tribunal de Justiça quando o delito for  
cometido no Estado onde exercerem seus mandatos e  
pelo Superior Tribunal de Justiça quando e delito  
ocorrer em outra unidade da federação. 
Justificativa: 
Dar mais dignidade ao voto e ao cargo. Afinal é este substitutivo que diz o voto é igual.  
Parecer:   
  Pela rejeição. A emenda visa ampliar o princípio da imunidade e inviolabilidade do mandato dos 
vereadores, inscritos no inciso II do Art.41 do substitutivo, de modo a abranger também prefeitos e 
vice-prefeitos, alargando assim, esta prerrogativa para o mandato no executivo. A imunidade e a 
inviolabilidade são garantias do mandato parlamentar. Existem não como privilégios dos senadores, 
deputados e vereadores mas sim como meios de assegurar o bom e livre desempenho da 
representação popular, pois é contra os possíveis abusos do poder executivo que essas garantias 
procuram proteger o parlamentar. 
Nesse sentido, a matéria está adequadamente consignada no texto do substitutivo. 
   
   EMENDA:22336 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO MARTINS (PMDB/RO) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO  
(SUBSTITUTIVO DO RELATOR)  
Acrescente-se o parágrafo 2o. ao artigo 41 e  
se transforma o atual parágrafo único do citado  
artigo, em § 1o:  
Art. 41 - ..................................  
I - ........................................  
II - ........................................  
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III - ......................................  
IV - ........................................  
§ 1o. - (redação do parágrafo único)  
§ 2o. - Os Prefeitos e os Vereadores serão  
submetidos a julgamento perante os Tribunais de  
Justiça Estaduais. 
Justificativa: 
A “Subcomissão dos Municípios e Regiões”, após uma série de estudos e após vários segmentos da 
sociedade do País, fez constar em seu Relatório o dispositivo constante da presente Emenda.  
Posteriormente, após outra série de estudos, a “Comissão da Organização do Estado” decidiu pela 
manutenção do preceito em questão, que também constou do “Projeto de Constituição da Comissão 
de Sistematização” (§ 1° do artigo 62).  
Inexplicavelmente o parágrafo em questão foi suprimido do Projeto de Constituição (Substitutivo do 
Relator), não se aproveitando um dispositivo que vem a permitir um aperfeiçoamento da democracia, 
com a valorização das autoridades municipais e o impedimento de injustiças e arbitrariedades por 
parte de pessoas sem a suficiente maturidade.  
Pela legislação atual, os Prefeitos e os Vereadores são julgados pelos juízes das respectivas 
Comarcas.  
Temos no País, mais de 4.000 municípios, sendo que, nos menores, os juízes das Comarcas eram 
advogados que foram recém aprovados em concursos e, na maioria das vezes, advogados que 
anteriormente militavam nas localidades e com participação política – partidária local. 
Ao assumir o cargo de juiz, muitos têm problemas ou afinidades políticas com os Chefes do Executivo 
Municipal, como também têm necessidade de reafirmação, normalmente se colocado como a maior 
autoridade do local, policiando o Prefeito e revogando até mesmo decisões administrativas nas 
Prefeituras.  
Recentemente, no Rio Grande do Sul, um juiz mandou prender um Prefeito que, somente foi 
libertado, por decisão do Tribunal de Justiça, não me parecendo correto deixarmos a critério de uma 
só pessoa decisões que envolvem o destino de uma comunidade.  
Parecer:   
   A Emenda não oferece aperfeiçoamento ao Substitutivo. Pelo contrário, a filosofia e diretrizes que 
procuramos adotar buscam oferecer ao texto a concisão e restrição ao que se afigura como 
imprescindível ao projeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:22426 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOVANNI MASINI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 44, ao inciso VIII do art. 77 e  
ao art. 80 a seguinte redação:  
Art. - 44 Os subsídios do Prefeito, do Vice-  
Prefeito e dos Vereadores serão fixados pela  
Câmara Municipal, no primeiro semestre da última  
sessão legislativa de cada legislatura, para a  
seguinte, dentro dos limites fixados pela  
Constituição estadual.  
Art. 77 - É competência exclusiva do  
Congresso Nacional:  
............................................  
VII - fixar, no primeiro semestre da última  
sessão legislativa de cada legislatura, para a  
seguinte, a remuneração dos membros do Congresso  
Nacional, do Presidente da República, do Primeiro-  
Ministro e dos Ministros de Estado.  
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Art. 80 - É da competência exclusiva de cada  
uma das Casas do Congresso Nacional elaborar seu  
regimento interno e dispor sobre organização,  
funcionamento, polícia, criação, transformação ou  
extinção de cargos, empregos e funções de seus serviços. 
Justificativa: 
Nem mesmo a carta ditatorial feriu o princípio de que os parlamentares não devem legislar em causa 
própria. Na subcomissão temática e na comissão respectiva, o princípio se manteve, reforçado, 
inclusive, pela disposição de que a fixação de remuneração para a legislatura seguinte deveria ser 
efetivada no primeiro semestre da última sessão legislativa. Antes, portanto, das eleições 
parlamentares.  
Para surpresa geral, o dispositivo de lisura parlamentar que constava no Projeto anterior desapareceu 
no Substitutivo, permitindo-se, expressamente até, como no caso dos vereadores, que os 
parlamentares estabeleçam sua própria remuneração.  
Decididamente, os novos tempos que intentamos construir não comportam desvios dessa ordem. A 
opinião pública não aceitará e terá mais uma razão para desconfiar dos poderes institucionais do 
Estado. A classe política continuará desmoralizada e carente de credibilidade, se tal ocorrer. 
Urge, assim, fazer retornar o clássico e salutar preceito de lisura, de modo a restaurar a retidão do 
Congresso Nacional na fixação da remuneração dos seus membros e, bem assim, das Câmaras de 
Vereadores e Assembleias Legislativas.  
Parecer:   
 Destacando-se a proposição pela virtude da oportunidade, nela se reconhece por igual as 
características ideais da formulação técnica irrepreensível e de perseguir interesse socialmente 
válido. Tais qualidades resultam em que a Emenda com certeza incorpora ao segundo Substitutivo 
significativa contribuição. Pela aprovação, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:22553 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Emenda (substitutiva) Título IV - Capítulo IV  
Substitua-se, no caput do art. 41, a  
expressão "por dois terços" pela expressão "pela  
maioria absoluta". 
Justificativa: 
Com a devida venia, não há lógica em exigir-se dois terços para a aprovação da lei orgânica 
municipal. Basta lembrar que não existe tal exigência para a aprovação da Constituição Federal e das 
Constituições Estaduais, que são textos hierarquicamente superiores.  
Por outro lado, na prática, a existência do Projeto poderá levar o Município a ficar sem sua lei 
orgânica. A tradição é a maioria absoluta.  
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que a exigência do "quórum" de dois terços para aprovação da Lei 
Orgânica do Município, permite que o referido estatuto tenha maior legitimidade e, por consequência, 
maior durabilidade. 
   
   EMENDA:22594 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Aditiva.  
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Acrescente-se ao Artigo 41, um parágrafo  
segundo e um terceiro, renumerando-se o parágrafo  
único, com a seguinte redação:  
Art. 41 - ...................................  
§ 1o. ......................................  
§ 2o. Os Prefeitos, os Vice-Prefeitos e os  
Vereadores gozam, nos Municípios onde exercem seus  
mandatos, das mesmas prerrogativas e imunidades  
dos Governadores e dos Deputado Estaduais.  
§ 3o. Nos crimes comuns e de responsabilidade  
os Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores serão  
submetidos a julgamento perante o Tribunal de  
Justiça quando o delito for cometido no Estado  
onde exercem seus mandatos e pelo Superior  
Tribunal de Justiça quando o delito ocorrer em  
outra unidade da Federação. 
Justificativa: 
Dar mais dignidade ao voto e ao cargo. Afinal, é este substitutivo que diz que o voto é igual.  
Parecer:   
 Pela rejeição. A emenda visa ampliar o princípio da imunidade e inviolabilidade do mandato dos 
vereadores, inscritos no inciso II do Art.41 do substitutivo, de modo a abranger também prefeitos e 
vice-prefeitos, alargando assim, esta prerrogativa para o mandato no executivo. A imunidade e a 
inviolabilidade são garantias do mandato parlamentar. Existem não como privilégios dos senadores, 
deputados e vereadores mas sim como meios de assegurar o bom e livre desempenho da 
representação popular, pois é contra os possíveis abusos do poder executivo que essas garantias 
procuram proteger o parlamentar. 
Nesse sentido, a matéria está adequadamente consignada no texto do substitutivo. 
   
   EMENDA:22760 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TITO COSTA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Título IV - da Organização do Estado  
Capítulo IV - dos municípios  
Redige-se o Art. 41 - da seguinte maneira:  
Artigo 41 - O município reger-se-á por Lei  
Orgânica votada pela Assembleia Legislativa do  
respectivo Estado, atendidos os princípios  
estabelecidos nesta constituição estadual, em  
especial os seguintes: 
Justificativa: 
A lei orgânica própria é absolutamente desaconselhável num país como o nosso com tantas 
disparidades regionais e inquestionável despreparo das edilidades municipais. Surgirão, 
inevitavelmente, os casos com cada município legislando sobre sua própria organização.  
As disputas políticas entre prefeitos e vereadores se acirrarão de tal modo, com o surgimento 
permanente de propostas visando arrochar ou afrouxar, exigências, conforme as circunstâncias do 
momento. Os interesses da comunidade ficarão sempre relegados, tragados pela predominância de 
questiúnculas subalternas.  
Quem conhece a vida municipal brasileira concordará com a presente emenda. Os que desejam 
contribuir para a desordem total no encaminhamento de administração política municipal ficarão com 
a proposta da Comissão de Sistematização. Entretanto, mais cedo do que se pensa, verificar-se-ão 
os desastrosos desdobramentos de uma novidade que nada acrescenta de positivo á vida político-
administrativa e à autonomia de nossas comunas.  
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Parecer:   
Pela rejeição. Vivemos um período de transição democrática. Quando o texto do substitutivo outorga 
à Câmara Municipal o direito de editar sua lei orgânica, observados os critérios genéricos fixados na 
Constituição de cada Estado, está conferindo aos Municípios um direito que lhe pertence. Desse 
modo, entendemos que a conquista expressa no artigo 41 não deva ser eliminada, ainda que 
corramos certos riscos. 
   
   EMENDA:22795 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 41, item I, do  
Capítulo IV, Título IV  
Dê-se ao item I do Art. 41 do Projeto  
de Constituição a seguinte redação:  
"eleição do Prefeito, Vice-Prefeito e dos  
Vereadores, mediante pleito direto e simultâneo  
realizado em todo o País, e, coincidente com as  
eleições para as Assembleia Legislativa, Congresso  
Nacional e Governadores de Estados". 
Justificativa: 
A renovação da representação política e administrativa deve ser simultânea em nível nacional, desde 
o nível municipal e estadual até o federal, para melhor fortalecimento dos partidos políticos e maior 
proveito das administrações municipal e estadual. Somente a eleição para Presidente da República 
deve ser supra regional, com questões regionais, que por mais relevantes que sejam não devem 
influir na escolha do Líder maior do País.  
Parecer:   
 Pela rejeição. A imunidade e a inviolabilidade são garantias do mandato parlamentar. Existem não 
como privilégios aos Senadores, Deputados e Vereadores, mas sim como meios de assegurar o bom 
e livre desempenho da representação popular, pois é contra os possíveis abusos do Poder Executivo 
que essas garantias procuram proteger o parlamentar. Nesse sentido, a matéria está adequadamente 
consignada no texto do substitutivo. 
   
   EMENDA:22796 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 42, Capítulo IV,  
Título IV.  
Dê-se a seguinte redação ao art. 42 do  
Projeto de Constituição.  
"O número de Vereadores será variável,  
conforme dispuser a Constituição do Estado e a  
Lei, respeitadas as condições locais,  
proporcionalmente ao eleitorado do Município, não  
sendo inferior a nove e superior a vinte e um dos  
Municípios de até um milhão de habitantes, de  
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trinta e três nos de até cinco milhões e de  
cinquenta e cinco nos demais casos." 
Justificativa: 
Há que se estabelecer os números mínimo e máximo para a composição das Câmaras de 
Vereadores. Este é o objetivo da presente emenda, que estabelece limites razoáveis para o bom 
funcionamento das casas legislativas municipais.  
Parecer:   
 Pela rejeição, tendo em vista que a solução adotada pelo substitutivo do Relator atende melhor à 
disciplina da matéria. 
   
   EMENDA:22797 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 43, Capítulo IV,  
Título IV  
Dê-se ao Art. 43 do Projeto de Constituição a  
seguinte redação:  
"Art. - O Prefeito e o Vice-Prefeito serão  
eleitos até quarenta e cinco dias antes do término  
do mandato de seu antecessor, aplicados, no que  
couber, as regras dos parágrafos 1o. e 2o. do  
Artigo 111, para mandato de quatro anos, e tomará  
posse no dia 1o. de janeiro do ano subsequente." 
Justificativa: 
A redação dada ao Art. 43 no Projeto de Constituição não estabeleceu o prazo de duração do 
mandato do Prefeito, além de omitir a figura do Vice-Prefeito. Igualmente omitiu a data em que deverá 
se dar a posse dos mesmos. O objetivo da presente emenda é o de sanar essas omissões, que 
deixariam para o legislador ordinário uma tarefa que deve ser cumprida em nível de Constituição 
Federal.  
Parecer:   
 Pela rejeição, por ser o sistema parlamentarista o modelo governamental adotado até esta fase de 
discussão. Caso prevaleça no período de votação do Substitutivo o presidencialismo, poderão ser 
processadas as devidas adaptações do texto constitucional. 
   
   EMENDA:23205 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
- substituir no artigo 43 do Substitutivo a  
remissão aos §§ 1o. e 2o. do artigo 153 para §§  
1o. e 2o. do artigo 111. 
Justificativa: 
O dispositivo tem por objetivo estender a eleição em dois turnos para as prefeituras, só que faz a 
remissão ao artigo 153 que não trata da matéria. A previsão de eleição em dois turnos consta dos §§ 
1° e 2° do artigo 111, cuja remissão é corretamente feita pelo art. 39 ao tratar das eleições para 
Governador.  
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Parecer:   
   A sugestão contida na Emenda há de ser acolhida, pois corresponde à orientação adotada pelo 
Relator.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:23459 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ELIEL RODRIGUES (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 44  
O Art. 44, do Projeto de Constituição  
(Substitutivo do Relator), passa a ter a seguinte redação:  
Art. 44 - Os subsídios do Prefeito e dos  
Vereadores serão fixados pela Câmara Municipal,  
para cada exercício, dentro dos limites fixados na  
Constituição Estadual, não podendo os primeiros  
ultrapassar dois terços do que percebem os  
Prefeitos das capitais e, os segundos o relativos  
a que auferem, exclusivamente a esse título, os  
Deputados Estaduais, vedados quaisquer acréscimos,  
levando-se ainda, em conta, o número de habitantes  
municipais. 
Justificativa: 
O texto atual não deixa bem explícitos critérios de fixação da remuneração dos Vereadores, podendo 
dar margem a excessos, conforme já ocorre em vários Estados da Federação.  
Busca-se um equilíbrio entre os valores percebidos pelos Deputados Estaduais, em relação aos 
Federais, dos Vereadores, em relação aos primeiros, e dos Prefeitos interioranos com o Prefeito da 
capital.  
É importante, também, que seja levado em conta o número de habitantes municipais, com um critério 
de proporcionalidade nessa remuneração.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23593 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Propõe-se incluir no art. 41, como inciso V:  
Art. 41 - ................................. 
V - instituições de mecanismos que assegurem  
a efetiva participação das organizações  
comunitárias no planejamento e no processo  
decisório municipal. 
Justificativa: 
A emenda recupera o inciso que estava no Projeto Cabral e foi eliminado nesse substitutivo e 
justifica-se dentro do princípio da administração participativa, com a preocupação de se buscar 
relações novas entre o Estado e a sociedade organizada.  
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Parecer:   
 Pela rejeição, tendo vista que a sugestão contraria princípio adotado pelo substitutivo.  
Não convém atribuir a organizações comunitárias a prerrogativa de influir ativamente no processo 
decisório municipal. Os atos do executivo devem ser acompanhados pela Câmara Municipal. 
   
   EMENDA:23807 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA:  
Dê-se a seguinte redação ao artigo 43:  
C "Art. 43 - O Prefeito e o Vice-Prefeito serão  
eleitos para um mandato de quatro anos, até  
noventa dias do término do mandato de seu  
antecessor, aplicadas as regras dos parágrafos 1o.  
e 2o. do artigo 111". 
Justificativa: 
O texto permanente da proposta do Substitutivo silenciou quanto à duração do mandato do Prefeito 
Municipal e do Vice-Prefeito. A sugestão pretende corrigir a omissão, além de retificar a incorreta 
remissão do texto.  
Encarece-se a relevância da matéria, pois não há disposição no Substitutivo que mencione a duração 
do mandato do Prefeito e do Vice-Prefeito.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23974 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   THEODORO MENDES (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA.  
DISPOSITIVO EMENDADO: § Único do art. 41 do  
Projeto de Constituição:  
art. 41.............................  
§ único : são condições de elegibilidade, de  
Prefeito e de Vereador, ser brasileiro, estar no  
exercício dos direitos políticos e ter idade  
mínima de vinte e um anos e dezoito anos  
respectivamente. 
Justificativa: 
O texto omitiu as condições de elegibilidade do Prefeito. A Emenda visa corrigi-lo.  
Parecer:   
   A Emenda não concorre para o aperfeiçoamento do Substitutivo. Pelo contrário, contraria a filosofia 
e as diretrizes que procuramos adotar na elaboração do texto do Projeto de Constituição.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24018 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 174  

 

Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALOYSIO CHAVES (PFL/PA) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Dê-se ao artigo 41, Capítulo IV - "Dos  
Municípios' -, do "Projeto de Constituição -  
Substituto do Relator' - a seguinte redação:  
"Art. 41 - O Município reger-se-á por lei  
orgânica, votada em dois turnos e aprovada por  
dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a  
promulgará, atendidos os princípios estabelecidos  
nesta Constituição e na constituição do respectivo  
Estado, em especial os seguintes:' 
Justificativa: 
A emenda visa restabelecer a redação aprovada na Subcomissão dos Municípios e Regiões, mantida 
pela Comissão de Organização do Estado e incorporada ao “Projeto de Constituição”, apresentado, 
em sua primeira versão, em julho, pelo nobre relator, Constituinte Bernardo Cabral.  
Mantém o mesmo princípio consagrado para elaboração da nova Constituição do Brasil, em dois 
turnos de votação, que deve presidir também a adaptação das Constituição dos Estados. Preserva a 
simetria constitucional que, com os dois turnos, pretende cercar de maiores garantias a elaboração 
da Lei Orgânica, que será, de fato, a lei fundamental, a carta constitucional do Município.  
Falhas, erros, omissões ou concessões que possam vencer a etapa do primeiro turno serão 
eliminados no segundo, contribuindo para elaboração de lei orgânica mais perfeita, estável e 
duradoura.  
Parecer:   
 Pela aprovação parcial, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:24116 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON SEIXAS (PDT/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Fazer uma modificação no texto do artigo 44,  
do Capítulo IV, "Dos Municípios," passando a ter  
a seguinte redação:  
"Art. 44 - Os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito  
e dos Vereadores, estes de cidade com  
mais de 250.000 habitantes serão fixados pela  
Câmara Municipal no fim de cada legislatura, para  
a legislatura seguinte." 
Justificativa: 
Conforme podemos observar, sem desmerecimento do trabalho legislativo dos Vereadores, o 
trabalho é muito pouco e geralmente se restringe a uma sessão noturna, sem prejuízo do trabalho, 
que a maioria geralmente tem.  
A representação popular deve também ser encarada como uma honraria que a cidade lhe confere.  
Não convém transformar a vereança em profissão e nem o interesse pela participação política ser 
pecuniário.  
Parecer:   
   A Emenda não concorre para o aperfeiçoamento do Substitutivo. Pelo contrário, contraria a filosofia 
e as diretrizes que procuramos adotar na elaboração do texto do Projeto de Constituição.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:24165 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado: Art. 41  
Dê-se ao caput do artigo 41 do Projeto de  
Constituição a seguinte redação:  
Art. 41 - O Município reger-se-á por lei  
orgânica, votada em turno único e aprovada pela  
maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal,  
que a promulgará, atendidos os princípios  
estabelecidos nesta Constituição e na Constituição  
do respectivo Estado, em especial os seguintes:  
Justificativa: 
Trata-se de evidente discriminação contra o Município exigir-se que sua lei orgânica seja aprovada 
por dois terços dos membros da Câmara, enquanto que o quórum exigido para a aprovação das 
Constituições Federal e Estadual é de maioria absoluta (artigo 33 da Resolução n° 2, de 1987, da 
Assembleia Nacional Constituinte, e artigo 4° das Disposições Transitórias deste Projeto).  
Parecer:   
   A Emenda não concorre para o aperfeiçoamento do Substitutivo. Pelo contrário, contraria a filosofia 
e as diretrizes que procuramos adotar na elaboração do texto do Projeto de Constituição.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24281 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RITA CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
 Dê-se, ao artigo 41, a seguinte redação ao  
parágrafo único:  
Art. 41 - ..................................  
Parágrafo Único - São condições de  
elegibilidade de Vereador se brasileiro, estar no  
exercício dos direitos políticos ter idade mínima  
de dezesseis anos. 
Justificativa: 
O desenvolvimento acelerado dos meios de comunicação de massa, a nova filosofia e os novos 
métodos de educação e o moderno convívio social são fatores que vêm contribuindo para que o 
adolescente hoje atinja níveis de compreensão dos fatos muito mais rapidamente que, por exemplo, 
há uma década. Por isso, os jovens adquirem muito mais cedo, atualmente, um grau de maturidade 
mental que os credencia de responsabilidades que anteriormente só poderiam ser-lhes confiadas 
após os dezoito ou vinte e um anos de idade. 
Junte-se a essa realidade o fato de possuir, o Brasil, em proporção preponderante, grande número de 
jovens que, pelo limite atual, deixam de oferecer sua contribuição à vida política nacional. Essa 
contribuição poderia ser aproveitada pelo menos no âmbito dos Municípios – as células de 
nacionalidade – até como meio de formação de valores e de renovação dos nossos quadros políticos. 
Não se olvide, ainda, que já aos dezesseis anos o jovem é penalmente responsável.  
Parecer:   
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 Inobstante o tema preconizado na Emenda, sua rejeição decorre de ser inoportuno o acatamento ou 
do conflito com o direcionamento do conjunto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24344 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PRISCO VIANA (PMDB/BA) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se o Parágrafo Único do art. 41 do  
Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
As condições de elegibilidade estão estabelecidas no art. 13 do projeto: ser brasileiro, estar no gozo 
dos direitos políticos e filiado a partido político. Se a intenção do relator foi a de reduzir a idade do 
candidato a vereador, o dispositivo que se pretende suprimir também não se justifica porque, 
somente com dezoito anos, o cidadão poderá ser eleitor, uma das condições para que adquira 
elegibilidade.  
Parecer:   
 Inobstante o tema preconizado na Emenda, sua rejeição decorre da inoportunidade do acatamento 
ou conflito com o direcionamento do conjunto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24350 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PRISCO VIANA (PMDB/BA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dá nova redação ao art. 43 e acrescenta-lhe  
dois parágrafos:  
"Art. 43 - O prefeito e o Vice-Prefeito serão  
eleitos quarenta e cinco dias antes do término do  
mandato dos seus antecessores.  
§ 1o. - nos municípios com eleitorado de mais  
de cento e cinquenta mil eleitores aplicar-se-ão  
os princípios estabelecidos nos §§ 1o, 2o. e 3o.  
do art. 111, na eleição a que se refere este artigo.  
§ 2o. - considerar-se-á eleito o candidato a  
Vice-Prefeito, em virtude da eleição do candidato  
a Prefeito com ele registrado". 
Justificativa: 
O art. 43 não trata da eleição do Vice-Prefeito. Além de corrigir essa omissão, consideramos 
necessário estender o princípio da eleição por maioria absoluta aos municípios com mais de cento e 
cinquenta mil eleitores. A eleição verdadeira é aquela que apura a maioria do eleitorado. O 
presidente, governador e prefeito eleitos nessas condições têm maior autoridade política, logo, mais 
legitimidade, das quais decorrerão melhores condições para administrar em momentos de tantas 
dificuldades. Deixa-se de propor a extensão desse princípio aos municípios menores tendo em vista 
as peculiaridades das pequenas comunidades municipais do interior, onde a repetição de uma 
segunda eleição em prazo curto representaria ônus muito grande para as lideranças politicamente 
recomendável.  
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Observe-se, por último, que pela emenda proposta está-se estendendo às Capitais a apuração da 
maioria absoluta, que o projeto deixou de lado. 
Parecer:   
 Inobstante o tema preconizado na Emenda, sua rejeição decorre da inoportunidade do acatamento 
ou conflito com o direcionamento do conjunto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24362 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MUSSA DEMES (PFL/PI) 
Texto:   
 Dê-se nova redação aos seguintes dispositivos  
do substitutivo do relator ao projeto de  
Constituição da Comissão de Sistematização:  
"Art. 39. A eleição do Governador do Estado  
coincidirá com a do Presidente da República, para  
mandato de igual duração, na forma da lei,  
aplicando-se-lhe as regras dos parágrafos 1o. 2o.  
e 3o. ao art. 111."  
"Art. 43. A eleição do Prefeito coincidirá  
com a do Presidente da República, para mandato de  
igual duração, na forma de lei, aplicando-se-lhe  
as regras dos parágrafos 1o. 2o. e 3o. do art. 111."  
"Art. 47 ....................................  
§ 1o. A eleição do governador Distrital e  
dos Deputados Distritais coincidirá com a do  
Presidente da República, para mandato de igual  
duração, na forma da lei, aplicando-se-lhe, no que  
couber, o art. 111 e seus parágrafos.  
..................................................  
"Art. 74. A Câmara Federal compõe-se de  
representantes do povo eleitos na mesma data das  
eleições para Presidente da República por  
voto igual, direto e secreto em cada Estado,  
território e no Distrito Federal, dentre cidadãos  
maiores de dezoito anos e no exercício dos  
direitos políticos, através de sistema misto,  
majoritário e proporcional, conforme disposto  
em lei complementar.  
..................................................  
"Art. 75. O Senado da República compõe-se de  
representantes dos Estados e do Distrito Federal,  
eleitos pelo voto direto e secreto, segundo o  
princípio majoritário, na mesma data das eleições  
para Presidente da República, dentre cidadãos  
maiores de trinta e cinco anos e no exercício dos  
direitos políticos.  
§ 1o. Cada Estado e o Distrito Federal  
elegerão três Senadores, com mandato de quatro anos.  
§ 2o. Cada Senador será eleito com dois suplentes."  
"Art. 111. A eleição para Presidente da  
República far-se-á por sufrágio universal, no dia  
15 de novembro do ano imediatamente anterior ao  
término do mandato presidencial.  
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..................................................  
"Art. 113. O mandato do Presidente da  
República é de quatro anos, vedada a reeleição, e  
terá início a 1o. de janeiro.  
..................................................  
Disposições Transitórias  
"Art. 18. Os mandatos dos atuais Prefeitos,  
Vice-Prefeitos e Vereadores, eleitos em 15 de  
novembro de 1982, e dos Prefeitos, Vice-Prefeitos  
e Vereadores, eleitos em 15 de novembro de 1985,  
terminarão no dia 1o. de janeiro de 1990, com a  
posse dos eleitos."  
"Art. 19. Os mandatos dos Governadores e dos  
Vice-Governadores, eleitos em 15 de novembro de  
1986, terminarão no dia 1o. de janeiro de 1990,  
com a posse dos eleitos."  
"Art. 20. O mandato do atual Presidente da  
República terminará em 1o. de janeiro de 1990, com  
a posse do eleito."  
"Art. O mandato dos atuais Deputados  
Estaduais e Federais, eleitos em 15 de novembro de  
1986, e dos Senadores, eleitos em 15 de novembro  
de 1982 e em 15 de novembro de 1986, terminarão no  
dia 1o. de fevereiro de 1990, com a posse dos  
eleitos, ressalvado o disposto no " 1o. do art. 74."  
"Art. 6o. Na eleição de 15 de novembro de 1989. 
Justificativa: 
O País vive histórico período de transição entre o regime de exceção iniciado em 31 de março de 
1964 e a consolidação do estado de direito democrático, que se completará com a promulgação da 
nova Constituição Federal e a consequente adequação das legislações complementar e ordinária ás 
suas disposições.  
Por outro lado, a difícil conjuntura econômico-financeira que atravessamos exige plena concentração 
de esforços nos três níveis de governo e de toda a Sociedade para superá-la, numa luta sem tréguas 
ou descontinuidades de qualquer natureza.  
A realização de três eleições em curto período, como previsto no Substitutivo (para Prefeitos, Vice-
Prefeitos e Vereadores, em 15 de novembro de 1988; para Presidente da República, Governador 
Distrital, em 1° de fevereiro de 1900; e para Governadores, Deputados Estaduais, Deputados 
Federais e Senadores da República, em 15 de novembro de 1900) inegavelmente contribuirá para 
dificultar a normalidade do período de transição, o reordenamento jurídico da Nação e a continuidade 
administrativa necessária para a regularização da vida econômico-financeira do País, seja pela 
intensa e contínua mobilização política e popular, seja pelos gastos e despesas que acarretaria.  
São essas as razões que me animam a propor eleições gerais em 15 de novembro de 1989, com a 
fixação de mandato de quatro anos para todos os cargos. Com a posse dos eleitos, iniciaríamos nova 
fase da História do Brasil, com a total renovação dos governantes e dos membros do Congresso 
Nacional.  
Parecer:   
   A Emenda não concorre para o aperfeiçoamento do Substitutivo. Pelo contrário, contraria a filosofia 
e as diretrizes que procuramos adotar na elaboração do texto do Projeto de Constituição.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24382 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDES BOTELHO (PTB/SP) 
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Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao item "II" do artigo 41 a seguinte redação:  
"Art. 41 - ..................................  
I - ........................................  
II - inviolabilidade dos Vereadores por suas  
opiniões, palavras e votos no exercício do mandato". 
Justificativa: 
O dispositivo prevê a inviolabilidade apenas na “circunscrição do Município”. Nossa proposta é no 
sentido de abolir essa limitação. A imunidade não pode ter limites, especialmente de ordem 
geográfica. Dentro ou fora de seu Município, o vereador será sempre um representante de sua 
comunidade, que não pode ficar subordinada a retribuições de cunho territorial para reivindicar ou 
apontar erros e responsabilidades.  
Parecer:   
   A Emenda não concorre para o aperfeiçoamento do Substitutivo. Pelo contrário, contraria a filosofia 
e as diretrizes que procuramos adotar na elaboração do texto do Projeto de Constituição.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24384 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDES BOTELHO (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dê-se ao § Único do art. 41 a seguinte redação:  
"Art. 41 - ..................................  
§ Único - São condições de elegibilidade de  
Vereador ser brasileiro, estar no exercício dos  
direitos políticos, ter idade mínima de dezoito  
anos e residir no Município". 
Justificativa: 
Nossa proposta visa estabelecer como um dos pré-requisitos indispensáveis à elegibilidade que o 
candidato resida no município onde disputa o pleito. Entendemos tratar-se de uma questão básica 
que não pode ser esquecida. O vereador deve ser alguém afinado com os problemas e o pensamento 
da comunidade cujos interesses pretende defender, sendo fundamental, portanto, sua participação 
cotidiana da vida dessa comunidade.  
Parecer:   
   A Emenda não concorre para o aperfeiçoamento do Substitutivo. Pelo contrário, contraria a filosofia 
e as diretrizes que procuramos adotar na elaboração do texto do Projeto de Constituição.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24506 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALYSSON PAULINELLI (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda No. (modificativa)  
Dos Municípios  
1a. parte: Modificar o preceito que cogita da  
Lei Orgânica dos Municípios para:  
"Art. 41 - O Município reger-se-á por lei  
orgânica, votada pelas Assembleias Legislativas,  
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atendidos os princípios estabelecidos nesta  
Constituição e na do respectivo Estado, em  
especial os seguintes:"  
2a. parte:  
Em consequência, modificar dispositivo que,  
nos itens do artigo, tenham conotação com o  
"caput":  
I - expedir, prioritariamente, a lei orgânica  
dos Municípios e legislar sobre as matérias de sua  
competência e suplementar a legislação federal em  
assuntos de seu interesse. 
Justificativa: 
A Federação compreende os Estados, não os Municípios, e, assim, se àqueles compete votar e 
promulgar a sua própria Constituição, não se poderá atribuir a cada Município competência para 
expedir a sua própria Lei Orgânica, como imaginava o art. 62 do projeto da Comissão de 
Sistematização.  
É de se compreender que, na sua grande maioria, os Municípios não terão condições para aditar a 
sua própria lei orgânica – que não é uma “Constituição Municipal” – por motivos óbvios; iriam eles 
adquirir, a elevado preço, o necessário modelo, o qual, naturalmente, sujeito a alterações que 
poderiam deformar o trabalho e quebrariam a unicidade de instrumento tão importante. Não é demais 
lembrar-se que, após 1930, uma das conquistas da legislação fora a unificação dos códigos de 
processo civil e penal, medidas que, racionais, tanto aliviaram a tarefa do Supremo Tribunal Federal, 
além de haverem contribuído para a unificação da jurisprudência.  
Parecer:   
 Pela rejeição. Vivemos um período de transição democrática. Quando o texto do substitutivo outorga 
à Câmara Municipal o direito de editar sua lei orgânica, observados os critérios genéricos fixados na 
Constituição de cada Estado, está conferindo aos Municípios um direito que lhe pertence. Desse 
modo, entendemos que a conquista expressa no artigo 41 não deva ser eliminada, ainda que 
corramos certos riscos. 
   
   EMENDA:24507 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALYSSON PAULINELLI (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda No. (substitutiva)  
Dos Municípios  
"Art. 42 - O número de Vereadores de cada  
Câmara Municipal será variável, conforme dispuser  
a Lei Orgânica dos Municípios votada pela  
Assembleia Legislativa, não podendo exceder a 33  
(trinta e três)." 
Justificativa: 
A emenda defere à Lei Orgânica dos Municípios, mais flexível, a atribuição para a fixação do número 
de vereadores de cada Câmara Municipal e, além disso, limita o máximo a trinta e três. Há 
municípios, como ocorre ainda hoje, que, realmente, não comportam aviltado número de vereadores.  
Parecer:   
 Pela rejeição, tendo em vista a solução adotada pelo Substitutivo que confere às constituições 
estaduais sobre o número de Vereadores, mantidos os parâmetros que orientam o sufrágio universal 
e a proporcionalidade primeira do eleitorado. 
   
   EMENDA:24508 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALYSSON PAULINELLI (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda No. (substitutiva)  
Dos Municípios  
"Art. 43 - O Prefeito, o Vice-Prefeito e os  
Vereadores serão eleitos até noventa dias antes do  
termo do mandato dos antecessores, para um período  
de 4 (quatro) anos, que terá início no dia 1o. de  
janeiro subsequente, observado, quanto aos dois  
primeiros, o que essa Constituição dispõe,  
relativamente à maioria absoluta, para a eleição  
de Governadores." 
Justificativa: 
A emenda pretende uniformizar, com o ano civil, a duração do mandato dos prefeitos, de modo que a 
transição se opere, sempre, no dia 1° de janeiro do ano em que terminar o mandato expirante. A 
regra proposta facilitará a prestação de contas e impedirá que o Orçamento novo sofra a erosão 
decorrente de providências do prefeito cujo mandato, como ora ocorre no caso dos Governantes, 
termine em qualquer outro dia do exercício. É verdade que, já agora, os mandatos terminaram no dia 
31 de dezembro, regra que a emenda quer conservar. Cogita, ainda, a emenda a observância da 
maioria absoluta quando da eleição.  
Parecer:   
 Pela rejeição, tendo em vista que o prazo de 45 dias antes do término do mandato do Prefeito foi 
aceito pelos membros da Comissão como o mais adequado. De outra parte, o sistema 
parlamentarista é o modelo governamental adotado até esta fase de discussão. Caso prevaleça no 
período de votação do Substitutivo o Presidencialismo, poderão ser processadas as devidas 
adaptações do texto constitucional. 
   
   EMENDA:24585 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ SOYER (PMDB/GO) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Art. 42 do Substitutivo ao  
Projeto de Constituição o seguinte parágrafo único:  
"Os Vereadores, quando não sujeitos a regime  
próprio de Previdência Social, serão equiparados,  
para tanto, aos trabalhadores autônomos". 
Justificativa: 
Correspondente a presente emenda a uma justíssima reivindicação que nos foi formulada pela 
Câmara Municipal de Rialma, presidida pela nobre Vereador JAIR MATIAS FAGUNDES e que 
objetiva assegurar a proteção previdenciária aos nossos Edis, como se nos afigura também 
absolutamente indispensável.  
Parecer:   
  Pela rejeição, por ser matéria infraconstitucional. 
   
   EMENDA:24624 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 
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Texto:   
 Inclua-se onde convier, nos cap. III e IV, do título IV:  
Art. Os mandatos eletivos estaduais e  
municipais terão a mesma duração dos mandatos  
federais correspondentes. A remuneração dos  
deputados estaduais não poderá exceder de 2/3 a  
dos deputados federais, e a dos Vereadores de 2/3  
dos mandatos estaduais, obedecidas as demais  
prescrições que a lei estabelecer. 
Justificativa: 
O dispositivo regula a duração dos mandatos estaduais e municipais, igualando-os aos federais 
correspondentes. Disciplina, também, o limite máximo de remuneração, deixando à legislação 
complementar disciplinar as normas de sua fixação.  
Parecer:   
 Pela rejeição, considerando que a matéria já está consignada no texto do Substitutivo do Relator 
com vantagens técnicas e redacionais sobre a sugestão do autor da Emenda. 
   
   EMENDA:24693 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAGUITO VILELA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Título IV  
Capítulo IV  
Art. 41 - Item I  
Propõe-se a inclusão de um parágrafo único  
Parágrafo Único - O mandato dos prefeitos e  
dos vereadores ficam fixados em quatro anos. 
Justificativa: 
A proposta que ora encaminho vem colaborar para que não haja neste projeto, já que o mesmo não 
delimita o mandato de ambos os cargos.  
O período de quatro anos para ambos os cargos vem recuperar uma tradição em nossa vida política, 
bem como atender à aspiração popular de renovação de seus poderes Executivo e Legislativo 
Municipal.  
Parecer:   
   A pretensão da emenda já se encontra atendida plenamente no Substitutivo do Relator, razão 
porque fica prejudicada.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:25064 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALEXANDRE PUZYNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Aditiva - Título IV, capítulo IV  
(Ao art. 43 do Projeto)  
Assunto: Mandato e reeleição do Prefeito e do  
Vice-Prefeito  
Na forma do art. 26, § 2o., do Regimento  
Interno da Assembleia Nacional Constituinte, o  
signatário apresenta a seguinte Emenda:  
Emenda Aditiva ao Art. 43 do Projeto  
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Parágrafo Único. O mandato do Prefeito é de  
quatro anos, e caberá o direito a uma reeleição,  
mesmo para o período subsequente. 
Justificativa: 
O direito à reeleição é consagrado aos Titulares do Poder Executivo em inúmeras democracias, em 
várias partes do mundo.  
Julgamos cabê-lo ao Prefeito, visto que, no Projeto, não há regra de duração de mandato ou de 
eleição no art. 153, §§ 1° e 2°, erroneamente citados, e referentes à Justiça Federal, no que se diz no 
art. 43 do projeto. De uma só vez, atende-se assim necessidade geral e corrige-se o texto do Projeto 
citado por engano do Relator.  
Parecer:   
   A emenda, em parte, concorre para o aperfeiçoamento do texto do Substitutivo do Relator, razão 
porque opinamos pela aprovação parcial.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:25065 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALEXANDRE PUZYNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Título IV - capítulo IV  
- dos municípios  
Assunto: - Subsídios do Prefeito e dos  
Vereadores  
Título IV - Capítulo IV  
- Dos Municípios  
Assunto: - Subsídios do Prefeito e dos Vereadores  
Na forma do art. 26, § 2o., do Regimento  
Interno da Assembleia Nacional Constituinte, o  
signatário apresenta a seguinte Emenda:  
Emenda Substitutiva  
Redação proposta:  
Art. 44 - Os subsídios do Prefeito e dos  
Vereadores serão fixados pela Assembleia  
Legislativa Estadual, no fim de cada legislatura,  
para a legislatura seguinte, com correção  
periódica do valor real dos vencimentos e  
representação, conforme a depreciação da moeda, e  
tendo por teto o total de vencimentos e vantagens  
percebidos pelos Secretários de Estado, conforme  
padrões de classe de Municípios por receita  
efetivamente arrecadada, no exercício anterior, e  
em obediência à lei estadual. 
Justificativa: 
Cabe ao Estado zelar pelas finanças municipais, por exemplo, quando ocorrer impontualidade no 
pagamento de empréstimo garantido pelo Estado; ou deixar de ser paga, por dois anos consecutivos, 
dívida fundada. 
No Estado de Santa Catarina, a legislação vigente é no sentido de pagar aos Prefeitos até o valor 
total da remuneração do Secretário de Estado (vencimento e representação) e varia de acordo com a 
arrecadação de cada comuna, fixada pelo Legislativo Estadual. 
É uma experiência que merece acolhida geral. 
No art. 41, item I, do Projeto, fala-se em eleição do Prefeito e dos Vereadores e, obviamente, não 
está elencado o Vice-Prefeito, cujo mandato só se fala no art. 18, do Título X, das Disposições 
Transitórias e que terminará no dia 1° de janeiro de 1989. A conclusão é a de que não se terá, desde 
então, a figura do Vice-Prefeito, na vida municipal.  
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Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25127 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DIONÍSIO HAGE (PFL/PA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo emendado - Caput do art. 41 do  
Projeto de Constituição do Substitutivo do Relator.  
Dê-se ao art. 41 do Projeto do Substitutivo  
do Relator, a seguinte redação:  
Art. 41 - O município reger-se-á por lei  
orgânica, votada em dois turnos e aprovada por  
maioria de votos da Assembleia Legislativa do  
Estado, que a promulgará, atendidos os princípios  
estabelecidos nesta Constituição e na Constituição  
do respectivo Estado, em especial os seguintes: 
Justificativa: 
É praxe constitucional a Lei Orgânica dos Municípios ser elaborada e votada pelas Assembleias 
Legislativas dos Estados, o que certamente trará uma unidade maior em sua elaboração.  
Os municípios com honrosas exceções, a despeito do maior conhecimento da peculiaridade de suas 
regiões não estão suficientemente preparados em suas Câmaras Municipais, nos aspectos de 
juridicidade e técnica legislativa, daí ser de tudo conveniente que seja da competência das 
Assembleias Legislativas estaduais a elaboração da Lei Orgânica dos Municípios.  
Parecer:   
 Inobstante o tema preconizado na Emenda, sua rejeição decorre da inoportunidade do acatamento 
ou conflito com o direcionamento do conjunto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25250 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ACIVAL GOMES (PMDB/SE) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Inclua-se no Artigo 41 do Substitutivo do  
Relator um Inciso V com a seguinte redação:  
"Art. 41 - .............................  
V - instituição de mecanismos que assegurem a  
efetiva participação das organizações comunitárias  
no planejamento e no processo decisório municipal". 
Justificativa: 
A experiência internacional vem demonstrando que a democracia se fortalece com a participação 
efetiva no processo decisório das comunidades interessadas.  
Parecer:   
   A Emenda não concorre para o aperfeiçoamento do Substitutivo. Pelo contrário, contraria a filosofia 
e as diretrizes que procuramos adotar na elaboração do texto do Projeto de Constituição.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:25306 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERICO PEGORARO (PFL/RS) 
Texto:   
   TITULO I  
CAPITULO IV  
NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 43  
"Art. 43: - O Prefeito será eleito até  
quarenta e cinco dias do término do mandato de seu  
antecessor, na forma dos parágrafos 1o. e 2o. do  
artigo 111, para um mandato de 5 anos, e tomará  
posse no dia 1o. de janeiro do ano subsequente." 
Justificativa: 
A nova redação visa dar forma adequada ao mesmo, visto que há um erro datilográfico quando nos 
remete aos § 1° e § 2° do artigo 153.  
A nosso ver, também deve ser igualado o tamanho do mandato do Presidente da República e do 
Prefeito Municipal, ou seja, um mandato de 5 (cinco) anos.  
Parecer:   
Pela aprovação parcial; ressalvando o prazo de 5 anos proposto pela emenda, uma vez que for 
questão de uniformidade o prazo aprovado foi de 4 anos. 
   
   EMENDA:25322 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERICO PEGORARO (PFL/RS) 
Texto:   
 Título IV - Da Organização do Estado  
Capitulo IV - Dos Municípios  
Nova redação ao inciso II do artigo 41  
"II - O mandato dos vereadores será de cinco  
anos, inviolável por suas opiniões, palavras e  
votos no exercício do mandato, na circunscrição do  
município. 
Justificativa: 
Esta nova redação ao inciso II do Art. 41, do Projeto de Constituição (Substitutivo do Relator) se faz 
necessária, pois fixa o mandato dos Vereadores em cinco anos, ou seja, de igual tempo ao mandato 
do Prefeito Municipal.  
Parecer:   
   A Emenda não concorre para o aperfeiçoamento do Substitutivo. Pelo contrário, contraria a filosofia 
e as diretrizes que procuramos adotar na elaboração do texto do Projeto de Constituição.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25402 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSVALDO MACEDO (PMDB/PR) 
Texto:   
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 Adite-se ao final do texto do artigo 43 do  
Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição  
a seguinte expressão:  
"sendo-lhe vedada a reeleição". 
Justificativa: 
A nossa tradição é de não admissão da reeleição para os cargos executivos. Isso é muito salutar.  
A omissão dessa redação, tanto para governadores, como para prefeitos, deve ser atribuída ao 
excesso de trabalho em pouco tempo.  
Daí a presente emenda, que é mais de alerta, porque trata de matéria de absoluto consenso.  
Parecer:   
   A Emenda não concorre para o aperfeiçoamento do Substitutivo. Pelo contrário, contraria a filosofia 
e as diretrizes que procuramos adotar na elaboração do texto do Projeto de Constituição.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25609 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ DUTRA (PMDB/AM) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Modifique-se a redação do artigo 42 do  
Projeto de Constituição, para a seguinte:  
"Art. 42 - O número de Vereadores será  
variável, conforme dispuser a Constituição do  
Estado, respeitadas as condições locais  
proporcionalmente ao eleitorado e a área  
territorial do Município, não podendo exceder de  
vinte e um nos Municípios de até um milhão de  
habitantes, de trinta e três nos de até cinco  
milhões e de cinquenta e cinco nos demais casos". 
Justificativa: 
Pela leitura do texto ora emendado, verifica-se que o seu grande objetivo é permitir uma maior 
presença do povo nas Câmaras Municipais, por meio de um maior número de Vereadores para 
melhor defender os seus interesses junto aos poderes constituídos.  
Como existem municípios pequenos com grande densidade populacional e municípios grandes com 
pequena densidade de população, a emenda visa evitar que todos sejam tratados igualmente, no 
assunto de que se trata. Por isso o objetivo central da presente emenda, no que toca à fixação do 
número de Vereadores, é estabelecer que, nessa fixação, sejam consideradas a população e a área 
territorial do Município.  
Parecer:   
   A Emenda não concorre para o aperfeiçoamento do Substitutivo. Pelo contrário, contraria a filosofia 
e as diretrizes que procuramos adotar na elaboração do texto do Projeto de Constituição.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25700 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
Texto:   
 Acrescenta ao art. 42 o seguinte parágrafo  
Art. 42 - ...................................... 
§ Único - Nos Municípios com mais de duzentos  
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mil habitantes, o voto para os Vereadores será  
pelo sistema eleitoral misto. O número de  
Vereadores nos Municípios com população superior a  
três milhões de habitantes será de, no mínimo, sessenta. 
Justificativa: 
Nas comunas com população superior a duzentos mil habitantes, é plenamente razoável que os edis 
sejam eleitos pelo sistema distrital misto.  
Por outro lado, nas comunas com população superior a três milhões de habitantes, é preciso que as 
respectivas Câmaras de Vereadores, contem com, pelo menos, sessenta integrantes, a fim de que 
disponham de condições para exercer seu importante mister em benefício dos munícipes.  
Parecer:   
   A Emenda não concorre para o aperfeiçoamento do Substitutivo. Pelo contrário, contraria a filosofia 
e as diretrizes que procuramos adotar na elaboração do texto do Projeto de Constituição.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25961 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado. Art. 41  
Incluir inciso VI com a seguinte redação -  
Fica facultado no âmbito municipal a instituição de  
Procuradoria encarregada da representação judicial,  
extra-judicial e consultoria jurídica à  
administração, organizada nos moldes do disposto  
no § 2o. do art. 175, ressalvada a equiparação com  
o Ministério Público. 
Justificativa: 
Apresenta-se importante em nível municipal a instituição de um corpo técnico-jurídico voltado, além 
das funções precípuas, à defesa das questões propriamente municipais.  
Parecer:   
   A matéria não tem a excelsitude necessária para sua inclusão na Constituição Federal, devendo 
ficar reservada à legislação estadual.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25964 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 41  
Dar aos incisos e parágrafos do art. 41 a  
seguinte redação:  
I - eletividade do Prefeito, do Vice-Prefeito  
e dos Vereadores, mediante pleito direto e  
simultaneamente realizado em todo o País;  
II - imunidade e inviolabilidade do mandato  
dos Vereadores, na circunscrição do Município, por  
suas opiniões, palavras e votos;  
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III - proibições e incompatibilidades no que  
couber, ao disposto nesta Constituição para os  
membros do Congresso Nacional e na Constituição do  
respectivo Estado para os membros da Assembleia  
Legislativa;  
IV - organização das funções legislativas e  
fiscalizadoras da Câmara Municipal; e  
V - instituição de mecanismos que assegurem a  
efetiva participação das organizações comunitárias  
no planejamento e no processo decisório municipal.  
§ 1o. - Lei Orgânica disporá sobre a  
iniciativa popular e o referendo às leis municipais.  
§ 2o. - Os Prefeitos e Vereadores serão  
submetidos perante o Tribunal de Justiça.  
§ 3o. - São condições de elegibilidade de  
Vereador ser brasileiro, estar no exercício dos  
direitos políticos e ter idade mínima de 18 anos. 
Justificativa: 
O dispositivo sob exame, ressalva a inconstitucionalização das Cartas Próprias, suprimiu todas as 
disposições que prestigiavam a autonomia municipal contidas no projeto da Comissão de 
Sistematização. Impõe-se, pois, reparar o desacerto.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25980 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ DUTRA (PMDB/AM) 
Texto:   
 Substitua-se, no artigo 43 do Projeto de  
Constituição, o número 153 por 111. 
Justificativa: 
A presente emenda visa somente fazer a remissão correta.  
Parecer:   
 Realmente a substituição preterida pelo nobre Constituinte tem fundamento, pois a remissão correta 
trará aperfeiçoamento ao Substitutivo do Projeto.  
Assim, somos pela aprovação da emenda. 
   
   EMENDA:26080 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ÁTILA LIRA (PFL/PI) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
O Art. 44 passa a ter a seguinte redação:  
art. 44 - Os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito  
e dos vereadores serão fixados pela  
Câmara Municipal, para cada exercício, dentro dos  
limites fixados na Constituição Estadual. 
Justificativa: 
O art. 44 não previa a fixação do subsídio do Vice-Prefeito, o que passa a ser considerado.  
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Parecer:   
 Pela rejeição, por ser desnecessário o acréscimo da propositura, tendo em vista que o substitutivo 
adotou o regime parlamentarista. 
   
   EMENDA:26340 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   
 Dê-se a seguinte redação ao art. 42 do  
Substitutivo ao Projeto de Constituição:  
"Respeitadas as condições locais e observada  
a proporcionalidade ao número de eleitores do  
Município, o número de Vereadores da Câmara  
Municipal será variável, conforme dispuser a  
Constituição do Estado". 
Justificativa: 
As regras gerais da redação cuja alteração é preconizada são rigorosamente mantidas.  
Por primeiro, é evidente que, se aprovada esta emenda, as peculiaridades de cada Estado da 
Federação e, mais especificamente, dos respectivos Municípios, poderão ser observadas com muito 
mais clara objetividade.  
Parecer:   
   A emenda propõe que, no art. 42 do Substitutivo, não se limite o número de Vereadores, cabendo 
tal tarefa à Constituição do Estado.  
O Relator entende que é necessário manter o dispositivo, como proposto no Substitutivo da 
representação municipal em toda a Federação.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26508 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao art. 44 do  
substitutivo ao Projeto de Constituição:  
"O subsídio dos vereadores e do Prefeito será  
fixado pelas respectivas Câmaras Municipais, para  
a legislatura seguinte, segundo critérios  
estabelecidos em lei complementar, não podendo  
ultrapassar, no seu total, quarenta por cento em  
relação à remuneração atribuída aos deputados da  
Assembleia Legislativa do respectivo Estado, nos  
municípios com população acima de um milhão de  
habitantes nas capitais." 
Justificativa: 
Nossa emenda leva em consideração toda a importância do vereador na vida política nacional, mas 
entendemos que os absurdos devem ser contidos. Quando determinamos o limite para o subsídio dos 
vereadores de cada município, queremos evitar que se estabeleçam absurdos irreparáveis para os 
municípios.  
Parecer:   
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 Pela rejeição, tendo em vista que cabe à Constituição estabelecer apenas o princípio geral que 
norteia a matéria, quanto aos critérios para fixação dos subsídios do Prefeito e Vereador, serão 
definidos na Constituição de cada Estado Federado. 
   
   EMENDA:26528 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DIVALDO SURUAGY (PFL/AL) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: art. 41, "caput", do  
capítulo IV, do Título IV, do substitutivo do Sr.  
Relator da Comissão de Sistematização.  
Proponho a seguinte redação para o  
dispositivo emendado.  
Art. 41 - Os Municípios reger-se-ão por lei  
orgânica, denominada Lei Orgânica Municipal, a ser  
aprovada pela Assembleia Legislativa do respectivo  
Estado, observados os requisitos indispensáveis à  
votação das leis complementares estaduais, e  
atendidos os princípios estabelecidos nesta  
Constituição e na Constituição Estadual, em  
especial os seguintes:" 
Justificativa: 
A existência de uma lei orgânica para cada Município trará enorme confusão legislativa ao País, 
gerando conflitos judiciais previsíveis, a começar pela discussão da constitucionalidade de 
dispositivos dessas leis em face da Constituição Estadual e até da Constituição Federal, dando ainda 
mais trabalho para os nossos já sobrecarregados tribunais. A existência de milhares de leis orgânicas 
Municipais não tem qualquer razão de ordem prática e configura-se como mais uma norma 
demagógica que não trará qualquer benefício à vida das populações locais, não encontrando nenhum 
paralelo na história constitucional brasileira.  
Parecer:   
  Pela rejeição. Num País de mais de 4.000 Municípios, com situações muito diversificadas, a 
imposição de uma Lei Orgânica Única que regeria todos os Municípios Brasileiros nos  
parece totalmente fora de propósito. 
   
   EMENDA:26607 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUY NEDEL (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 43  
Modifique-se no Projeto de Constituição  
Substitutivo do Relator, o Artigo 43.  
Art. 43 - O Prefeito será eleito até quarenta  
e cinco dias antes do término do mandato de seu  
antecessor, aplicadas as regras dos parágrafos 1o.  
e 2o. do artigo 111. 
Justificativa: 
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Com a devida venia, apresentamos emenda modificativa, visto que não foi editada “errata” do 
Substitutivo do Relator e uma vez constatada inexatidão do Artigo 153, no enunciado do presente 
dispositivo.  
Parecer:   
 Pela aprovação, tendo em vista que é o artigo 111 do substitutivo que dispõe sobre o sistema de 
eleição majoritária e não o de número 153. 
   
   EMENDA:26805 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CÁSSIO CUNHA LIMA (PMDB/PB) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Substitua-se os incisos e parágrafos do art.  
41, adotando-se a seguinte redação:  
Art.41 - ....................................  
I - eletividade do Prefeito, do Vice-Prefeito  
e dos Vereadores mediante pleito direto e  
simultâneo em todo o País;  
II - imunidade e inviolabilidade do mandato  
dos Vereadores, na circunscrição do Município, por  
suas opiniões, palavras e votos;  
III - proibições e incompatibilidade no  
exercício de vereança, aplicando-se no que couber,  
o disposto nesta Constituição para os membros do  
Congresso Nacional e na Constituição do respectivo  
Estado para os membros da Assembleia Legislativa;  
IV - organização das funções legislativas e  
fiscalizadoras da Câmara Municipal; e  
V - instituição de mecanismos que assegurem a  
efetiva participação das organizações comunitárias  
no planejamento e no processo decisório municipal.  
§ 1o. - Lei Orgânica disporá sobre a  
iniciativa popular e o referendo às leis municipais.  
§ 2o. Os Prefeitos e Vereadores serão  
submetidos a julgamento perante o Tribunal de  
Justiça.  
§ 3o. - São condições de elegibilidade de  
Vereador ser brasileiro, estar no exercício dos  
direitos políticos e ter idade mínima de 18 anos. 
Justificativa: 
O dispositivo sob exame, ressalvada a inconstitucionalização das Cartas Próprias, suprimiu todas as 
disposições que prestigiavam a autonomia municipal contidas no projeto da Comissão de 
Sistematização. Impõe-se, pois, reparar o desacerto.  
Parecer:   
 Pela aprovação parcial, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:26809 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CÁSSIO CUNHA LIMA (PMDB/PB) 
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Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 41  
Incluir inciso VI com a seguinte redação -  
Fica facultado no âmbito municipal a instituição  
de procuradoria encarregada da representação  
judicial, extrajudicial e consultoria jurídica à  
administração, organizada nos moldes do disposto  
no § 2o. do art. 175, ressalvada a equiparação como  
com o Ministério Público. 
Justificativa: 
Apresenta-se importante em nível municipal a instituição de um corpo técnico-jurídico voltado, além 
das funções precípuas, à defesa das questões propriamente municipais.  
Parecer:   
   A matéria não tem a excelsitude necessária para sua inclusão na Constituição Federal, devendo 
ficar reservada à legislação estadual.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27065 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IRMA PASSONI (PT/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Inciso IV do art. 41 do  
Capítulo VI do Título IV do substitutivo relator  
da Comissão de Sistematização o seguinte parágrafo:  
§ - Os municípios de mais de três milhões de  
habitantes criarão Conselhos Regionais, eleitos em  
pleito direto, com funções fiscalizadoras e  
consultivas, complementares àquelas exercidas  
pelas Câmaras Municipais, e regulamentadas pelas  
respectivas leis orgânicas. 
Justificativa: 
É fundamental que a nova constituição considera a especificidade das macrocidades. Neste sentido, 
propomos que a função fiscalizadora exercida pelas câmaras municipais dessas cidades seja 
descentralizada, permitindo maior eficácia e controle da população.  
Parecer:   
 Pela rejeição, tendo em vista a orientação dada ao Substitutivo que veda a criação de Tribunais, 
Conselhos ou Órgãos de Contas Municipais. 
   
   EMENDA:27068 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IRMA PASSONI (PT/SP) 
Texto:   
 Acrescente-se ao artigo 41 do Capítulo IV do  
título IV do substitutivo do relator da comissão  
de sistematização o seguinte inciso:  
V - A gestão democrática da cidade através da  
descentralização do governo municipal, da  
inciativa popular legislativa, do referendo,  
plebiscito, e outras formas definidas pela lei orgânica. 
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Justificativa: 
Incluir a gestão democrática da cidade como um dos princípios fundamentais de organização do 
município é uma exigência da construção da democracia em nosso País e uma demanda explícita da 
sociedade, expressa nas emendas populares apresentadas à Assembleia Nacional Constituinte.  
A presente emenda vincula o referido princípio a alguns mecanismos como a descentralização e a 
participação direta da população (iniciativa popular legislativa, o referendo o plebiscito).  
Parecer:   
   A matéria não tem a excelsitude necessária para sua inclusão na Constituição Federal, devendo 
ficar reservada à legislação estadual.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27241 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE UEQUED (PMDB/RS) 
Texto:   
   TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO  
CAPÍTULO - IV - DOS MUNICÍPIOS  
Inclua-se, onde couber:  
No exercício de suas funções, os vereadores  
não poderão ser processados ou indiciados por  
crime contra a honra, sem prévia e expressa  
autorização da maioria dos membros da Câmara  
Municipal respectiva. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação. 
Parecer:   
Pela rejeição, tendo em vista a solução adotada pelo substitutivo do Relator que condena a criação 
de foros especiais. 
   
   EMENDA:27331 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
  Suprima-se, no caput do art. 41, a expressão  
"votada em um turno e". 
Justificativa: 
Não pode a Constituição descer ao nível de determinar o número de turnos de uma votação, em nível 
municipal. Ainda mais para dizer que será de apenas um, o que seria o mínimo possível.  
Parecer:   
   Pretende a Emenda a exclusão da expressão "...votada em um turno", constante do art. 41 do 
Substitutivo.  
Embora o novo Substitutivo apresentado por este Relator faça referência à votação em dois turnos, a 
Emenda não merece acolhimento face à intenção do autor de excluir toda e qualquer menção a 
turnos de votação da lei orgânica municipal. 
   
   EMENDA:27340 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
 Dê-se ao art. 44 a seguinte redação:  
Art. 44. Os subsídios do Prefeito e dos  
Vereadores serão fixados pela Câmara Municipal, ao  
término de uma legislatura, para vigorar na  
subsequente, observados os limites fixados na  
Constituição Estadual: 
Justificativa: 
A moralidade administrativa exige que os subsídios sejam fixados pela legislatura anterior, sob pena 
de descrédito da instituição política.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27341 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
 Suprima-se o parágrafo único do art. 41 
Justificativa: 
Em face do que preceitua o art. 13, § 4°, não há que se falar em condições de elegibilidade do 
Vereador. Principalmente porque nem todas as ali enunciadas estão previstas neste dispositivo que 
se pretende revogar. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27432 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO CERSÓSIMO (PMDB/MS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
O artigo 41 fica assim redigido:  
"Art.41 - O Município reger-se-á por  
Constituição Municipal, votada em dois turnos e  
aprovada por dois terços dos membros da Câmara  
Municipal, que a promulgará, atendidos os  
princípios estabelecidos nesta Constituição e na  
Constituição do respectivo Estado, em especial os  
seguintes:  
Modificando o Artigo 41, em consequência será  
também modificado o Parágrafo único do Artigo 4o.  
das Disposições Transitórias que fica assim redigindo:  
"Art. 4o. - Parágrafo único - Promulgada a  
Constituição do Estado, caberá à Câmara Municipal,  
no prazo de seis meses, votar a Constituição  
Municipal, respeitando o disposto nesta  
Constituição e na Constituição Estadual." 
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Justificativa: 
Não se trata apenas de nomenclatura. O objetivo primordial é o fortalecimento dos Municípios, que, 
ao contrário de embasamento de sua organicidade, fica sob a égide de princípios constitucionais, 
cujos institutos dão a força de obrigatoriedade rigorosa, cultuada em seus postulados, consagrada em 
seu conteúdo.O rito e a solenidade da elaboração do estatuto jurídico fundamental dos municípios 
contará, também, com a participação popular, prestigiando os Vereadores que conquistaram na futura 
Carta Magna as mesmas prerrogativas dos Deputados.  
Parecer:   
 Pela rejeição, tendo em vista que a denominação "constituição municipal" não parece mais 
conveniente ao que Lei Orgânica utilizada no Substitutivo do Relator, em especial porque, além de 
ser um sinônimo, tem a vantagem de distinguir a Carta Municipal dos Estados e da República. 
   
   EMENDA:27435 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO CERSÓSIMO (PMDB/MS) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA:  
Acrescente-se ao artigo 41 o seguinte inciso:  
Art. 41 - ....................................  
II - ............................................ 
III - ............................................  
IV - ...........................................  
V - instituição de mecanismos que assegurem  
a efetiva participação dos organismos comunitários  
no planejamento e no processo decisório municipal." 
Justificativa: 
Já está se tornando prática salutar a participação da comunidade na administração municipal, apenas 
de natureza facultativa. Textos anteriores consagravam, entre outros princípios, este da participação 
comunitária, tendo, inclusive, criado expectativa na população brasileira, pois o resultado dessa 
prática tem sido de excepcional valia.  
Não devemos frustrar as comunidades que exercitam essa participação, como também impedir que 
administradores de somenos sensibilidade impeçam a ação social junto aos diversos setores 
municipais por inexistência de norma, especialmente, de natureza constitucional, devendo merecer 
de nossa parte a consagração do princípio pleiteado.  
É esta pretensão fruto da experiência que vivenciamos em nossa região, mas nem todas as 
Prefeituras acolhem de bom grado, especialmente no que diz respeito ao planejamento e ao processo 
decisório.  
Parecer:   
  Pela rejeição, tendo em vista que a matéria se insere nas atividades que são próprias dos 
municípios, sendo desnecessária previsão constitucional a respeito. De outra parte, não nos parece 
conveniente a participação desses organismos no processo decisório municipal, em clara quebra de 
autonomia do executivo. 
   
   EMENDA:27580 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 42  
O Art. 42 passa a ter a seguinte redação:  
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Art. 42 - "Respeitada a proporcionalidade com  
a população do Município, o número de vereadores  
será no mínimo 11 e no máximo de 33 nos municípios  
de até um milhão de habitantes; e no mínimo de 35  
e máximo de 61 nos municípios acima de 1 milhão de  
habitantes". 
Justificativa: 
O objeto dessa emenda é garantir que as grandes cidades, com milhões de habitantes, ampliem o 
número de integrantes das suas Câmaras de Vereadores, para aumentar o nível de 
representatividade dessas Casas Legislativas, estabelecendo limites mínimos e máximos para a sua 
composição de forma proporcional às populações.  
Parecer:   
Pela rejeição, tendo em vista que a multiplicação dos critérios para a determinação do número de 
vereadores deve manter-se dentro dos parâmetros que orientam o sufrágio universal; neste sentido, 
prevalece a proporcionalidade primeira do eleitorado. 
   
   EMENDA:27581 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÍDICE DA MATA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 41, inciso II  
Dê-se ao Art. 41, inciso II do Substitutivo  
do Relator, a seguinte redação:  
"Art. 41 - Imunidade e inviolabilidade aos  
vereadores por suas opiniões, palavras, votos e  
ação política no exercício do seu mandato na  
circunscrição do Estado em que se encontra o  
Município". 
Justificativa: 
Dificilmente o exercício do mandato de vereador fica circunscrito apenas ao Município em que exerce 
o mandato, pelas inter-relações, interesses e semelhanças de problemas e a necessidade de busca 
de soluções coletivas de micro e macrorregiões.  
Por outro lado, a externação de opiniões por meio de veículos de comunicação tem abrangência 
estadual e até nacional.  
A necessidade de imunidade e inviolabilidade por ação política é compreendida como o dever de o 
vereador estar na defesa dos interesses dos segmentos que o elegeram, em todas as instâncias de 
participação.  
Daí a necessidade da imunidade e inviolabilidade se estender, no mínimo, por todo o Estado e com 
abrangência na ação política.  
Parecer:   
 Pela rejeição, tendo em vista que a imunidade dos edis está adequadamente consignada no texto do 
Substitutivo, de forma análoga à empregada para os parlamentares federais e estaduais. 
   
   EMENDA:27928 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALDYR PUGLIESI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao Art. 43 do Substitutivo do Relator a  
seguinte redação:  
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Art. 43 - O Prefeito será eleito até 45  
(quarenta e cinco) dias antes do término do  
mandato de seu antecessor, para um mandato de  
quatro anos, permitida uma recondução. 
Justificativa: 
Estamos estendendo aos Prefeitos a eleição para um mandato de quatro anos permitindo uma 
reeleição como forma de tornar mais democrático e justo e progresso, uma vez que, se mandatário 
não estiver executando um bom governo, certamente não será contemplado com a renovação de seu 
mandato.  
Parecer:   
   A emenda pretende a reeleição, por uma vez, para o executivo municipal. O substitutivo do Relator 
opta por diretriz oposta, vedando as reeleições para cargos do executivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27995 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ENOC VIEIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se nova redação ao art. 42.  
"Art. 42 o número de Vereadores será  
variável, conforme dispuser a Constituição do  
Estado, respeitadas as condições locais,  
proporcionalmente ao eleitorado do Município, não  
podendo exceder de vinte e um dos Municípios de  
até um milhão de habitantes e de trinta e três nos  
demais casos. 
Justificativa: 
Na atual legislação complementar é estabelecido o limite mínimo e o máximo de Vereadores por 
Município entre sete e trinta e três.  
O art. 42 estabelece uma graduação de acordo com a população, chegando ao máximo de cinquenta 
e cinco para os Municípios com mais de cinco milhões de habitantes. 
Entendo que o número atual de Vereadores, seja mínimo, seja máximo, deve ser mantido. 
Parecer:   
 Pela rejeição, tendo em vista que a ampliação do número de vereadores resultou de inúmeras 
emendas neste sentido na fase anterior dos trabalhos. 
   
   EMENDA:28062 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JUTAHY JÚNIOR (PMDB/BA) 
Texto:   
 Acrescente-se o seguinte parágrafo único ao  
art. 43 do substitutivo:  
"Parágrafo Único - O segundo turno das  
eleições a que se refere o caput será realizado na  
mesma data nos Municípios do Estado a que pertencem." 
Justificativa: 
A unificação da data das eleições, em seu segundo turno, é de todo conveniente, pois, além de evitar 
ou reduzir eventuais fraudes eleitorais, contribui para estabilidade política dos Municípios.  
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Com efeito, a diferença de datas dos pleitos municipais prolonga o período de irregularidades nas 
jornadas de trabalho, podendo prejudicar o desenvolvimento econômico do Estado.  
Parecer:   
   A Emenda não oferece aperfeiçoamento ao Substitutivo. Pelo contrário, a filosofia e diretrizes que 
procuramos adotar buscam oferecer ao texto a concisão e restrição ao que se afigura como 
imprescindível ao projeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28065 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JUTAHY JÚNIOR (PMDB/BA) 
Texto:   
 Dê-se ao art. 43 do Substitutivo a seguinte redação:  
"Art. 43 - O Prefeito será eleito até  
quarenta e cinco dias antes do término de seu  
antecessor, aplicadas as regras dos parágrafos 1o.  
e 2o. do artigo 111 nas eleições das Capitais dos  
Estados e dos Municípios com mais de duzentos mil  
eleitores." 
Justificativa: 
Torna-se totalmente indesejável a eleição com dois turnos nos pequenos Municípios, onde, na 
maioria das vezes, as disputas se travam de forma distinta daquelas que se desenvolvem nos 
grandes centros.  
O processo em tela, nesses casos, constitui entrave ao desenvolvimento regular de pleito, ensejando 
novos dispêndios para o Poder Público e para os candidatos, além de se tornar desnecessário à 
escolha democrática e legítima do Prefeito.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28066 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JUTAHY JÚNIOR (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda  
Dê-se ao art. 43 do substitutivo a seguinte redação:  
"Art. 43 - O Prefeito será eleito até  
quarenta e cinco dias antes do término de seu  
antecessor, aplicadas as regras dos parágrafos 1o.  
e 2o. do artigo 111 nas eleições das Capitais dos  
Estados e dos Municípios com mais de cem mil eleitores." 
Justificativa: 
Torna-se totalmente indesejável a eleição com dois turnos nos pequenos Municípios, onde, na 
maioria das vezes, as disputas se travam de forma distinta daquelas que se desenvolvem nos 
grandes centros.  
O processo em tela, nesses casos, constitui entrave ao desenvolvimento regular de pleito, ensejando 
novos dispêndios para o Poder Público e para os candidatos, além de se tornar desnecessário à 
escolha democrática e legítima do Prefeito.  
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Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28069 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JUTAHY JÚNIOR (PMDB/BA) 
Texto:   
 Dê-se ao art. 43 do Substitutivo a seguinte redação:  
"Art. 43 - O Prefeito será eleito até  
quarenta e cinco dias antes do término de seu  
antecessor, aplicadas as regras dos parágrafos 1o.  
e 2o. do artigo 111 nas eleições das Capitais dos  
Estados e dos Municípios com mais cinquenta mil eleitores." 
Justificativa: 
Torna-se totalmente indesejável a eleição com dois turnos nos pequenos Municípios, onde, na 
maioria das vezes, as disputas se travam de forma distinta daquelas que se desenvolvem nos 
grandes centros.  
O processo em tela, nesses casos, constitui entrave ao desenvolvimento regular de pleito, ensejando 
novos dispêndios para o Poder Público e para os candidatos, além de se tornar desnecessário à 
escolha democrática e legítima do Prefeito.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28139 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB/SP) 
Texto:   
  Acrescente-se ao artigo 41, o seguinte item:  
V - Inviolabilidade dos prefeitos, por suas  
opiniões e palavras no exercício do mandato; na  
circunscrição do município. 
Justificativa: 
É o chefe da municipalidade, o elo de ligação entre a população, a Câmara de Vereadores e os 
órgãos diretivos do país. É, porém, desprotegido pela lei maior e é o único, pois o item II do mesmo 
artigo já assegura os direitos aos Vereadores.  
Sendo os Prefeitos alvos de constantes processos, carecem da proteção que agora lhes será 
assegurada.  
Parecer:   
 Pela rejeição, tendo em vista que matéria deve ser regulada no âmbito da legislação ordinária. À 
Constituição, cabe previsão a respeito da matéria apenas quanto aos mandatos de parlamentares. 
   
   EMENDA:28292 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA (PFL/SP) 
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Texto:   
   Dê-se ao Artigo 43, do Projeto de  
Constituição do Relator da Comissão de  
Sistematização, a seguinte redação:  
"Art. 43 - O Prefeito, cujo mandato terá a  
duração de quatro anos, será eleito até quarenta e  
cinco dias antes do término do mandato de seu  
antecessor, aplicadas as regras dos parágrafos 1o.  
e 2o. do artigo 111". 
Justificativa: 
O dispositivo do Projeto de Constituição está omisso no que se refere à duração do mandato de 
Prefeito.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28456 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se mais um inciso ao Artigo 41.  
"Os Prefeitos e os Vereadores serão  
submetidos a julgamento perante o Tribunal de Justiça." 
Justificativa: 
O julgamento dos Prefeitos e dos Vereadores pelo Tribunal assegura maior isenção na aplicação da 
justiça. Nem sempre as circunstâncias da vida política e social das comunas permitem o melhor clima 
para o julgamento das autoridades municipais referidas.  
Parecer:   
 Pela rejeição. A imunidade e a inviolabilidade são garantias do mandato parlamentar. Existem não 
como privilégios aos Senadores, Deputados e Vereadores, mas sim como meios de assegurar o bom 
e livre desempenho da representação popular, pois é contra os possíveis abusos do Poder Executivo 
que essas garantias procuram proteger o parlamentar. Nesse sentido, a matéria está adequadamente 
consignada no texto do substitutivo. 
   
   EMENDA:28895 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HUMBERTO LUCENA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Emenda no. , de 1987  
Dê-se ao Artigo 13, Parágrafo 4o., Capítulo  
IV, Dos Direitos Políticos, a seguinte redação:  
"art. 13 ....................................  
§ 4o. São condições de elegibilidade : a  
nacionalidade brasileira, a cidadania, a idade, o  
alistamento, o domicílio eleitoral, na  
circunscrição, por prazo mínimo de seis meses, e a  
indicação de candidatura por partido político, em  
eleição primária, onde o candidato tenha se  
filiado com antecedência mínima de sies meses."  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 201  

 

No Artigo 39, Capítulo III, Dos Estados  
Federados, onde se lê:  
"...na forma dos parágrafos 1o. e 2o. do Art. 111..."  
"...na forma dos parágrafos 1o., 2o. 3o. do  
Artigo 111..."  
Dê-se a seguinte redação ao Artigo 43,  
Dos Municípios:  
"Art. 43 O prefeito será eleito até quarenta  
e cinco dias antes do término do mandato de seu  
antecessor, aplicadas as regras dos parágrafos  
1o., 2o. e 3o. do Artigo 111, para mandato de  
quatro anos, e tomará posse no dia 1o. de janeiro  
do ano subsequente." 
Justificativa: 
É importante se instituírem as chamadas eleições primárias para escolha dos candidatos às eleições 
majoritárias de Presidente e Vice-Presidente da República, aos Governadores e Vice-Governadores 
de Estado e de Prefeitos e Vice-Prefeitos municipais. 
Essas eleições primárias, sob a minha ótica, seriam realizadas por meio dos filiados aos partidos 
Políticos, nacionalmente, em cada Estado e Município.  
Conseguiríamos assim, sem dúvida alguma, dar mais vida aos Partidos Políticos e, quem sabe, com 
isso, contribuir para que eles realmente se tornem nacionais.  
O aspecto mais importante das eleições primárias para a escolha dos candidatos às eleições 
majoritárias é o combate sistemático às chamadas ditaduras das cúpulas partidárias que, 
infelizmente, ainda persistem no Brasil.  
Há, em cada Município, em cada Estado, poucas pessoas que comandam os Partidos e são, por 
assim dizer, os donos da estrutura de cada um deles.  
É evidente que, na medida em que transferimos para os filiados a escolha dos candidatos às eleições 
majoritárias, estaremos iniciando um processo de democratização interna dos Partidos.  
A Emenda que apresento, dando certa uniformidade aos critérios e requisitos adotados para a eleição 
dos titulares e vices do Executivo Federal, estende aos Governadores, Vice-Governadores, Prefeitos 
e Vice-Prefeitos, o princípio da maioria absoluta adotado para a eleição do Presidente da República, 
abolindo-se o critério da maioria simples, atualmente usado para a eleição dos titulares Estaduais e 
Municipais.  
Parecer:   
   A Emenda pretende alterar o parágrafo 4o. do artigo 13 e os artigos 39 e 43.  
A eleição primária deve ser instituída em lei ou ficar a critério dos estatutos partidários.  
Deve ser mantida, portanto, a redação atual do parágrafo 4o. do artigo 13.  
Quanto à extensão dos princípios da maioria absoluta para todos os cargos eletivos executivos, 
somos favoráveis em parte.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:28910 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HUMBERTO LUCENA (PMDB/PB) 
Texto:   
   No Título IV, Capítulo IV, dê-se ao item II  
do art. 41 a seguinte redação:  
"Art. 41..........................................  
I............................................  
II - imunidade do mandato dos vereadores no  
território de Estado." 
Justificativa: 
A Constituição deve atribuir a todos os trabalhadores tratamento idêntico.  
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Se, aos Deputados Federais, Estaduais e Senadores, é conferida com amplitude a imunidade e a 
inviolabilidade de seus mandatos no âmbito nacional, não há porque não se estenderem tais direitos 
aos Vereadores, no âmbito estadual. 
Parece-nos que a redação ora proposta melhor atende aos objetivos de estender o instituto da 
imunidade parlamentar, como de resto sustentam os Vereadores do Estado da Paraíba, através do 
ACMEPA e UVPB.  
Vale aduzir que o preceito ora proposto, muito contribuirá para assegurar aos Vereadores pátrios, 
maior liberdade e independência em sua atuação, o que reverterá, indubitavelmente, em proveito 
geral.  
Parecer:   
 Pela rejeição. A imunidade dos edis está adequadamente consignada no texto do substitutivo, de 
forma análoga à utilizada para os parlamentares Federais e Estaduais. 
   
   EMENDA:29054 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO MIRANDA (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Dispositivo Emendado: ART. 43  
Substitua-se no art. 43 a expressão "Art. 153  
" por "art. 111" 
Justificativa: 
Houve um equívoco ao se colocar art. 153, quando a referência correta é o artigo 111.  
Parecer:   
 Pela aprovação, tendo em vista que a supressão solicitada já foi providenciada no novo Substitutivo 
do Relator. 
   
   EMENDA:29235 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
"Art. 44 - Os subsídios do prefeito e dos  
vereadores serão fixados pela Câmara Municipal,  
para cada exercício, dentro dos limites fixados na  
Constituição Estadual que disporá, entre outras  
matérias, que:" 
Justificativa: 
É necessário que princípios constitucionais fixem a forma procedimental dos subsídios.  
Parecer:   
 Pela rejeição, tendo em vista que os limites e critérios para fixação aos subsídios ao Prefeito e aos 
Vereadores serão estabelecidos na Constituição de cada Estado Federado. 
   
   EMENDA:29236 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
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Texto:   
   Emenda aditiva  
"Art. 44 - ............................... 
Parágrafo 1o. - Nos municípios com até  
cinquenta mil eleitores a vereança não será  
remunerada.  
Parágrafo 2o. - Nos municípios com mais  
eleitores do que o fixado no parágrafo acima, os  
vereadores terão seus subsídios fixados por seção  
em que comparecerem." 
Justificativa: 
É necessário que seja fixado um limite aos subsídios dos vereadores e prefeitos.  
Parecer:   
   A gratuidade do mandato de vereador já foi da tradição no nosso direito municipal. Embora o 
assunto não fosse tratado nas constituições federais, como ocorreu até à Constituição de 1946, 
competia aos Estados-Membros a fixação ou não da remuneração dos vereadores, e a gratuidade da 
vereança não era generalizada em todo o País. Foi a partir de 1964, por meio de norma drástica, que 
foi adotada, uniforme e rigorosamente, a gratuidade do mandato de vereador.  
Em verdade, a realidade brasileira atual não comporta o exercício honorário da vereança, muito 
menos que a Constituição crie, ainda que indiretamente, restrições à remuneração dos vereadores. É 
que é tal a intensidade e a diversidade dos encargos desempenhados pelos vereadores, 
principalmente no interior do País, que não se recomenda o acolhimento da emenda apresentada 
pelo ilustre constituinte.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29273 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Art. 43: Suprima-se 
Justificativa: 
A matéria disposta neste artigo foi incluída, por emenda, no item I do art. 41.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29274 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Art. 41. ....................................  
I a IV - ....................................  
Parágrafo único - Suprima-se. 
Justificativa: 
O texto prevê condições de elegibilidade do vereador, quando a matéria já está disciplinada no 
Capítulo “dos direitos políticos”, o que dispensa a repetição.  
Parecer:   



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 204  

 

 Pela rejeição. Os incisos I a IV e parágrafo único do art. 41 refere-se à autonomia dos Municípios 
sendo portanto indispensável a sua permanência no texto do Substitutivo. 
   
   EMENDA:29275 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
O item I do art. 41 passará a ter a seguinte redação:  
"I - eleição do Prefeito e dos Vereadores  
mediante pleito de dois turnos, direto e  
simultâneo em todo o País, com a mesma sistemática  
adotada para eleger o Presidente da República,  
obedecidas as demais normas previstas nesta Constituição." 
Justificativa: 
Visa o texto dar maior unidade ao processo eletivo, de forma que as eleições em todos os níveis 
ocorram de forma única.  
Parecer:   
 Pela rejeição, considerando que em vários municípios brasileiros as eleições para o executivo são 
disputados por apenas dois candidatos o que torna dispensável o pleito em dois turnos. 
   
   EMENDA:29387 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FAUSTO ROCHA (PFL/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se ao Inciso I do Art. 41, do  
Projeto de Constituição, o seguinte texto:  
"Que tomarão posse de seus mandatos no dia  
1o. de janeiro seguinte à eleição". 
Justificativa: 
O prazo de 15 de novembro (quando se dão as eleições) até 1° de janeiro do ano seguinte é 
suficiente para os eleitos a cargos majoritários decidirem sobre seu Secretariado.  
Assim, iniciando-se um novo exercício em 1° de janeiro, nenhuma despesa poderá ter sido autorizada 
pelo mandatário que deixa o Governo, interrompendo-se a prática condenável de o governante que 
sai exaurir recursos que faltarão ao governante que chega, com 3/4 do ano ainda pela frente.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30031 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 44  
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Inclua-se após o vocábulo "ESTADUAL" a  
expressão: antes da realização das eleições. 
Justificativa: 
O dispositivo sob exame não impõe de forma expressa o atendimento de sua finalidade, qual seja, a 
de assegurar a imparcialidade no momento da fixação.  
Para tanto é necessário o estabelecimento de dois pressupostos que viabilizem a legitimidade da 
fixação da remuneração desses agentes políticos: que essa ocorra no final de cada legislatura para a 
legislatura seguinte e o desconhecimento dos eleitos.  
Parecer:   
 Pela rejeição, considerando que a Constituição estabelece somente o princípio geral que norteia a 
matéria. Quanto aos critérios de ocorrência e limites para fixação dos subsídios do Prefeito e 
Vereadores, deverão ser fixados pela Câmara Municipal dentro dos parâmetros definidos na 
Constituição de cada Estado Federado. 
   
   EMENDA:30033 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO FIUZA (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se ao Artigo 41, um parágrafo  
segundo e um terceiro, remunerando-se o parágrafo  
único, com a seguinte redação:  
Artigo 41 - ...............................................  
§ 2o. - Os Prefeitos, Vice-Prefeitos e os  
Vereadores gozam, nos Municípios onde exercem seus  
mandatos, das mesmas prerrogativas e imunidades  
dos Governadores e dos Deputados Estaduais.  
§ 3o. - Nos crimes e de responsabilidade os  
Prefeitos, os Vice-Prefeitos e os Vereadores serão  
submetidos a julgamento perante o Tribunal de  
Justiça quando o delito for cometido no Estado  
onde exercem seus mandatos e pelo Superior  
Tribunal de Justiça quando o delito ocorrer em  
outra unidade da federação. 
Justificativa: 
Dar mais dignidade ao voto e ao cargo. Afinal este substitutivo diz que o voto é igual.  
Parecer:   
 Pela rejeição. A imunidade dos Prefeitos e Vereadores está adequadamente consignada no texto do 
Substitutivo, de forma análoga à empregada para os parlamentares federais e estaduais. Por outro 
lado, não convém criar foro especial para os mencionados agentes políticos. 
   
   EMENDA:30063 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VALTER PEREIRA (PMDB/MS) 
Texto:   
   Título IV - Da organização do Estado  
Capítulo IV - Dos Municípios  
Acrescente-se ao artigo 43 a figura do Vice  
Prefeito, ficando o texto com a seguinte redação:  
"Art. 43 - O Prefeito Municipal e o Vice  
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Prefeito serão eleitos, conjuntamente, até  
quarenta e cinco dias antes do término do mandato  
de seu antecessor, aplicadas as regras dos  
parágrafos 1o, e 2o. do artigo 153. 
Justificativa: 
A exclusão do Vice-Prefeito é, com certeza, consequência da mudança do sistema de governo 
proposta pelo ilustre relator, que pretende introduzir o parlamentarismo. Embora a ideia tenha o 
respaldo de um expressivo número de parlamentares, ainda não se encontra devidamente 
estratificada, o que impõe a permanência de dispositivos típicos do presidencialismo. Por outro lado, 
o próprio regime de gabinete não implica, necessariamente, a abolição do cargo de Vice-Prefeito. 
Esta emenda resgata uma tradição que não tem motivos para ser abolida.  
Parecer:   
 Pela rejeição, por ser o sistema parlamentarista o modelo governamental adotado até esta fase de 
discussão. Caso prevaleça no período de votação do Substitutivo o presidencialismo, poderão ser 
processadas as devidas adaptações do texto constitucional. 
   
   EMENDA:30070 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
 Dê-se ao art. 43 a seguinte redação:  
"Art. 43 O Prefeito será eleito até quarenta  
e cinco dias antes do término do mandato de seu  
antecessor, na forma dos parágrafos 1 e 2 do art.  
111, para mandato de quatro anos, e tomará posse  
no dia 1o de janeiro do ano subsequente." 
Justificativa: 
O art. 43, na forma como está redigido, deixa de definir o mandato dos prefeitos, ao contrário do que 
ocorre com o Governador do Estado. Por outro lado, remete, equivocadamente, à leitura do art. 153, 
que trata da competência dos tributos regionais federais. Por último, deixa de determinar a data de 
posse e consequente início de mandato dos eleitos.  
Parecer:   
   A Emenda tem total procedência. Tal como propõe o Autor da Emenda será corrigido o equívoco na 
citação do artigo referente a eleições majoritárias e fixado em quatro anos o mandato do Prefeito 
Municipal. 
   
   EMENDA:30112 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se do Art. 41 do Substitutivo a  
expressão "votada em um turno". 
Justificativa: 
A definição, no texto constitucional, da forma de votação, pela Assembleia do Estado, da lei orgânica 
dos municípios não é compatível com o conceito de autonomia dos Estados e Municípios, que se 
pretende introduzir. Além disso, tal detalhamento não deve constar de um texto constitucional.  
Parecer:   
   Pretende a Emenda a exclusão da expressão "...votada em um turno", constante do art. 41 do 
Substitutivo.  
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Embora o novo Substitutivo apresentada por este Relator faça referência à votação em dois turnos, a 
Emenda não merece acolhimento face à intenção do autor de excluir toda e qualquer menção a 
turnos de votação da lei orgânica municipal. 
   
   EMENDA:30392 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VALTER PEREIRA (PMDB/MS) 
Texto:   
   TÍTULO IV - Da Organização do Estado  
CAPÍTULO IV - Dos Municípios  
Acrescente-se ao artigo 44, a verba de  
Representação do Vice Prefeito, que passará a ter  
a seguinte redação:  
Art. 44 - Os subsídios do Prefeito, dos  
Vereadores e a verba de Representação do Vice  
Prefeito, serão fixados pela Câmara Municipal,  
para cada exercício, dentro de limites fixados na  
Constituição Estadual. 
Justificativa: 
As razões desta proposta são as mesmas que inspiraram as mesmas sugeridas aos artigos 43 e 39.  
Parecer:   
 Pela rejeição, por ser o sistema parlamentarista o modelo governamental adotado até esta fase de 
discussão. Caso prevaleça no período de votação do Substitutivo o presidencialismo, poderão ser 
processadas as devidas adaptações do texto constitucional. 
   
   EMENDA:30432 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LAVOISIER MAIA (PDS/RN) 
Texto:   
 Acrescente-se ao artigo 41 do projeto o  
seguinte parágrafo.  
§ ...... - Os prefeitos e os Vereadores serão  
submetidos a julgamento perante o Tribunal de Justiça. 
Justificativa: 
O julgamento dos Prefeitos e Vereadores, no caso de crimes comuns, perante o Tribunal de Justiça 
do Estado, é um elemento consectário da imunidade, a ser consagrado pelo novo texto constitucional.  
O Tribunal de Justiça passa a ser a Corte competente para julgar os Prefeitos e Vereadores, uma vez 
que eles, como agentes políticos, têm também direito de receber um tratamento judiciário adequado 
às suas nobres funções políticas.  
Desse modo, requeremos a aprovação desta emenda, pois só o município brasileiro retornará ao seu 
verdadeiro Status Constitucional.  
Parecer:   
  Pela rejeição. A imunidade e a inviolabilidade são garantias do mandato parlamentar. Existem não 
como privilégios aos Senadores, Deputados e Vereadores, mas sim como meios de assegurar o bom 
e livre desempenho da representação popular, pois é contra os possíveis abusos do Poder Executivo 
que essas garantias procuram proteger o parlamentar. Nesse sentido, a matéria está adequadamente 
consignada no texto do substitutivo. 
   
   EMENDA:30433 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LAVOISIER MAIA (PDS/RN) 
Texto:   
   O inciso II do art. 41 do projeto de  
Constituição passa a ter a seguinte redação.  
Art. 41  
I  - ..........................................  
II - imunidade e inviolabilidade do mandado  
dos vereadores, na circunscrição do munícipio, por  
suas opiniões, palavras e votos. 
Justificativa: 
O projeto anterior continha a expressão imunidade, que, tecnicamente, difere de inviolabilidade.  
A imunidade refere-se às garantias processuais do vereador, enquanto a inviolabilidade refere-se 
apenas à proteção que tem o vereador para manifestar, na Tribuna, aquilo que achar conveniente.  
O novo texto constitucional deve garantir não apenas a inviolabilidade, mas sobretudo a imunidade 
dos vereadores.  
O atual projeto de Constituição, quando trata da inviolabilidade dos deputados e senadores (art. 66 e 
seus parágrafos), refere-se ao mesmo tempo à inviolabilidade e à imunidade.  
Não seria justo, pois, que a nova Constituição tratasse de modo discricionário os parlamentares, quer 
federais quer estaduais ou municipais.  
Veja-se, também, que o atual substitutivo do relator (art. 32 III) explicita as proibições e 
incompatibilidades do exercício da vereança, omitindo-se, erroneamente, no que permite à imunidade 
dos vereadores.  
Assim sendo, reafirmo a ideia inicial que apresentei, ainda na Subcomissão de Regiões Municipais, 
para que o vereador brasileiro tenha, pela via constitucional, sua imunidade assegurada.  
Parecer:   
 Pela rejeição, por considerar que o acréscimo pretendido pelo Autor da Emenda não aperfeiçoa o 
texto do Substitutivo.  
Por outro lado, a imunidade dos Edis está adequadamente consignada de forma análoga à utilizada 
para os parlamentares federais e estaduais. 
   
   EMENDA:30454 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Dispositivo Emendado: Art. 41  
Dar aos incisos e parágrafos do art. 41 a  
seguinte redação:  
I - eletividade do prefeito, do Vice-Prefeito  
e dos vereadores, mediante pleito direto e  
simultâneo realizado em todo o país;  
II - imunidade e inviolabilidade do mandato  
dos Vereadores, na circunscrição do Município, por  
suas opiniões, palavras e votos;  
III - proibições e incompatibilidades no  
exercício da vereança, aplicando-se no que couber,  
o disposto nesta Constituição para os membros do  
Congresso Nacional e na Constituição do respectivo  
Estado para os membros da Assembleia Legislativa;  
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IV - organização das funções legislativas e  
fiscalizadoras da Câmara Municipal;  
V - instituição de mecanismos que assegurem a  
efetiva participação das organizações  
comunitárias no planejamento e no processo  
decisório municipal.  
§ 1o. - Lei Orgânica disporá sobre a iniciativa  
popular e o referendo às leis municipais.  
§ 2o. - Os Prefeitos e Vereadores serão  
submetidos a julgamento perante o tribunal de Justiça.  
§ 3o. - São condições de elegibilidade de  
Vereador ser brasileiro, estar no exercício dos  
direitos políticos e ter idade mínima de 18 anos. 
Justificativa: 
O dispositivo sob exame, ressalvada a inconstitucionalização das Cartas Próprias, suprimiu todas as 
disposições que prestigiavam a autonomia municipal contidas no projeto da Comissão de 
Sistematização. Impõe-se, pois, reparar o desacerto.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30506 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GANDI JAMIL (PFL/MS) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Dispositivo Emendado: Art. 41 Substitutivo ao  
Projeto de Constituição.  
Substitua-se a locução "Lei orgânica" por  
"Constituição Municipal", no artigo 41 do Projeto,  
ficando com a seguinte redação:  
Art. 41 - O Município reger-se-á por  
Constituição Municipal, votada em dois turnos e  
aprovada por dois terços dos membros da Câmara  
Municipal, que a promulgará, atendidos os  
princípios estabelecidos nesta Constituição e na  
Constituição do respectivo Estado, em especial os  
seguintes: 
Justificativa: 
A ritualística prevista no dispositivo sugere o mesmo tratamento das Constituições Federal e 
Estaduais, razão pela qual merece a idêntica denominação daquelas.  
Parecer:   
 Pela rejeição, tendo em vista que a denominação "constituição municipal" não parece mais 
conveniente ao que Lei Orgânica utilizada no Substitutivo do Relator, em especial porque, além de 
ser um sinônimo, tem a vantagem de distinguir a Carta Municipal dos Estados e da República. 
   
   EMENDA:30559 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
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Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Dispositivo Emendado: Art. 41  
Incluir inciso VI com a seguinte redação:  
Fica facultado no âmbito municipal a  
instituição de Procuradoria encarregada da  
representação judicial, extra-judicial e  
consultoria jurídica à administração, organizada  
nos moldes do dispositivo no § 2o. do art. 175,  
ressalvada a equiparação com o Ministério Público. 
Justificativa: 
Apresenta-se importante em nível municipal a instituição de um corpo técnico-jurídico voltado, além 
das funções precípuas, à defesa das questões propriamente municipais.  
Parecer:   
   A matéria não tem a excelsitude necessária para sua inclusão na Constituição Federal, devendo 
ficar reservada à legislação estadual.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30596 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 41  
Incluir Inciso VI com a seguinte redação -  
Fica facultado no âmbito municipal a instituição  
de Procuradoria encarregada da representação  
judicial, extrajudicial e consultoria jurídica à  
administração, organizada nos moldes do disposto  
no § 2o. do Art. 175, ressalvada a equiparação com  
o Ministério Público. 
Justificativa: 
Apresenta-se importante em nível municipal a instituição de um corpo técnico-jurídico voltado, além 
das funções precípuas, à defesa das questões propriamente municipais.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30598 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 41  
Dar aos incisos e parágrafos do Art. 41 a  
seguinte redação:  
I - eletividade do Prefeito, do Vice-Prefeito  
e dos Vereadores, mediante pleito direito e  
simultâneo realizado em todo o País;  
II - imunidade e inviolabilidade do mandato  
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dos Vereadores, na circunscrição do Município,  
por suas opiniões, palavras e votos;  
III - proibições e incompatibilidades no  
exercício da vereança, aplicando-se no que couber,  
o disposto nesta Constituição para os membros do  
Congresso Nacional e na Constituição do respectivo  
Estado para os membros da Assembleia Legislativa;  
IV - organização das funções legislativas e  
fiscalizadoras da Câmara Municipal;  
V - instituição de mecanismos que assegurem a  
efetiva participação das organizações comunitárias  
no planejamento e no processo decisório municipal.  
§ 1o. - Lei Orgânica disporá sobre a  
iniciativa popular e o referendo às leis municipais.  
§ 2o. - Os Prefeitos e Vereadores serão  
submetidos a julgamento perante o Tribunal de Justiça.  
§ 3o. - São condições de elegibilidade de  
Vereador ser brasileiro, estar no exercício dos  
direitos políticos e ter idade mínima de 18 anos. 
Justificativa: 
O dispositivo sob exame, ressalvada a inconstitucionalização das Cartas Próprias, suprimiu todas as 
disposições que prestigiavam a autonomia municipal contidas no projeto da Comissão de 
Sistematização. Impõe-se, pois, reparar o desacerto.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30708 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado - Incluir no art. 41 o  
seguinte § 1o. e renumerar o atual parágrafo único.  
Art. 41. - ........................... 
§ 1o. - Lei Orgânica disporá sobre a  
iniciativa popular e o referendo às leis municipais. 
Justificativa: 
Com a previsão de Leis Orgânicas Municipais, não tem sentido a proposta do projeto que atribui 
competência sobre iniciativa legislativa popular e referendo ao Estado-membro.  
Parecer:   
 Pela rejeição, tendo em vista que solução adotada pelo novo Substitutivo atende melhor à disciplina 
da matéria. 
   
   EMENDA:31273 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALEXANDRE PUZYNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: art. 41  
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Dar aos incisos e parágrafos do art. 41 a  
seguinte redação:  
I - eletividade do Prefeito, do Vice-Prefeito  
e dos Vereadores, mediante pleito direto e  
simultâneo realizado em todo o País;  
II - imunidade e inviolabilidade do mandato  
dos Vereadores, na circunscrição do Município, por  
suas opiniões, palavras e votos;  
III - proibições e incompatibilidades no  
exercício da vereança, aplicando-se no que couber,  
o disposto nesta Constituição para os membros do  
Congresso Nacional e na Constituição do respectivo  
Estado para os membros da Assembleia Legislativa;  
IV - organização das funções legislativas e  
fiscalizadoras da Câmara Municipal;  
V - instituição de mecanismos que assegurem a  
efetiva participação das organizações comunitárias  
no planejamento e no processo decisório municipal.  
§ 1o. - Lei Orgânica disporá sobre a  
iniciativa popular e o referendo às leis  
municipais.  
§ 2o. - Os Prefeitos e Vereadores serão  
submetidos a julgamento perante o Tribunal de Justiça.  
§ 3o. - São condições de elegibilidade de  
Vereador ser brasileiro estar no exercício dos  
direitos políticos e ter idade mínima de 18 anos. 
Justificativa: 
O dispositivo sob exame, ressalvada a inconstitucionalização das Cartas Próprias, suprimiu todas as 
disposições que prestigiavam a autonomia municipal contidas no projeto da Comissão de 
Sistematização. Impõe-se, pois, reparar o desacerto.  
Parecer:   
 Pela aprovação parcial, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:31299 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALEXANDRE PUZYNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 41  
Incluir inciso IV com a seguinte redação -  
Fica facultado no âmbito municipal a instituição  
de Procuradoria encarregada da representação  
judicial, extrajudicial e consultoria jurídica à  
administração, organizada nos moldes do disposto  
no § 2o. do art. 175, ressalvada a equiparação com  
o Ministério Público. 
Justificativa: 
Apresenta-se importante em nível municipal a instituição de um corpo técnico-jurídico voltado, além 
das funções precípuas, à defesa das questões propriamente municipais.  
Parecer:   
   A matéria não tem a excelsitude necessária para sua inclusão na Constituição Federal, devendo 
ficar reservada à legislação estadual.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:31449 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao Art. 43, do Substitutivo do Relator,  
a seguinte redação:  
Art. 43 - O Prefeito será eleito até quarenta  
e cinco dias antes do término do mandato de seu  
antecessor, aplicadas as regras dos parágrafos 1o.  
e 2o. do artigo 111. 
Justificativa: 
Propomos a alteração do art. 43, compatibilizando o Substitutivo do Relator. O artigo 153, citado em 
sua redação, refere-se ao Projeto de Constituição e que, no atual Substitutivo, recebeu o n°. 111.  
Parecer:   
 Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:31851 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   
Dê-se ao art. 43 do Substitutivo do Relator a  
seguinte redação.  
Art.43. O Prefeito será eleito até quarenta e  
cinco dias antes do término do mandato de seu  
antecessor, aplicadas as regras dos parágrafos  
1o., 2o. e 3o. do art. 111. 
Justificativa: 
A Emenda proposta cinge-se a corrigir erro de remissão no Substitutivo, que grafara “§§ 1° e 2° do 
artigo 153”.  
Parecer:   
  Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:32131 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SAULO QUEIRÓZ (PFL/MS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se a seguinte redação ao artigo 42.  
Artigo 42 - O número de Vereadores será  
variável, conforme dispuser a Constituição do  
Estado, respeitadas as condições locais,  
proporcionalmente ao eleitorado do Município, não  
podendo exceder de vinte e um nos Municípios de  
até um milhão de habitantes e de trinta e três nos  
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Municípios com população superior a um milhão de  
habitantes. 
Justificativa: 
O teto de trinta e três Vereadores parece-nos mais apropriado.  
Parecer:   
 Pela rejeição, tendo em vista que a solução adotada pelo substitutivo do Relator atende melhor à 
disciplina da matéria. 
   
   EMENDA:32189 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA AO CAPÍTULO IV DO TÍTULO  
IV DOS MINICÍPIOS  
Art. 40 - O Município reger-se-á por lei  
orgânica, votada em um turno e aprovada por dois  
terços dos membros da Câmara Municipal, que a  
promulgará, atendidos os princípios estabelecidos  
nesta Constituição e na Constituição do respectivo  
Estado, e especial os seguintes e:  
I - eleição do Prefeito e dos Vereadores  
mediante pleito de dois turnos, direto e  
simultâneo em todo o país, com a mesma sistemática  
adotada para eleger o Presidente da República,  
obedecidas as normas previstas nesta Constituição;  
II - inviolabilidade dos Vereadores por suas  
opiniões, palavras e votos no exercício do mandado,  
na circunscrição do município;  
III - proibição e incompatibilidades no  
exercício da vereança, similares, no que couber,  
ao disposto nesta Constituição para os membros do  
Congresso Nacional e na Constituição do respectivo  
Estado para os membros da Assembleia Legislativa;  
e  
IV - organização das funções legislativas e  
fiscalizadoras da Câmara Municipal.  
Art. 41 - O número de Vereadores será  
variável, conforme dispuser a Constituição do  
Estado, respeitadas as condições locais,  
proporcionalmente ao eleitorado do Município, não  
podendo exceder de vinte e um nos Municípios de  
até um milhão de habitantes, de trinta e três nos  
de até cinco milhões e de cinquenta e cinco nos  
demais casos.  
Art. 42 - Os subsídios do Prefeito e dos  
Vereadores serão fixados pela Câmara Municipal,  
para cada exercício, dentro dos limites fixados na  
Constituição Estadual que disporá, entre outras  
matérias, que:  
§ 1o. - Nos municípios com até cinquenta mil  
eleitores a vereança não será remunerada.  
§ 1o. - Nos municípios com até cinquenta mil  
eleitores a vereança não será remunerada.  
§ 2o. - Nos municípios com mais eleitores do  
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que o fixado no parágrafo acima, os vereadores  
terão seus subsídios fixados por sessão em que  
comparecerem.  
Art. 43 - Compete aos Municípios:  
I - Legislar sobre assunto de interesse local  
e suplementar as legislações federal e estadual no  
que coube;  
II - decretar e arrecadar os tributos de sua  
competência, bem como aplicar as suas rendas, sem  
prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e  
publicar balancetes nos prazos fixados em lei;  
III - criar organizar e suprimir distritos;  
IV - organizar e prestar os serviços públicos  
de interesse local.  
V - manter, com a cooperação técnica e  
financeira da União e do Estado, programas de  
alfabetização e o ensino do primeiro grau;  
VI - prestar, com a cooperação técnica e  
financeira da União e do Estado, os serviços de  
atendimento à saúde da população,  
VII - promover adequado ordenamento  
territorial, mediante planejamento e controle do  
uso, parcelamento e ocupação do solo urbano;  
VIII - promover a proteção do patrimônio  
histórico-cultural local, observada a legislação  
federal e estadual, incumbindo-lhe instituir  
público pela sua fruição, cujo produto reverterá  
aos cofres municipais, como contrapartida pelos  
custos sociais atinentes a sua preservação.  
IX - Organizar o abastecimento urbano,  
compatibilizando os interesses dos consumidores,  
dos produtores e do comércio local."  
X - Promover a melhoria das condições  
habitacionais e de saneamento básico municipal em  
cooperação com o Estado e a União.  
SEÇÃO ÚNICA  
DA FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA  
MUNICAPAL  
Art. 44 - A fiscalização financeira e  
orçamentaria dos municípios será exercida pela  
Câmara Municipal, mediante controle externo, e  
pelos sistemas de controle interno do executivo  
Municipal, na forma da lei.  
§ 1o. - o controle externo da Câmara  
Municipal será exercido com o auxílio do Tribunal  
de Contas do Estado.  
§ 2o. - o parecer prévio sobre as contas que  
o Prefeito deve prestar anualmente, emitido pelo  
Tribunal de Contas, somente deixará de prevalecer  
por decisão de dois terços dos membros da Câmara  
Municipal.  
§ 3o. - o Município com população superior a  
três milhões de habitantes poderá instituir  
Conselho de Contas Municipal.  
§ 4o. - Lei Estadual estabelecerá as condições  
para as criação de Conselhos de Contas Municipal,  
em municípios com mais de 03 (três) milhões de  
habitantes". 
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Justificativa: 
Neste trabalho, respeitamos as qualidades inovadoras trazidas pela forma espontânea e democrática 
como surgiram os dispositivos contidos no Projeto. Tal como um diamante bruto, para que elas se 
revelassem em toda a força, o texto precisava ser lapidado, retirando-se-lhe a massa informe das 
minúcias casuísticas e, muitas vezes, as imperfeições surgidas pela fusão às vezes emotiva de 
matéria-prima ideológica.  
No contexto da emenda que apresentamos, quase nada acrescemos ao já existente: procuramos 
apenas desbastar a pedra opaca para descobrir-lhe o brilho.  
A presente emenda atende a ponderações sinceras do Senhor Relator. Dá ao texto da Constituição 
uma consistência: na redação, busca uma maior síntese, relegando as normas programáticas e 
reguladoras às leis complementares ou ordinárias; no mérito, procura o fio filosófico nas raízes 
tradicionais da nossa Sociedade – a liberdade da pessoa, a democracia, a representação do povo 
pela tripartição dos poderes, e uma Ordem Econômica onde o Social e o Econômico se harmonizam 
para a construção de um grande país.  
Acreditamos que, na vigência desta Nova Constituição, da integração entre o trabalho e o Capital, 
surgirá um renovado surto de progresso e veremos a população brasileira, progressivamente, 
ascender a níveis de vida mais elevados.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32396 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
 Acrescente-se ao inciso II do art. 41  
expressão "imunidade, passando a ter a seguinte redação:  
II - imunidade e inviolabilidade dos  
vereadores por suas opiniões, palavras e votos no  
exercício do mandato, na circunscrição do município; 
Justificativa: 
Torna-se necessário assegurar aos vereadores, além da inviolabilidade, a imunidade processual para 
assegurar sua independência no exercício do mandato.  
Parecer:   
  Pela rejeição, por considerar que o acréscimo pretendido pelo Autor da Emenda não aperfeiçoa o 
texto do Substitutivo.  
Por outro lado, a imunidade dos Edis está adequadamente consignada, de forma análoga à utilizada 
para os parlamentares federais e estaduais. 
   
   EMENDA:32758 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 43  
Modifica-se a redação do Artigo 43 pela  
seguinte redação:  
"Art. 43 - O Prefeito será eleito até 45 dias  
antes do término do mandato de seu antecessor,  
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aplicado o dispositivo nos parágrafos 1o, 2o. e 3o.  
do Artigo 111. 
Justificativa: 
Houve um erro na redação do artigo 43. Entendo que a intenção do nobre relator era a de garantir a 
correta exigência de maioria absoluta de votos na eleição de prefeito em turno único, aplicando ao 
artigo 43, os parágrafos do artigo que trata da eleição para Presidente da República.  
No entanto o referido artigo é o de número 111 e não o de 153. É apenas para corrigir um erro, quem 
sabe, de impressão, o sentido desta emenda.  
Parecer:   
 Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:33384 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao Art. 43 do Substitutivo a seguinte redação:  
Art. 43 - O Prefeito será eleito, para  
mandato de quatro anos até quarenta e cinco dias  
antes do término do mandato de seu antecessor,  
aplicadas as regras dos parágrafos 1o. e 2o. do  
artigo 111. 
Justificativa: 
Através da emenda define-se a duração do mandato do Prefeito Municipal, coisa que o Substitutivo 
não fizera, além de corrigir-se a remissão, que deve ser a do artigo que trata da eleição, em dois 
turnos, para Presidente da República.  
Parecer:   
 Pela aprovação, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:33655 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SÉRGIO BRITO (PFL/BA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 42.  
O Artigo 42 do Projeto de Constituição passa  
ter a seguinte redação:  
Art. 42 - o número de Vereadores será  
variável, conforme dispuser a Constituição do  
Estado, respeitadas as condições locais,  
proporcionalmente ao eleitorado do Município, não  
podendo exceder a vinte e um nos Municípios de até  
um milhão de habitantes e de trinta e três nos de  
até cinco milhões e de quarenta e cinco anos de  
acima de seis milhões de habitantes. 
Justificativa: 
Defensor intransigente do municipalismo brasileiro, seguindo as pegadas do meu saudoso pai, o 
Deputado Federal Henrique Brito, ex-prefeito de Itororó, município do meu Estado da Bahia e 
Presidente da ABM – Associação Brasileira de Municípios, venho lutando em prol das causas 
municipalistas. Entendo que o Município, como célula primeira da nação, deva receber dessa 
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Constituinte toda a complacência possível, razão porque entendo que o contingente de vereadores 
em cada município deva ser em número correlato a sua população. Vejo com preocupação o excesso 
de carga horária que um vereador tem que dispor para atender as tarefas que lhes são cabíveis, em 
virtude de contarem com poucos companheiros na vereança, como acontece nas grandes 
megalópoles, como São Paulo e Rio de Janeiro, onde contam com populações acima de cinco 
milhões de habitantes.  
Sendo o número de Vereadores proporcional ao número da população local, tornará certamente, 
mais viável de se legislar e de se dar mais ao eleitor. Havendo, portanto, possibilidade de dar ao povo 
maior credibilidade junto aos seus Vereadores.  
Parecer:   
 Creio ter ocorrido por parte do Ilustre Constituinte equívoco quanto aos critérios para fixação do 
número de vereadores: Ao apresentar o dispositivo que pretende alterar, mantém a proporcionalidade 
em relação ao eleitorado; ao justificá-la destaca sua intenção de que seja em relação à população. 
Na hipótese de que a segunda seja a sua propositura, somos de opinião de que a multiplicidade dos 
critérios para a determinação do número de vereadores deve manter-se dentro dos parâmetros que 
orientam o sufrágio universal; neste sentido, prevalece a proporcionalidade primeira do eleitorado.  
Somos, pois, pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:33742 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADEMIR ANDRADE (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 43  
Art. 43 - O Prefeito será eleito até quarenta  
e cinco dias antes do término do mandato do seu  
antecessor, aplicadas as regras dos parágrafos 1o.  
e 2o. do art. 111. 
Justificativa: 
No anteprojeto, o art. se refere aos parágrafos 1° e 2° do art. 153, o que é um erro.  
Nosso desejo em apresentar esta emenda é o de garantir a permanência do dispositivo de eleições 
em dois turnos para as prefeituras e eleição por maioria absoluta para o vitorioso, e a possibilidade do 
destaque, caso isto não seja garantido pelo relator no próximo Substitutivo.  
Parecer:   
Pela aprovação, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:33759 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA AO ART. 41  
Dê-se ao art. 41 § único do Projeto de  
Constituição do nobre Relator - Substitutivo de  
Constituição a seguinte redação:  
Art. 41 ............................... 
Parágrafo único. São condições de  
elegibilidade do vereador: ser brasileiro, ser  
alfabetizado, estar no exercício dos direitos  
políticos e ter idade mínima de 18 anos. 
Justificativa: 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 219  

 

Não podemos aceitar qualquer cidadão candidatar-se à vereança por município, sem que seja 
alfabetizado.  
Como uma das obrigações, talvez a mais importante, do legislador municipal é fiscalizar os atos do 
senhor prefeito, examinar suas contas e apresentar proposições, torna-se impossível um analfabeto 
ocupar uma cadeira no legislativo municipal, mesmo porque ser do agrado da população somente 
não basta para que o vereador possa retribuir a confiança que nele é dedicada. Temos, portanto, que 
proteger os municípios dos que têm boa vontade, mas não têm condições de ocupar tal cadeira.  
Parecer:   
 Evidencia-se a desnecessidade do dispositivo que pretende a Emenda incluir no art. 41 do 
Substitutivo, por se tratar de matéria disciplinada, não da forma sugerida na proposição, no  
Capítulo dos Direitos Políticos.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33760 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA AO ART. 41  
Dê-se ao art. 41 § 1o. do Projeto de  
Constituição do nobre Relator, substitutivo, a  
seguinte redação, transformando o atual § único,  
em § 2o.  
Art. 41 - .............................. 
§ 1o. - Eleição do Prefeito, Vice-Prefeito e  
dos vereadores, mediante pleito direto e  
simultâneo, realizado em todo o País. 
Justificativa: 
Propomos, que o vice-prefeito não fique alijado nos parâmetros eleitorais, constados na Constituição 
Brasileira, por termos convicção de o mesmo ser peça importante na administração pública e 
fundamental na escolha dos representantes municipais. Por esse motivo, apresentamos a emenda 
ora mencionada e contamos com sua aprovação.  
Parecer:   
   Não obstante o art. 5o. § 2o. das Disposições Transitórias de novo Substitutivo determine a data do 
término do mandato dos atuais Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores em 01 de janeiro de 1989, 
presumindo-se data única para as eleições correspondentes, a proposição não merece acolhimento 
por pretender incluir parágrafo no art. 41 das disposições permanentes.  
Pela rejeição da Emenda, diante da ressalva supracitada. 
   
   EMENDA:33832 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 43  
Acrescente-se ao Art. 43 o seguinte parágrafo:  
"Parágrafo único - A eleição do candidato a  
Vice-Prefeito far-se-á nos termos deste artigo,  
apurando-se o resultado independentemente daquele  
verificado na eleição do Prefeito." 
Justificativa: 
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A emenda supre a lacuna do Substitutivo e elimina a sistemática de considerar eleito o Vice-Prefeito 
apenas em virtude da eleição do Prefeito com ele registrado, com o objetivo de impedir a formação de 
coligações que passam a ser impostas ao eleitorado, sem que possam os eleitores se pronunciar 
sobre sua verdadeira preferência relacionada com seus representantes.  
Parecer:   
  Pela rejeição, por ser o sistema parlamentarista o modelo governamental adotado até esta fase de 
discussão. Caso prevaleça no período de votação do Substitutivo o presidencialismo, poderão ser 
processadas as devidas adaptações do texto constitucional. 
   
   EMENDA:33833 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 43.  
Acrescente-se ao Art. 43 o seguinte parágrafo:  
"§ ... - Em caso de impedimento do Prefeito,  
ausência do País ou vacância, substituem-no, no  
exercício do cargo sucessivamente, o Vice-  
Prefeito, o Presidente da Câmara dos Vereadores e  
outros, nos termos em que dispuser a lei orgânica  
do município." 
Justificativa: 
Supre-se, com a proposta, a omissão do Projeto, relativamente à linha sucessória do Chefe do 
Executivo nos Municípios, reservando-se para a Lei orgânica o estabelecimento de situações 
específicas.  
Parecer:   
 Pela rejeição, por ser o sistema parlamentarista o modelo governamental adotado até esta fase de 
discussão. Caso prevaleça no período de votação do Substitutivo o presidencialismo, poderão ser 
processadas as devidas adaptações do texto constitucional. 
   
   EMENDA:34172 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SERRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda-modificativa ao Projeto de Constituição  
No art. 43:  
"Onde se lê: art. 153,  
leia-se: art. 111." 
Justificativa: 
Para corrigir a remissão do artigo.  
Parecer:   
 Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:34541 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   GERALDO BULHÕES (PMDB/AL) 
Texto:   
  Dê-se ao artigo 41, I, a seguinte redação:  
- Eleição do Prefeito e dos Vereadores,  
mediante pleito direto e simultâneo realizado em  
todo o País, sendo permitida a reeleição do  
Prefeito para mais de um mandato. 
Justificativa: 
É saudável para administração Pública o princípio da Reeleição. Que não seja ilimitada para os 
cargos executivos, mas que permita ao Povo prolongar, por meio do voto, a boa gestão dos negócios 
do Estado.  
- Acrescente-se ao artigo 303, a seguinte: 
4° a comunidade indígena na forma estabelecida pelo Tribunal Superior Eleitoral, elegerá um 
representante para o Senado Federal e 3 representantes para a Câmara dos Deputados.  
JUSTIFICATIVA, 
A Nação indígena não deve ficar às margens da Federação. Por isso a eleição de pelo menos 1 
Senador é imprescindível. O Povo indígena do Brasil faz jus a uma representação na Câmara Baixa. 
Representantes indígenas escolhidos pelo Índios.  
Parecer:   
 Pela rejeição, considerando que a propositura colide com o Substitutivo, que não permite renovação 
de mandatos no Executivo Estadual e Municipal.  
Quanto à sugestão para que a comunidade indígena eleja Parlamentares Federais, não creio ser 
necessária previsão Constitucional a respeito. 
   
   EMENDA:35063 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO BENJAMIM (PFL/BA) 
Texto:   
Suprima-se o art. 43 do substitutivo do  
projeto de constituição: 
Justificativa: 
Impõe-se a supressão do art. 43, pois usurpa assunto que pertence às leis orgânicas municipais.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE S 

   EMENDA:00086 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONALDO CARVALHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 33  
Acrescente-se o parágrafo 2o. ao Art. 33  
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§ 2o. O Vereador é inviolável por suas  
opiniões, palavras e votos. 
Justificativa: 
Os vereadores são agentes políticos eleitos popularmente para exercício de mandato que não difere, 
substancialmente, do mandato dos parlamentares federais e estaduais dentro do seu âmbito de 
atuação, que é o Município. Se este, como propõe o documento, passa a ser reconhecido 
expressamente como parte integrante da Federação, mais ainda se justifica a proposta.  
Parecer:   
  Pela rejeição, tendo em vista que a proposição do ilustre Constituinte está adequadamente 
consubstanciada no artigo 32, item II do Projeto de Constituição. 
   
   EMENDA:00180 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CAMARGO (PFL/SP) 
Texto:   
   Dê-se aos dispositivos adiante enumerados, do  
Projeto de Constituição (A) elaborado pela  
Comissão de Sistematização, a seguinte redação:  
I - § 1o. do art. 29:  
"O mandato dos Deputados Estaduais será de  
quatro anos, aplicadas as regras desta  
Constituição sobre sistema eleitoral,  
inviolabilidade em todo o território nacional,  
imunidades, remuneração, perda do mandato, licença,  
impedimentos e incorporação às Forças Armadas";  
II - item II do art. 32:  
"Inviolabilidade dos Vereadores, por suas  
opiniões, palavras e votos no exercício do  
mandato, em todo o território do Estado ou  
Território onde localizar-se o respectivo Município". 
Justificativa: 
O Projeto de Constituição elaborado pela douta Comissão de Sistematização prevê que os 
Vereadores serão invioláveis por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato, na 
circunscrição do respectivo Município.  
Por outro lado, a redação do § 1° do art. 29 indica que os Deputados Estaduais serão invioláveis 
dentro do território da respectiva Unidade Federada. 
No entanto, no momento histórico em que se procura, com toda justiça, resgatar o prestígio e a 
atuação cada vez mais independente do Poder Legislativo, em seus vários níveis, cremos que as 
imunidades dos edis e dos Deputados estaduais devem ser ampliadas, respectivamente, para o 
território da Unidade Federada onde for localizado o respectivo Município e para todo o território 
nacional.  
Com a medida alvitrada, temos plena convicção de que tanto vereadores como parlamentares 
estaduais poderão exercer seus mandatos com muito mais independência e autonomia, o que só 
reverterá em benefício da consolidação da Democracia em nosso País.  
Parecer:   
   Emenda aos artigos 29, §1o e 32, item II, no sentido de ampliar a jurisdição territorial da 
inviolabilidade de deputados estaduais e vereadores.  
Os tratadistas de direito constitucional são unânimes em afirmar, na sua exegese, que a 
inviolabilidade se circunscreve ao território eleitoral onde o parlamentar-- vereador, deputado estadual 
-- for sufragado com a representação política de tal modo, ao vereador corresponde uma 
inviolabilidade que não há de transcender aos limites territoriais de seu  
município, assim, como, do mesmo modo, a do deputado estadual deve se circunscrever ao território 
do seu Estado, isto é, ao do Estado em que obteve a representação. Desse modo, o projeto de 
Constituição se expressa em seus dispositivos específicos de acordo com amais contemporânea e 
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aceita doutrina constitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00217 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TITO COSTA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Título IV - Da Organização do Estado  
Capítulo IV - Dos Municípios  
Redija-se o Art. 32 da seguinte maneira:  
Art. 32. O município reger-se-á por Lei  
Orgânica votada pela Assembleia Legislativa do  
respectivo Estado, atendidos os princípios  
estabelecidos nesta e na constituição estadual, em  
especial os seguintes:  
Justificativa: 
A lei orgânica própria é absolutamente desaconselhável num país como o nosso com tantas 
disparidades regionais e inquestionável despreparo das edilidades municipais. Surgirá, 
inevitavelmente, os casos com cada município legislando sobre sua própria organização.  
As disputas políticas entre prefeitos e vereadores se acirrarão de tal modo, com o surgimento 
permanente de propostas visando arrochar ou afrouxar exigências, conforme as circunstâncias do 
momento. Os interesses da comunidade ficarão sempre relegados, tragados pela predominância de 
questiúnculas subalternas.  
Quem conhece a vida municipal brasileira concordará com a presente emenda. Os que desejam 
contribuir para a desordem total no encaminhamento da administração política municipal ficarão com 
a proposta da Comissão de Sistematização. Entretanto, mais cedo do que se pensa, verificar-se-ão 
os desastrosos desdobramentos de uma novidade que nada acrescenta de positivo à vida político-
administrativa e à autonomia de nossas comunas.  
Parecer:   
   A lei orgânica já está submetida aos princípios da Constituição da República e da Constituição do 
Estado. A sua aprovação pela Câmara de Vereadores garante a autonomia do Município.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00219 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TITO COSTA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Título IV - Da Organização do Estado  
Capítulo IV - Dos Municípios  
Redija-se o art. 36 nestes termos:  
Art. 36. A remuneração do Prefeito e dos  
Vereadores será fixada pela Câmara Municipal, para  
cada exercício, dentro de limites estabelecidos na  
Constituição Estadual, excetuando-se os Municípios  
de população inferior a duzentos mil habitantes  
nos quais a vereança será exercida gratuitamente. 
Justificativa: 
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Salvo nos municípios das capitais e nos de população com mais de 200 mil habitantes, o vereador 
não tem necessidade de afastar-se de suas atividades particulares para bem desempenhar as 
funções camerais. Daí a conveniência de atrair para elas tão-só os que, por sua devoção à causa 
pública, pretendam trilhar na vereança uma autêntica escola política, com vista a outros futuros 
cargos públicos como os de Prefeito, Deputado e demais investiduras políticas.  
Ademais, nos pequenos municípios, as despesas com remuneração de vereadores oneram os cofres 
públicos em detrimento de gastos indispensáveis ao bem-estar da coletividade tendo em conta a 
escassez de recursos advindos de precários orçamentos municipais.  
Atente-se, ainda, para o fato de, na maioria dos casos, a vereança ter-se tornando verdadeira 
“profissão’, com generosos subsídios e ajudas de custo, desnaturando a nobre função de legislar e de 
colaborar para o bom desempenho das administrações locais. Há municípios em que, para 
comparecimento a uma sessão mensal (ou às vezes, semanal e sempre noturna), o vereador recebe 
importâncias equivalentes a 30 ou mais salários mínimos, o que sucinta revoltas na comunidade, 
fatos que a imprensa registra com frequência. Sem falar-se, ainda, das aposentadorias dos edis após 
oito anos de mandato.  
Essas distorções, de todo inconvenientes para a vida democrática, serão facilmente evitáveis com o 
restabelecimento da gratuidade do mandato representativo municipal, nos pequenos e médios 
municípios.  
De ressaltar-se, ainda, que inúmeras manifestações de apoio a esta ideia chegam diariamente ao 
nosso gabinete, vindas de todas as partes do país.  
Elas serão, oportunamente, levadas ao conhecimento do plenário da Assembleia Constituinte.  
Parecer:   
   Pretende o ilustre Constituinte criar a gratuidade do mandato dos vereadores nos municípios de 
população inferior a duzentos mil habitantes.  
A gratuidade do mandato de Vereador é da tradição do nosso direito municipal, vez que tira o caráter 
de cargo para elevá-lo à dignidade de função honorífica.  
As Constituições Estaduais e as Leis Orgânicas municipais disciplinaram a matéria, ao longo dos 
anos, tendo em vista principalmente as possibilidades e peculiaridades locais.  
Em verdade, a realidade brasileira atual não comporta o exercício honorário da vereança, muito 
menos que se crie, ainda que indiretamente, restrições à remuneração, além das expressas no 
Projeto de Constituição. É que é tal a intensidade e a diversidade dos encargos desempenhados 
pelos vereadores, em particular no interior do país, que se recomenda a rejeição da presente 
Emenda. 
   
   EMENDA:00308 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO FARIAS (PMB/PE) 
Texto:   
   MODIFIQUE-SE O ART. 34, DANDO-LHE A SEGUINTE REDAÇÃO:  
Art. 34. O Prefeito será eleito por sufrágio  
universal, direto e secreto, até quarenta e cinco  
dias antes do término do mandato de seu  
antecessor, para mandato de quatro anos, e tomará  
posse no dia 1o. de janeiro do ano subsequente. 
Justificativa: 
A grande maioria dos municípios brasileiros tem escassa população e a história eleitoral do País 
registra que é significativa a abstenção nos pleitos locais. Mais ainda que na eleição para 
Governador, constitui inominável exagero a exigência da maioria absoluta para a eleição de Prefeito.  
Se na maioria dos municípios é árdua a tarefa de reunir o quórum mínimo legal para a validade do 
pleito, é de se presumir que repetir a operação, numa eventual eleição em segundo turno, é tarefa 
impossível. A eleição de Prefeito é um ato de interesse restrito, local, que raramente repercute além 
das fronteiras do município. Não se justifica, pois, colocar no mesmo plano a eleição de Prefeito, de 
Governador e de Presidente da República. Espera-se, portanto, que a presente emenda modificativa 
mereça a aprovação desse douto Plenário.  
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Parecer:   
 Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda 2P00309-5. 
   
   EMENDA:00319 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ LUIZ MAIA (PDS/PI) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Dispositivo Emendado: 34  
Inclua-se no art. 34 um parágrafo com a  
seguinte redação:  
Art. 34 - ..................................  
- Nos municípios com menos de 100.000  
eleitores, não serão aplicadas as regras dos  
parágrafos do art. 91. 
Justificativa: 
Dois são os motivos principais que justificam a presente emenda:  
1. Dificilmente, nas localidades de baixo eleitorado, o candidato conseguirá a preferência da maioria 
absoluta dos eleitores; 
2. O elevado custo que a repetição de eleição traria aos pequenos municípios, invariavelmente de 
baixa arrecadação.  
Parecer:   
   A Emenda não precisa a data em que o município deve ter menos de cem mil eleitores para se não 
lhe aplicarem as regras do art. 91. Trata-se de preceito que pode dar origem a conflitos inumeráveis, 
além de abrir caminho a pressões para que não se alistem todos os potenciais eleitores. Além disso  
há municípios ricos com menos de mil eleitores.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00340 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TELMO KIRST (PDS/RS) 
Texto:   
 Restringe a municípios acima de duzentos mil  
eleitores a exigência de dois turnos nas eleições  
de Prefeitos.  
Dê-se ao art. 34 do Projeto de Constituição a  
seguinte redação.  
"Art. 34. O Prefeito será eleito até quarenta  
e cinco dias antes do término do mandato - de seu  
antecessor, aplicadas as regras do artigo 91  
apenas para os municípios acima de duzentos mil  
eleitores, para mandato de quatro anos, e tomará  
posse no dia 1o. de janeiro do ano subsequente." 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
 Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda 2P00309-5. 
   
   EMENDA:00376 REJEITADA 
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Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ÁTILA LIRA (PFL/PI) 
Texto:   
 Dê-se ao art. 34 do Projeto de Constituição  
(A) a seguinte redação:  
Art. 34 - O Prefeito será eleito até quarenta  
e cinco dias antes do término do mandato de seu  
antecessor, aplicadas as regras dos parágrafos 1o.  
e 2o. do artigo 91 nas eleições dos municípios com  
mais de quinhentos mil eleitores. 
Justificativa: 
A eleição em dois turnos resulta um aumento dos dispêndios públicos, sem contribuir para o 
aperfeiçoamento democrático do pleito. 
Parecer:   
 Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda 2P00309-5. 
   
   EMENDA:00399 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO LOBO (PFL/PI) 
Texto:   
 Acrescente-se ao artigo 34, do Capítulo IV,  
"Dos Municípios", título III, "da Organização do  
Estado", do Projeto de Constituição da Comissão de  
Sistematização, o seguinte:  
"Art. 34 - ..................................  
Parágrafo Único - Para efeito de disposto no  
"caput" deste artigo, excetuam-se das regras do  
artigo 91 os Municípios com população inferior a  
quinhentos mil (500.000) habitantes, cujo  
Prefeitos serão eleitos em turno único." 
Justificativa: 
A regra geral inserta no artigo 91 e seus parágrafos do Projeto de Constituição, ora em elaboração, 
não deve obrigar a eleição, em dois turnos, dos Prefeitos dos pequenos Municípios brasileiros, que, 
por seu reduzido eleitorado, encarecerá desnecessária e incomensuravelmente o processo de 
escolha do Primeiro Mandatário Municipal.  
Parecer:   
 Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda 2P00309-5. 
   
   EMENDA:00420 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO ROLLEMBERG (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Altera-se a redação do art. 32, "caput",  
acrescentando-se a ele um novo inciso I e  
renumerando-se os demais:  
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"Art. 32 - O Município reger-se-á por lei  
orgânica votada em dois turnos, com o interstício  
mínimo de dez dias, e aprovada pela maioria  
absoluta dos membros da Câmara Municipal, que a  
promulgará, atendidos os princípios estabelecidos  
nesta Constituição e na Constituição do respectivo  
Estado, observados os seguintes preceitos:  
I - Alteração da lei orgânica somente pelo  
voto de dois terços dos membros da Câmara Municipal;" 
Justificativa: 
Exigir “quórum” de dois terços para a aprovação da lei orgânica fará com que muitos Municípios 
fiquem sem sua carta própria, dada a dificuldade de se atingir tal votação, que pode ser facilmente 
obstruída por um terço dos Vereadores.  
Por isso mesmo, propõe-se a diminuição do “quórum” para a aprovação da primeira lei orgânica de 
cada Município, exigindo-se, entretanto, dois terços dos Vereadores para sua alteração, com o que 
será possível fazer com que cada Município tenha rapidamente sua carta própria, que deverá ser 
duradoura, por estar amparada contra modificações episódicas e ocasionais, dada a rigidez 
decorrente do elevado “quórum” para sua alteração.  
Parecer:   
   Propõe o ilustre constituinte que se altere a redação do artigo 32, "caput" reduzindo o "quórum" 
para aprovação da lei orgânica de cada município que seria decidida pela maioria absoluta dos 
membros da Câmara Municipal.  
Julgamos, entretanto, que a exigência do "quórum" de dois terços deva permanecer, pois permite 
maior representatividade dá ao estatuto maior consenso e, por conseguinte, maior durabilidade.  
O parecer é, pois, pela rejeição. 
   
   EMENDA:00436 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALEXANDRE PUZYNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda substitutiva - aditiva - do Título III,  
Capítulo IV dos municípios  
(em lugar do art. 34 do projeto)  
Assunto: Mandato de Reeleição do Prefeito e Vice-  
Prefeito  
Na forma do art. 23, § 1o. Regimento Interno da  
Assembleia Nacional Constituinte, o signatário  
apresenta a seguinte emenda:  
O Prefeito e o Vice-Prefeito serão eleitos até 45  
dias do mandato de seus antecessores, aplicadas as  
regras do art. 91, para mandato de 4 anos, com o  
direito a uma reeleição mesmo par o período  
subsequente, e tomarão posse no dia 1o. de janeiro  
do ano subsequente.  
Incluir no art. 36:  
A remuneração do Prefeito, Vice-Prefeito e dos  
Vereadores, etc... 
Justificativa: 
Julgamos cabê-lo ao Prefeito e Vice-Prefeito. Estamos propondo também reinserção do cargo de 
Vice-Prefeito visto que em nível municipal não se vai introduzir em nenhuma hipótese o governo 
parlamentar.  
Parecer:   
   Parecer já dado anteriormente à mesma emenda. (2P00436-9). 
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   EMENDA:00468 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 32, Inciso III  
O inciso III do art. 32 do Projeto de  
Constituição (A) passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 32. ..................................  
III - imunidade, proibições e  
incompatibilidades, no exercício da vereança,  
similares, no que couber, ao disposto nesta  
Constituição para os membros do Congresso Nacional  
e, na Constituição do respectivo Estado, para os  
membros da Assembleia Legislativa". 
Justificativa: 
Muito se tem dito que é o Vereador o parlamentar que possui o maior grau de representatividade 
popular, por atuar diretamente e de maneira permanente com seus representados. Dessa maneira, 
não seria concebível estender aos Vereadores somente as proibições e incompatibilidades 
determinadas para os membros do Congresso Nacional e das Assembleias Legislativas. Justo será 
estender aos membros das Câmaras Municipais também os direitos de imunidade assegurados aos 
Senadores, Deputados Federais e Estaduais.  
Parecer:   
 Pretende o ilustre Constituinte estender aos vereadores as mesmas prerrogativas de imunidade 
asseguradas aos Senadores, Deputados federais e estaduais.  
A imunidade e a inviolabilidade são garantias do mandato parlamentar, não como privilégio dos 
Senadores, Deputados e Vereadores, mas sim como meio de assegurar o bom e livre desempenho 
da representação popular.  
Por outro lado, entendemos que a imunidade dos edis está configurada de forma adequada no texto 
do Projeto de Constituição, assegurando-lhes inviolabilidade na circunscrição do município, de modo 
análogo ao empregado para os parlamentares federais e estaduais.  
O parecer é pela rejeição. 
   
   EMENDA:00712 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DIVALDO SURUAGY (PFL/AL) 
Texto:   
  Substitua-se a redação do Artigo 34, pela seguinte:  
Artigo 34 - O Prefeito será eleito até  
quarenta e cinco dias antes do término do mandato  
de seu antecessor, para mandato de quatro anos, e  
tomará posse no dia 1o. de janeiro do ano  
subsequente, aplicando-se as regras do Artigo 91  
quando se tratar de municípios com mais de três  
milhões de eleitores. 
Justificativa: 
A eleição de Prefeito em dois turnos só se justifica para municípios grandes, de mais de três milhões 
de eleitores, uma vez que, nestes, a administração pública já atingiu um nível organizacional superior 
onde o mandatário exerce controle restrito, sendo menos vulnerável a influência direta.  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 229  

 

Nos municípios menores, a possibilidade de influência da máquina administrativa é maior e as 
disputas mais acirradas.  
Isso compromete a lisura de uma campanha municipal.  
Parecer:   
 Há outra emenda de mesmo teor com a exceção de que o número proposto, ao invés de três milhões 
de eleitores é cem mil eleitores. Por aí pode-se observar o quão arbitrários são esses números. 
Preferimos manter o preceito geral.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00815 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ AGRIPINO (PFL/RN) 
Texto:   
 Suprimir a expressão "aplicadas as regras do  
Artigo 91", do Artigo 34, ficando assim redigido:  
Artigo 34 - O Prefeito será eleito até  
quarenta e cinco dias antes do término do mandato  
de seu antecessor, para mandato de quatro anos, e  
tomará posse no dia 1º de janeiro do ano subsequente. 
Justificativa: 
Objetiva esta emenda excluir a eleição de Prefeito da regra dos dois turnos, tendo em vista o seu 
custo financeiro e o risco de composições feitas sob a influência ou pressão do Poder Executivo local, 
sabidamente muito mais influente e próximo no plano Municipal do que nos planos Estadual ou 
Federal.  
Parecer:   
 Concordamos com o nobre autor da emenda que custos e riscos existem na aplicação das regras do 
art. 91. Cremos, entretanto, que tais custos e riscos são amplamente compensados pela maioria 
absoluta que respaldará o prefeito eleito com as referidas regras, e são também compensados pelo 
que elas fomentam em educação política e em segurança política contra minorias audaciosas.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00828 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Artigo 32 o seguinte item:  
Art. 32 ............................ 
VII - Organização do Conselho Popular  
Municipal, constituído de representantes da  
comunidade, em especial de entidades econômicas,  
profissionais e culturais. 
Justificativa: 
Para que haja a consolidação democrática no nosso país é necessária a criação de canais efetivos 
de participação da população na condução da administração pública.  
A cidadania não deve ser exercida simplesmente por meio do sufrágio, mas deve ser uma ação 
permanente de co-responsabilidade pela direção dos negócios públicos.  
A criação do Conselho Popular Municipal visa aproximar a população do cotidiano do executivo por 
um canal que possibilitará sua efetiva participação por meio das entidades da sociedade civil.  
Parecer:   
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  Infelizmente o proposto Conselho Popular Municipal não é suficientemente definido e, nem sequer, a 
forma pela qual é escolhido. Como na sua justificativa o artigo diz que "a cidadania não deve ser 
exercida simplesmente através do sufrágio,..." e como pelo sufrágio é escolhida a Câmara de 
Vereadores, fica-se sem saber se os membros do Conselho Popular Municipal serão escolhidos por 
nomeação, auto-nomeação ou sorteio.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00850 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ VIANA NETO (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 34.  
Dê-se ao art. 34 a seguinte redação:  
"O Prefeito será eleito até 45 dias antes do  
término do mandato do seu antecessor, para mandato  
de quatro anos, e tomará posse no dia 1o. de  
janeiro do ano subsequente.  
§ 1o. Será proclamado eleito o candidato que  
obtiver a maioria dos votos válidos, exceto quanto  
aos municípios com mais de cinquenta mil  
eleitores, aos quais serão aplicadas as regras do  
art. 91." 
Justificativa: 
A emenda visa excluir do sistema dos dois turnos a eleição dos Prefeitos nos pequenos e médios 
municípios brasileiros.  
Exclusão que decorre da consciência de serem realidades bem distintas a eleição nos centros 
urbanos e a eleição nos municípios em que predomina o eleitorado rural, espalhado em fazendas e 
povoados.  
Enquanto este, para chegar á secção eleitoral, tem de percorrer vários e vários quilômetros, o da 
cidade não precisa sequer sair do seu bairro.  
Daí porque, se na cidade votar é um ato simples, no campo a eleição demanda verdadeira operação, 
não raro trabalhosa, e sempre custosa.  
Por isso, parece-me fatalmente inconveniente fazer depender a escolha dos prefeitos nestes 
pequenos municípios de uma segunda votação, no breve intervalo de 30 dias. Inconveniente, 
sobretudo, pela maléfica influência que, no seu resultado, fatalmente terá o poder econômica.  
Convencido de que o sistema de dois turnos nesses municípios permitirá ao poder econômico 
macular ainda mais a lisura desses pleitos, é que submeto aos ilustres pares essa emenda.  
Parecer:   
 Pretende o autor excluir os municípios com menos de cinquenta mil eleitores das regras eleitorais 
que exigem maioria absoluta.  
Entendemos que as normas do art. 91 devem ser aplicadas em todos os municípios, tendo em vista 
que a maioria absoluta consagra o candidato da preferência popular.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00877 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ LUIZ MAIA (PDS/PI) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
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Dispositivo Emendado: Art. 32, Inciso I  
Dê-se ao inciso I do Artigo 32 do Projeto a  
seguinte redação:  
Art. - 32 - ................................  
I - a eleição do Prefeito, do Vice-Prefeito e  
dos Vereadores mediante pleito direto e simultâneo  
realizado em todo o País. 
Justificativa: 
A emenda visa incluir a figura do Vice-Prefeito, com o objetivo precípuo de manter a tradição e 
garantir a boa gestão da máquina administrativa dos Municípios.  
Parecer:   
 Foi abolida a figura do Vice em todos os níveis.  
Mesmo que não seja adotado o sistema parlamentarista nos Municípios, a lei orgânica e a Cont. 
Estadual prevê a forma de substituição e sucessão do Projeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00932 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LAVOISIER MAIA (PDS/RN) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se ao artigo 35 do projeto a  
palavra Vereadores:  
... Os Prefeitos e os Vereadores serão  
submetidos a julgamento perante o Tribunal de Justiça. 
Justificativa: 
O julgamento dos Prefeitos e Vereadores, no caso de crimes comuns, perante o Tribunal de Justiça 
do Estado, é um elemento consectário da imunidade, a ser consagrada pelo novo texto constitucional.  
O Tribunal de Justiça passa a ser a Corte competente para julgar os Prefeitos e Vereadores, uma vez 
que eles, como agentes políticos, têm também direito de receber um tratamento judiciário adequado 
às suas nobres funções políticas.  
Desse modo, requeremos a aprovação desta emenda, pois só o município brasileiro retornará ao seu 
verdadeiro Status Constitucional.  
Parecer:   
Tendo optado pela rejeição da emenda do mesmo nobre Constituinte que conferia imunidade aos 
Vereadores, por uma questão de lógica, aliás anotada na justificativa desta emenda, somos pela 
rejeição dela. 
   
   EMENDA:00933 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LAVOISIER MAIA (PDS/RN) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
O inciso II do art. 32 do Projeto de  
Constituição passa a ter a seguinte redação.  
Art. 32 ................................... 
I ............................................  
II - imunidade e inviolabilidade do mandato  
dos vereadores, na circunscrição do município, por  
suas opiniões, palavras e votos. 
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Justificativa: 
O projeto anterior continha a expressão imunidade, que, tecnicamente, difere de inviolabilidade.  
A imunidade refere-se às garantias processuais do vereador, enquanto a inviolabilidade refere-se 
apenas à proteção que tem o vereador para manifestar, na Tribuna, aquilo que achar conveniente.  
O novo texto constitucional deve garantir não apenas a inviolabilidade, mas, sobretudo, a imunidade 
dos vereadores.  
O atual projeto de Constituição, quando trata da inviolabilidade dos deputados e senadores (art. 66 e 
seus parágrafos) refere-se ao mesmo tempo à inviolabilidade e à imunidade.  
Não seria justo, pois, que a nova Constituição tratasse de modo discricionário os parlamentares, quer 
federais, quer estaduais ou municipais.  
Veja-se, também, que o atual substitutivo do relator (art. 32 III) explicita as proibições e 
incompatibilidades do exercício da vereança, omitindo-se, erroneamente, no que permite à imunidade 
dos vereadores.  
Assim sendo, reafirmo a ideia inicial que apresentei, ainda na Subcomissão de Regiões Municipais, 
para que o vereador brasileiro tenha, pela via constitucional, sua imunidade assegurada.  
Parecer:   
   O "caput" do art. 66 diz que "Os Deputados e Senadores são invioláveis por suas opiniões, palavras 
e votos". O § 1o. define a "imunidade" dos Deputados e Senadores, sem utilizar o termo. A utilização 
do termo "imunidade" para os Vereadores, sem a sua respectiva definição e/ou delimitação, é 
temerária. Como aliás é temerária a extensão do instituto a dezenas de milhares de cidadãos, dos 
quais muitos estarão em verdadeiros fins-de-mundo. E fim: a imunidade, que muitas vezes significa 
impunidade, não está, para os Vereadores, na tradição do Direito brasileiro. Para rompê-la só com a 
adução de argumentos muitos fortes, como os não são os da justificativa.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00943 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MESSIAS GÓIS (PFL/SE) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Substitua-se, no Título III, Capítulo III, no  
Art. 29 § 1o., no Art. 30, no Art. 33 é único e no  
Art. 34, a expressão "Quatro anos" pela expressão  
Cinco anos. 
Justificativa: 
A crise econômica, social e política que ora afeta a Nação Brasileira obriga-nos a uma reflexão maior 
sobre a oportunidade e necessidade da realização das eleições municipais, marcadas para o final do 
ano em curso.  
Importante é lembrar que a persistência – senão o agravamento – dos problemas enfrentados pelos 
brasileiros, malgrado as promessas e esforços dos poderes constituídos, tem dado causa a um 
crescente desgaste das instituições e fatos políticos, avultando, entre esses, o da escolha, via 
eleições, dos representantes do povo.  
Essa é uma realidade que não podemos desconhecer e que devemos analisar, buscando as soluções 
mais adequadas, uma vez que a sequência, quase anual, de eleições, nestes últimos cinco anos, 
prolongar-se-á até 1990.  
O demonstrativo, a seguir, fala por si só.  
Em 1982 houve eleições para Governador; em 1983, para Presidente da República, via Colégio 
Eleitoral; em 1984 para Prefeitos das Capitais e em 1986 para Governadores e Parlamentares. São 
previstas, dentro do atual calendário, eleições em 1988, para Prefeitos e Vereadores e em 1990 para 
Governadores e Parlamentares e eleições para Presidente e Vice-Presidente da República.  
Vale ainda acrescer que as eleições municipais marcadas para 15 de novembro importariam em um 
incontornável recesso branco, tanto em relação ao Congresso Nacional, quanto às Assembleias 
Legislativas.  
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Essa inevitável ausência de parlamentares federais ou estaduais, atendendo ao chamamento de suas 
bases eleitorais, comprometeria, irremediavelmente, não só a elaboração, com prazos fixados na 
nova Constituição, como também a adaptação das Constituições Estaduais, pelas Assembleias 
Legislativas, às disposições constitucionais já vigentes.  
Tais ocorrências importariam no agravamento do descrédito que atinge as nossas instituições 
democráticas, como ainda em grave problema institucional, pela desobediência de expressas 
disposições constitucionais, já nos momentos iniciais da sua vigência. 
Isto sem esquecer efeitos colaterais, com o acirramento das divergências partidárias e das 
retaliações políticas, nesta fase tão grave da vida brasileira, em que se impõe uma conciliação 
nacional. Ou, também, a sangria dos já combalidos erários municipais, via contratações de pessoal, 
obras ou serviços de fins eleitoreiros, que a legislação vigente ainda não conseguiu coibir, bem como 
uso ostensivo e dispendioso da máquina estatal, buscando a vitória dos seus candidatos.  
Todos esses fatos levaram-nos a propor, por meio da fixação dos prazos dos atuais mandatos e dos 
mandatos futuros, a coincidência, a partir de 1994, das eleições, em todos os níveis.  
Assim os mandatos dos atuais Prefeitos e Vereadores somente seriam renovados em eleições a 
serem realizadas em 15 de novembro de 1989, fixando-se em cinco anos os seus mandatos e 
ocorrendo em 1° de janeiro de 1990 a posse dos eleitos. Essa renovação, em nível municipal, 
coincidiria com as eleições para Presidente e Vice-Presidente, fixando-se, portanto, em 5 (cinco) 
anos, o mandato do atual e do futuro presidente.  
Em 1990, com mandato de 4 (quatro) anos, eleger-se-iam os novos Governadores e Parlamentares 
Federais ou Estaduais.  
Com isso teríamos eleições coincidentes e gerais, a partir de 1994, com a renovação de cinco anos, 
de todos os mandatos.  
Parecer:   
Muito maior desgaste para a classe política e para as instituições traria a emenda, prorrogacionista de 
mandatos e abstinente de eleições, proposta pelo nobre Deputado Messias Góis.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00982 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda aditiva ao Art. 36 do Capítulo IV do  
Título IV  
Art. 36. A remuneração do Prefeito e dos  
Vereadores será fixada pela Câmara Municipal, para  
cada exercício, dentro dos limites estabelecidos  
na Constituição Estadual, a qual disporá que a  
remuneração dos Vereadores será por sessão a que comparecer. 
Justificativa: 
A remuneração dos Vereadores tem sido objeto de muitas discussões porque abusos e exageros têm 
sido cometidos.  
No sentido de moralizar de vez este assunto, há que impor esta norma no texto constitucional.  
Por outro lado, a remuneração exagerada da vereança tem estimulado a disputa por pessoas sem 
espírito público, mas apenas interessadas nos subsídios a receber. Isso é degradante e injurioso à 
carreira política, cujo início geralmente se dá pela vereança. A norma inserida inibirá a fixação de 
remunerações exageradas e incompatíveis com as rendas municipais.  
Parecer:   
Tendo sugerido para aprovação emenda do nobre Constituinte Antonio Britto com a mesma intenção 
moralizadora desta emenda, porém mais abrangente e, em nosso entender, mais eficaz, ficamos pela 
rejeição desta emenda, conquanto - insistimos - reconhecendo-lhe o mérito. 
   
   EMENDA:01133 REJEITADA 
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Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO MIRANDA (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Art. 32  
Propõe-se acrescentar o seguinte inciso ao Art. 32:  
"VII - Definição dos serviços públicos de  
interesse local" 
Justificativa: 
Impõe-se definir a competência do Município na prestação de serviços públicos locais e no exercício 
de suas outras atribuições, não somente com o objetivo de fixar as suas responsabilidades para com 
a comunidade, como também de evitar as atuais práticas de competências concorrentes na prestação 
de serviços públicos locais, onerosas para o contribuinte, facilitadoras da invasão da competência 
municipal pelas esferas superiores e conducentes à indefinição de responsabilidades no exercício de 
atividades que dizem respeito ao bem-estar cotidiano do cidadão, como são aquelas de caráter 
predominantemente local.  
Parecer:   
   O preceito sugerido não contém elementos suficientes de convencimento necessários à ampliação 
da lista, de si já extensa, de incisos do art. 32.  
Pela rejeição 
   
   EMENDA:01315 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GERALDO (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 34  
Dê-se ao Artigo 34 a seguinte redação:  
"Artigo 34 - O Prefeito, o Vice-Prefeito e os  
Vereadores, serão eleitos até noventa dias antes  
do término do mandato de seus antecessores, para  
mandatos de cinco anos, e tomarão posse no dia 31  
de janeiro do ano subsequente, aplicando-se a  
regra do artigo 91 para a eleição de Prefeito e  
Vice-Prefeito de município com mais de duzentos  
mil eleitores." 
Justificativa: 
A Presente emenda pretende igualar o prazo do mandato do Prefeito ao do Governador de Estado e 
ao do Presidente da República, de modo a permitir a coincidência de eleições nos três níveis de 
Governo. Aumenta para noventa dias o prazo entre as eleições e a posse, para permitir melhorar as 
condições de transição.  
Limita a eleição em dois turnos para municípios com mais de duzentos eleitores, por entender que 
esse tipo de eleição só se justifica a partir de determinada escala.  
Parecer:   
 Propõe o autor mandato de cinco anos para Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador e que a regra do art. 
91 maioria absoluta seja aplicada apenas nos municípios com mais de duzentos mil eleitores.  
Somos pelo mandato de quatro anos para Prefeito e Vereador, por ser da tradição do sistema 
eleitoral brasileiro e pela exigência de maioria absoluta nas eleições de Prefeito em todos os 
municípios, sem exceção, conforme parecer à emenda 850-0. 
Pela rejeição. 
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   EMENDA:01317 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NION ALBERNAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   O Deputado Constituinte que esta subscreve  
propõe que o art. 34, do Projeto de Constituição,  
seja dada a seguinte redação:  
"Art. 34 - O Prefeito será eleito até  
quarenta e cinco dias antes do término do mandato  
de seu antecessor, para mandato de quatro anos, e  
tomará posse no dia 1 de janeiro do ano subsequente.  
§ 1 - Será proclamado eleito o candidato que  
obtiver a maioria simples, não inferior a um terço  
dos votos, excluídos os em branco e os nulos.  
§ 2 - Se nenhum candidato alcançar a maioria  
prevista no parágrafo anterior, aplica-se a regra  
do Artigo 91, §§ 2o e 3o." 
Justificativa: 
A presente emenda tem por objetivo fortalecer os partidos políticos e, consequentemente, o 
pluripartidarismo que, no regime democrático, constitui peça essencial ao funcionamento das 
instituições.  
Desvinculando-se o art. 34, tal como está no projeto atual, da norma estabelecida nos parágrafos do 
art. 91, atribuindo-se-lhe a redação agora proposta, é certo que as agremiações políticas terão maior 
e melhor oportunidade na disputa eleitoral.  
Claro que a eleição municipal é bastante diferenciada do pleito destinado à escolha do Presidente da 
República. A regra indicada neste último não pode ser estendida ao âmbito municipal, mesmo 
porque, em sendo grande o número dos partidos políticos que se apresentarão com chapa completa 
composta por candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores, dificilmente uma candidatura 
majoritária alcançará maior absoluta.  
Na mesma hipótese, o segundo turno do destacado prélio eleitoral abriria margem a retaliações do 
partido político eventualmente no poder, o que, de resto, também deixaria o processo eleitoral 
exposto a negociações espúrias e incompatíveis com o espirito democrático.  
Assim sendo, ao propormos nova redação ao art. 34 do Projeto de Constituição, no sentido da 
realização do pleito municipal em um só turno e observando-se a tese da maioria simples para o 
candidato eleito, o fazemos para contribuir para o fortalecimento do pluripartidarismo e, via de 
consequência, do próprio regime democrático.  
Parecer:   
 Propõe o autor que o Prefeito seja eleito por maioria simples, não inferior a um terço.  
Somos pela manutenção da atual redação do art. 34, por considerarmos a maioria absoluta muito 
importante para levar ao poder o candidato da preferência popular com o apoio para governar.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01353 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÍDICE DA MATA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 33  
O Art. 33 passa a ter a seguinte redação:  
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Art. 33 - "Respeitada a proporcionalidade com  
a população do Município, o número de vereadores  
será de no mínimo de 9 e no máximo de 21 nos  
municípios de até um milhão de habitantes; no  
mínimo de 33 e máximo de 41 nos municípios de até  
5 milhões de habitantes e no máximo de 55 nos  
municípios acima de 5 milhões de habitantes". 
Justificativa: 
O objetivo dessa emenda é garantir que as grandes cidades, com milhões de habitantes, ampliem o 
número de integrantes das suas Câmaras de Vereadores, para aumentar o nível de 
representatividade dessas Casas Legislativas, estabelecendo limites mínimos e máximos para a sua 
composição de forma proporcional às populações.  
Parecer:   
 Pela emenda proposta, lida com a atenção que merece, um município com um milhão de habitantes 
deveria ter vinte e um vereadores; e um município com um milhão de habitantes mais um (um milhão 
e um habitantes) teria trinta e três vereadores  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01618 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FLÁVIO ROCHA (PL/RN) 
Texto:   
 Acrescente-se ao artigo 36 do Projeto de  
Constituição (A) o seguinte parágrafo único:  
"Art. 36.....................................  
Parágrafo único. Cessada a investidura no  
cargo de Prefeito, quem o houver exercido, em  
caráter permanente, fará jus, a título de  
representação, a um subsídio mensal e vitalício,  
pago pelos cofres municipais, correspondente a  
dois terços dos vencimentos do Juiz de Direito." 
Justificativa: 
A presente Emenda nada mais faz que transladar, para o âmbito municipal, direito já assegurado a 
quem haja exercido o cargo de Presidente da República pela atual Constituição.  
A prerrogativa que aqui se quer criar cresce de sentido, inclusive, quando se consagra, no Projeto de 
Constituição, o princípio da inelegibilidade de prefeitos. Em muitos casos, o chefe do executivo local 
abre mão de atividade lucrativa para se dedicar à causa pública. Exaurido o mandato, veem-se estes 
líderes municipais sem recursos que lhes propiciem a própria subsistência, inclusive causando a 
perda da dignidade da função pública recentemente exercida.  
Parecer:   
  Em sã consciência achamos inadmissível a concessão de subsídio mensal e vitalício a ex-prefeito.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01742 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA AO PROJETO APROVADO PELA COMISSÃO DE  
SUSTEMATIZAÇÃO  
Dê-se ao art. 34 a seguinte redação:  
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"Art. 34. O Prefeito será eleito até quarenta  
e cinco dias antes do término do mandato de seu  
antecessor, para mandato de quatro anos, e tomará  
posse no dia 1o. de janeiro do ano subsequente.  
§ 1o. Nos Municípios de mais de quinhentos  
mil habitantes, a eleição far-se-á em dois turnos,  
aplicadas as regras do art. 91;  
§ 2o. Nos demais Municípios, o Prefeito será  
eleito por maioria simples de votos, em um só turno. 
Justificativa: 
A Emenda e sensível às críticas recebidas de várias Municipalidades, notadamente às de reduzida 
população, que apontaram, para o elevado custo e exiguidade de tempo para a eleição do Prefeito 
em dois turnos. Assim, a Emenda propõe que o processo de eleição em dois turnos só se aplique aos 
Municípios de mais de quinhentos mil habitantes. É um meio-termo recomendado pelo bom-senso.  
Parecer:   
 Pretende o autor que as regras do art. 91 - maioria absoluta -, somente sejam aplicadas nos 
municípios com mais de quinhentos mil habitantes.  
Entendemos que as referidas regras devem ser aplicadas em todos os municípios, sem exceção.  
A maioria absoluta leva ao poder o candidato da preferência popular e assegura-lhe apoio político.  
Conforme parecer à emenda 850-0  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01891 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   KOYU IHA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Dar ao inciso I do art. 32, a seguinte redação:  
I - eleição do Prefeito e dos Vereadores  
mediante voto universal, direto e secreto,  
realizado simultaneamente em todo o País. 
Justificativa: 
A emenda visa dar redação inequívoca ao inciso, qualificando o voto como universal, direto e secreto, 
em vez de referir-se simplesmente a “pleito direito” como consta do Projeto.  
Parecer:   
  Propõe o autor nova redação para o item I do art. 32, qualificando o voto como universal, direto e 
secreto.  
A emenda deve ser acolhida por estar conforme o art. 16, que diz ser o sufrágio universal, e o voto 
direto e secreto , com igual valor para todos.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:01950 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 29, parágrafo 2o, a seguinte redação.  
"Os deputados estaduais terão remuneração  
fixada em cada legislatura para a subsequente pela  
Assembleia Legislatura, vedada vinculação de  
qualquer espécie e sujeita aos impostos gerais,  
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inclusive o de renda e os extraordinários." 
Dê-se ao artigo 36 a seguinte redação:  
"Os vereadores terão remuneração fixada em  
cada legislatura para a subsequente pela Câmara  
Municipal, vedada vinculação de qualquer espécie.  
§ Único - A remuneração estará sujeita aos  
impostos gerais, inclusive o de renda e os  
extraordinários." 
Dê-se ao artigo 70 a seguinte redação:  
"Art. 70 - Os deputados federais e senadores  
terão remuneração fixada em cada legislatura para  
a subsequente pelo Congresso Nacional, vedada a  
vinculação de qualquer espécie.  
§ Único - A remuneração dos parlamentares  
estará sujeita aos impostos gerais, inclusive o de  
renda e os extraordinários." 
Suprima-se o parágrafo 7o. do artigo 44. 
Justificativa: 
Trata-se de matéria correlata.  
O projeto aprovado pela Comissão de Sistematização apresenta um confuso e contraditório sistema 
de remuneração para os parlamentares brasileiros, valendo-se para isto de quatro artigos situados 
em capítulos diferentes e sem qualquer critério comum a presidir-lhes.  
No artigo 29, § 2°, estabelece-se que “a remuneração dos Deputados Estaduais será fixada em cada 
legislatura para a subsequente”. Já o artigo 26, ao tratar da situação dos vereadores, opera em 
sentido contrário. “A remuneração do Prefeito e dos Vereadores será fixada pela Câmara Municipal 
para cada exercício, dentro de limites estabelecidos pela Constituição Estadual”. Mais adiante, o 
texto, em seu artigo 44, § 7°, propõe que “os membros do Congresso Nacional, os Ministros de 
Estado e os Ministros do Supremo Tribunal Federal terão os mesmos vencimentos e vantagens, 
fixados por lei ordinária”. Por último, o artigo 70 do mesmo Projeto legisla sobre a matéria e, 
contraditoriamente, determina que “os Deputados e Senadores perceberão idêntica remuneração, 
fixada para cada exercício financeiro pelo Plenário do Congresso Nacional, em sessão conjunta e 
sujeita aos impostos gerais, inclusive o de renda e os extraordinários”. 
Evidentemente, não é possível que a Nova Carta contenha tantas contradições em matéria tão 
delicada pela sua repercussão. Basicamente, aí estão três questões que precisam ser resolvidas: 
1. a autonomia para a fixação de remuneração. No texto da Comissão, misturam-se vários critérios. 
Pela emenda ora proposta, sugere-se que cada Corpo Legislativo assuma, diante de seus pares e da 
sociedade que representa, esta tarefa, pondo-se, assim, fim a um sistema eivado de vícios que, pelo 
mecanismo das vinculações, determinava reajustes com efeitos generalizados em todo o país. A 
emenda, mais que isso, trata de claramente proibir a vinculação;  
2. o prazo para a fixação de remuneração – Não é possível sequer admitir que se quebre o cuidado 
ético de definir que cada legislatura fixa a remuneração da seguinte. Este sempre foi o princípio, 
moralizador, que o projeto da Sistematização agora quebra, permitindo que se abra a possibilidade 
de legislar-se em causa própria;  
3. a tributação incidente sobre a remuneração – Explicita-se, como princípio geral, aplicável a todas 
as remunerações de parlamentares, o que passou a ser previsto nesta Constituição: incidência dos 
impostos gerais e extraordinários sobre a remuneração.  
Pela emenda ora proposta, alteram-se os três dispositivos que tratam da mesma temática, 
assegurando-se uniformidade de critério. E suprime-se o parágrafo 7° do artigo 44, que veio propor a 
inaceitável e impraticável novidade: projetos de lei fixando as remunerações comuns a Ministros de 
Estado, parlamentares e membros do Poder Judiciário, bem como vantagens.  
Parecer:   
   Parecer já dado à mesma emenda.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:01990 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALDECK ORNÉLAS (PFL/BA) 
Texto:   
   Emenda: SUSTITUTIVA  
Dispositivo Emendado: Artigo 34  
Dê-se a seguinte redação ao artigo 34 do  
Projeto de Constituição (A):  
Art. 34 - O Prefeito e o Vice-Prefeito, serão  
eleitos até noventa dias antes do termo do mandato  
do seu antecessor, para período de quatro anos e  
tomarão posse no dia 31 de janeiro do ano subsequente. 
Justificativa: 
A emenda tem múltiplos objetivos, a saber: 
1. Restabelece a figura do vice-prefeito, que o projeto eliminou; 
2. Dispensa a exigência de maioria absoluta para as eleições do poder executivo municipal; 
3. Fixa data para o término do mandato compatível com a necessidade de assegurar ao mandatário 
em conclusão do seu período de governo o prazo indispensável à prestação de suas contas; 
4. Amplia o prazo previsto para a realização das eleições, em relação ao termo do mandato anterior, 
de modo a possibilitar sua realização conjunta com a de outros níveis, quando coincidirem.  
Parecer:   
 Propõe o autor o restabelecimento da figura do Vice-Prefeito, dispensa a exigência da maioria 
absoluta para as eleições municipais e fixa data e amplia prazo para eleição e posse.  
Entendemos que a redação atual do atual do art. 34 está conforme à realidade político-eleitoral dos 
Municípios e do o País, e o Sistema parlamentarista que será instituído.  
Vide parecer dado às emendas 877-1 e  
Pela rejeição 
 
   EMENDA:02039 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALDECK ORNÉLAS (PFL/BA) 
Texto:   
   Dispositivo emendado – TÍTULO III 
Dê-se ao Título III do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, a seguinte redação: 
TÍTULO III 
DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO  
CAPÍTULO I 
[...] 
CAPÍTULO IV  
DOS MUNICÍPIOS 
Art. 31. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o Interstício mínimo de 
dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, 
atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição e na Constituição do respectivo Estado, 
observados os seguintes preceitos: 
I – eleição do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores, mediante pleito direto e simultâneo 
realizado em todo o País.  
II – inviolabilidade dos Vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato, na 
circunscrição do Município. 
III – proibições e incompatibilidades, no exercício de vereança, similaridades, no que couber, ao 
disposto nesta Constituição para os membro do Congresso Nacional e, na Constituição do respectivo 
Estado, para os membros da Assembleia Legislativa.  
IV – organização das funções legislativas a fiscalizadoras da Câmara Municipal. 
V – cooperação das associações representativas de bairro com o planejamento municipal.  
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Art. 32. O número de Vereadores será variável, conforme dispuser a Constituição dos Estados e a lei, 
respeitadas as condições locais, proporcionalmente ao eleitorado do Município, não sendo inferior a 
nove e superior a vinte e um nos Municípios de até um milhão de habitantes, a trinta e três nos de até 
cinco milhões e a cinquenta e cinco nos demais casos. 
Parágrafo único. O mandato de Vereador terá a duração de quatro anos. 
Art. 33. O Prefeito e o Vice-Prefeito serão eleitos até noventa dias antes do término do mandato de 
seu antecessor, para mandato de quatro anos a tomarão posse no dia trinta e um de janeiro do ano 
subsequente, aplicadas as regras do artigo 89, no caso de municípios de mais de duzentos mil 
eleitores.  
Art. 34. O Prefeito será submetido a julgamento perante o Tribunal de Justiça.  
Art. 35. A remuneração do Prefeito e dos Vereadores será fixada pela Câmara Municipal, para cada 
legislativa, dentro de limites estabelecidos na Constituição Estadual.  
[...] 

Assinaturas  

1. Waldeck Ornellas 
2. José Dutra 
3. Sadie Hauache 
4. Ézio Ferreira  
5. Carreu Benevides 
6. José Egreja  
7. Ricardo Izar 
8. Afif Domingos  
9. Jaime Paliarin 
10. Delfim Netto 
11. Farabulani Júnior  
12. Fausto Rocha 
13. Irapuan Costa Júnior  
14. Roberto Balestra  
15. Luiz Soyer  
16. Délio Braz  
17. Naphali Alves de Souza 
18. Jalles Fontoura  
19. Paulo Roberto Cunha  
20. Pedro Canedo  
21. Lúcia Vânia  
22. Nion Albernaz  
23. Fernando Cunha 
24. Antonio Cunha 
25. Djenal Gonçalves  
26. José Luorenço 
27. Luíz Eduardo  
28. Eraldo Tinoco  
29. Benito Gama 
30. Jorge Vianna 
31. Angelo Magalhaes  
32. Jonival Lucas 
33. Sérgio Brito  
34. Roberto Balestra  
35. Waldeck Ornélas  
36. Francisco Benjamim  
37. Etevaldo Nogueira  
38. João Alves 
39. Francisco Diógenes  
40. Antonio Carlos Mendes 

Thame  
41. Jairo Carneiro  
42. Paulo Marques  
43. Rita Furtado  
44. Jairo Azi  
45. Fábio Raunheitti 

46. José Carlos Martinez 
47. Feres Nader 
48. Eduardo Moreira 
49. Manoel Ribeiro  
50. Leur Lomanto  
51. José Melo 
52. Jesus Tajra  
53. Eleiel Rodrigues  
54. Rubem Branquinho  
55. Joaquim Benvilaqua  
56. Amaral Netto 
57. Antônio Salim Maia  
58. José Luiz Maia 
59. Carlos Virgílio 
60. Arnaldo Martins  
61. Simão Sessim  
62. Osmar Leitão  
63. Julio Campos  
64. Ubiratan Spinelli  
65. Jonas Pinheiro  
66. Louremberg Nunes Rocha  
67. Roberto Campos  
68. Cunha Bueno  
69. Sérgio Werneck 
70. Raimundo Rezende  
71. José Geraldo  
72. Álvaro Antonio  
73. Tito Costa  
74. Caio Pompeu  
75. Felipe Cheide  
76. Virgílio Galassi 
77. Manoel Moreira 
78. Maria Lúcia  
79. Maluly Neto  
80. Carlos Alberto  
81. Gidel Dantas  
82. João de Deus Antunes  
83. Adalto Pereira  
84. Aécio de Borba 
85. Bezerra de Melo  
86. José Elias  
87. Rodrigues Palma  
88. Levy Dias 
89. Rubem Figueiró  
90. Rachid Saldanha Derzi  
91. Ivo Cersósimo 

92. Enoc Vieira  
93. Joaquim Haickel  
94. Edison Lobão  
95. Victor Trovão  
96. Onofre Corrêa  
97. Albérico Filho  
98. Vieira da Silva  
99. Costa Ferreira  
100. Eliézer Moreira  
101. José Teixeira  
102. Nyder Barbosa  
103. Pedro Ceolin 
104. José Lins  
105. Homero Santos  
106. Chico Humberto  
107. Osmundo Rebolças  
108. Annibal Barcellos  
109. Geovanni Borges  
110. Eraldo Trindade  
111. Antonio Ferreira  
112. Francisco Carneiro  
113. Meira Filho  
114. Márcia Kubitcheck  
115. Milton Reis 
116. Joaquim Sucena  
117. Siqueira Campos  
118. Aluízio Campos 
119. Eunice Micheles  
120. Samir Achôa  
121. Maurício Nasser  
122. Francisco Dornelles  
123. Mauro Sampaio  
124. Stélio Dias  
125. Airton Cordeiro  
126. José Tinoco  
127. Mattos Leão  
128. José Tinoco  
129. João Castelo  
130. Guilherme Pelmeira  
131. Caros Chiarelli 
132. Expedito Machado  
133. Manoel Viana  
134. Luiz Marques 
135. Orlando Bezerra  
136. Furtado Leite  
137. José Mendonça Bezerra  
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138. Vinicius Cansanção 
139. Ronaro Corrêa  
140. Paes Landin 
141. Alércio Dias  
142. Mussa Demes  
143. Jessé Freire  
144. Gandi Jamil  
145. Alexandre Costa  
146. Albérico Cordeiro  
147. Iberê Ferreira  
148. José Santana de 

Vasconcelos  
149. Cristóvam Chiaridia  
150. Rosa Prata 
151. Mário de Oliveira  
152. Sílvio Abreu  
153. Luiz Leal  
154. Genésio Bernardino  
155. Alfredo Campos 
156. Theodoro Mendes  
157. Amílcar Moreira  
158. Oswaldo Almeida 
159. Ronaldo Carvalho  
160. José Freire 
161. José Carlos Coutinho  
162. Odacir Soares 
163. Mauro Miranda  
164. Fernando Gomes 
165. Wagner Lago  
166. Mário Bouchardet  
167. Melo Freire  
168. Leopoldo Bessoni 
169. Aloísio Vasconcelos 
170. Messias Góis  
171. Telmo Kirst 
172. Darcy Pozza  
173. Arnaldo Prietro  
174. Osvaldo Bender  
175. Adylson Motta 
176. Hilário Braun  
177. Paulo Mincarone  
178. Adroaldo Streck 
179. Victor Faccioni  
180. Luís Roberto Ponte  
181. Asdrubal Bentes  
182. Jorge Arbage  
183. Jarbas Passarinho  
184. Gerson Peres  
185. Carlos Vinagre  
186. Fernando Velasco  
187. Arnaldo Moraes  
188. Fausto Fernandes  
189. Domingos Juvenil  

190. Albano Franco  
191. Sarney Filho  
192. Francisco Coelho  
193. Chagas Duarte  
194. Narluce Pinto  
195. Ottomar Pinto  
196. Olavo Pires  
197. César Cals Neto  
198. João Machado Rollemberg  
199. João Lobo  
200. Evaldo Gonçalves  
201. Raimundo Lira  
202. Miraldo Gomes  
203. Victor Fontana  
204. Orlando Pacheco  
205. Ruberval Polotto  
206. Jorge Bornhausen  
207. Alexandre Puzyna  
208. Artemir Werner  
209. Cláudio Ávila  
210. José Agripino 
211. Divaldo Suruagy 
212. Érico Pegoraro 
213. Antônio Carlos Franco  
214. Messias Soares  
215. Inocêncio Oliveira  
216. Osvaldo Coelho  
217. Salatiel Carvalho  
218. Marco Maciael  
219. Gilson Machado 
220. Ricardo Fiuza  
221. Ismael Wanderley 
222. Antônio Câmara  
223. Henrique Eduardo Alves 
224. Oscar Corrêa  
225. Maurício Campos  
226. Roberto Torres  
227. Arnaldo Faria de Sá  
228. Carlos De Carli  
229. Carlos Santanna 
230. Nabor Júnior  
231. Geraldo Sobrinho  
232. Osvaldo Sobrinho  
233. Edivaldo Motta 
234. Paulo Zarzur  
235. Nilson Gibson  
236. Marcos Lima  
237. Milton Barbosa  
238. Ubiratan Aguiar  
239. Daso Coimbra  
240. João Rezek 
241. Roberto Jefferson 
242. João Menezes  

243. Vinth Rosado  
244. Cardoso Alves  
245. Paulo Roberto  
246. Lourival Bartista  
247. Cleonâncio Fonseca  
248. Bonifácio de Andrada  
249. Agripino de Oliveira Lima  
250. Narciso Mendes  
251. Marcondes Gadelha  
252. Mello Reis  
253. Arnold Fioravante  
254. Álvaro Pacheco  
255. Felipe Mendes  
256. Alysson Paulinelli  
257. Aloysio Chaves  
258. Sotero Cunha  
259. Gastone  Righi  
260. Dirce Tutu Quadros  
261. José Elias Murad 
262. Mozarildo Cavalcanti 
263. Flávio Rocha  
264. Gustavo De Faria  
265. Flávio Pelmier da Veiga  
266. Gil César  
267. João da Mata  
268. Dionisio Hage  
269. Leopoldo Peres 
270. Hélio Rosas  
271. Francisco Sales  
272. Assis Canuto  
273. Chagas Neto  
274. José Viana  
275. Lael Varella 
276. Arolde de Oliveira  
277. Rubem Medina  
278. Denisar Arneiro  
279. Jorge Leite  
280. Aloysio Teixeira  
281. Roverto Augusto  
282. Dalton Canabrava  
283. Matheus Iensen  
284. Antonio Ueno  
285. Dionísio Dal Prá  
286. Jacy Acanagatta 
287. Basílio Villani 
288. Osvaldo Trevisan 
289. Renato Johnsson  
290. Ervin Bonkoski 
291. Jovanni Mesini  
292. Paulo Pimentel  

 

 
Justificativa:   

   As alterações introduzidas neste Título visam, em especial, retirar do texto do Projeto preceitos que o tornavam 
extremamente estatizante, haja vista alguns dos incisos do artigo 22, em virtude dos quais a União passaria a ter 
o domínio das riquezas do subsolo e dos recursos minerais de maneira geral. 
Isto significaria a estatização de um setor econômico que, em nosso País, nunca pertenceu ao Estado, ao 
contrário do que alguns podem pensar, com graves repercussões na atividade econômica.  
De outra parte, no que diz respeito às competências legislativas e administrativas dos entes federados, busca-se, 
igualmente, escoimar o texto de alguns excessos e improbidade que, da mesma forma, tendiam a permitir um 
maior avanço do Estado no meio econômico, sem prejuízo de melhoria da redação que se impunha para 
adequação mais precisa do texto às finalidades a que se propõe. 
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Parecer:   
   Acolho, na forma regimental, e em atenção ao elevado número de ilustres signatários. Ademais, adianto que 
votarei pela aprovação, nos termos da emenda "Centrão". 
CAPÍTULO I 
PELA APROVAÇÃO: Art. 19 ("caput"), §§ 1º, 2º, 4º, 5º Art. 20 ("caput"), incisos I, II, III. 
PELA REJEIÇÃO: § 3º do Art. 19. 
CAPÍTULO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 21 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, IX, X, §§ 1º, 2º; Art. 22 ("caput"), incisos I a IX, X, 
XI e alíneas "b", "c", "d" e "f", XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, alíneas "a", "b", "c", XXIII, 
XXIV~ Art. 23 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, 
XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII; Art. 24 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, XI, Parágrafo único; Art. 25 
("caput"), incisos I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, § 2º. 
PELA REJEIÇÃO: incisos VII, VIII do Art. 21; alínea "a" do inciso XI do Art. 22; inciso XI do Art. 23 e Parágrafo 
único; incisos, VIII, X; Art. 24; inciso V (Emenda nº 97-5, Mendes Thame) e § 1º (Emenda nº 1080-6, Konder 
Reis). 
CAPÍTULO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 26 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 27 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V; Art. 28 ("caput"), §§ 1º , 
3º; Art. 30. 
PELA REJEIÇÃO: § 22 do Art. 28 (Emenda nº 1950, Antonio Britto); Art. 29. 
CAPÍTULO IV: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 31 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V; Art. 32 e Parágrafo único; 
Art. 34; Art. 35; Art. 36 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX; Art. 37, ("caput") e §§ 2º , 3º , 4º. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 33; § 1º do Art. 37. 
CAPÍTULO V: 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 38 e §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 39 e §§ 1º, 2º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
CAPÍTULO VI: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 40 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, alíneas "a", "b"; incisos VI, VII, alíneas "a", "b", "c", 
"d"; Art. 41 ("caput"), incisos I, II, III, IV; Art. 42 ("caput"), incisos I, II, III, IV e §§ 1º, 2º , 3º , 4º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
CAPÍTULO VII: 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: §§ 2º, 5º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 14 do Art. 43. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 43 ("caput") e §§ 1º, 3º, 4º, 6º, 13. 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 44 ("caput"), §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º; Art. 45 ("caput") e 
incisos I, II,III, alíneas "a" e "b", e Parágrafo único; Art. 46 ("caput") e inciso I, alíneas "a", "b"; inciso II; Art. 48 e 
incisos I, II; Art. 49 e Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: §§ 8º e 9º do Art. 44; Art. 47 e seu Parágrafo único. 
SEÇÃO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 50 (“caput”), §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10. 
PELA REJEIÇÃO: § 11 do Art. 50. 
SEÇÃO IV: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 51 ("caput"), Parágrafo único, incisos I e II; Art. 52; Art. 53 e seus incisos I, II, III. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 

 
 
 
___________________________________________________________________ 

FASE U 

   EMENDA:00001 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   
   Suprima-se do Item II do Art. 30 do Projeto  
de Constituição (B), a expressão "aplicadas as  
regras do art. 79, no caso de municípios com mais  
de duzentos mil eleitores." 
Justificativa: 
O item II do art. 30 do Projeto de Constituição (B) permite a aplicação das regras do art. 79, no caso de 
municípios com mais de duzentos mil eleitores, ou seja, o pleito terá dois turnos. No primeiro, participam 
todos os candidatos. Caso nenhum obtenha a maioria absoluta dos votos, os dois mais votados disputam o 
segundo turno.  
A aplicação de tais regras nas eleições presidenciais, como prescreve a Constituição vigente, é defendida por 
muitos políticos.  
Contudo, sua aplicação nas eleições municipais, mesmo nos municípios com mais de duzentos mil eleitores, 
não é recomendada devido aos vários inconvenientes que o pleito em dois turnos acarreta.  
Parecer:   
 As vantagens do sistema de duplo escrutínio sobre a maioria simples são bastante conhecidas, uma vez que 
possibilitam o avanço político e a manutenção da estabilidade democrática.  
A eleição em dois turnos se transforma, portanto, em peça fundamental para o estabelecimento de 
administrações locais estáveis, mesmo que aplicadas apenas nos municípios com maior número de 
eleitores.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00003 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   
 Suprimir as palavras "trinta e' do inciso  
III, art. 30, do Projeto de Constituição (B), que  
passará a ter a seguinte redação:  
"Art. 30 ..................................  
III - posse do Prefeito e do Vice-Prefeito  
no dia um de janeiro do ano subsequente ao da eleição; 
Justificativa: 
Considerando o exercício do ano civil – de janeiro a dezembro – e tendo em vista o quanto esse período está 
arraigado na cultura da administração pública brasileira, é notório o transtorno que se provoca com a 
fragmentação do orçamento a ser utilizado pela administração que se sucede: 
A data aqui proposta para posse dos eleitores tem o sentido de evitar que orçamentos sejam comprometidos 
por administrações que se findam, ocasionando sérios problemas aos empossados.  
Parecer:   
   Trata-se de emenda que visa à supressão, no inciso III do art. 30 do Projeto de Constituição, da expressão 
"trinta e", de forma a permitir que a posse dos Prefeitos, tal como o previsto para os Governadores e o 
Presidente da República, ocorra no primeiro dia do exercício financeiro do início do mandato.  
A emenda, destarte, busca a implementação, em caráter uniforme em todas as entidades político-
administrativos, do princípio pelo qual o Chefe do Poder-Executivo eleito deve ter o poder de comandar, do 
primeiro ao último dia do mandato, a execução dos orçamentos que a lei lhe confiar.  
Caberá à Comissão de Redação, posteriormente aperfeiçoar o texto, substituindo "um" pela forma usual 
"primeiro".  
Pela aprovação da emenda. 
   
   EMENDA:00014 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JESUALDO CAVALCANTI (PFL/PI) 
Texto:   
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  No inciso II do art. 30, suprima-se a expressão:  
"aplicadas as regras do art. 79, no caso de  
municípios com mais de duzentos mil eleitores". 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
  As vantagens do sistema de duplo escrutínio sobre a maioria simples são bastante conhecidas, uma vez 
que possibilitam o avanço político e a manutenção da estabilidade democrática.  
A eleição em dois turnos se transforma, portanto, em peça fundamental para o estabelecimento de 
administrações locais estáveis, mesmo que aplicadas apenas nos municípios com maior número de 
eleitores.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00017 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JESUALDO CAVALCANTI (PFL/PI) 
Texto:   
  No inciso III do art. 30, suprima-se a expressão: "trinta e". 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
  Manifesto-me pela aprovação, nos termos do parecer oferecido à Emenda no. 2T00003-1. 
   
   EMENDA:00022 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONALDO CARVALHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Art. 30.  
Item II - Suprima-se a expressão:  
"No caso de Município com mais de duzentos  
mil eleitores.' 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
  As vantagens do sistema de duplo escrutínio sobre a maioria simples são bastante conhecidas, uma vez 
que possibilitam o avanço político e a manutenção da estabilidade democrática.  
A eleição em dois turnos se transforma, portanto, em peça fundamental para o estabelecimento de 
administrações locais estáveis, mesmo que aplicadas apenas nos municípios com maior número de 
eleitores.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00054 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RAIMUNDO LIRA (PMDB/PB) 
Texto:   
 Suprima-se a expressão "aplicadas as regras  
do art. 79, no caso de municípios com mais de  
duzentos mil eleitores', constante no art. 30,  
item II, do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
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Visa a presente Emenda restabelecer na ordem jurídica brasileira, a ser inovada com o advento da futura 
Constituição, o Sistema Eleitoral de eleição dos chefes do Poder Executivo Municipal em turno único por 
maioria simples.  
Justifica-se sua apresentação com os altos custos financeiros que a aplicação dos dois turnos acarretará e 
com a qual a sociedade e o Estado Brasileiro não têm condições de arcar.  
Parecer:   
 As vantagens do sistema de duplo escrutínio sobre a maioria simples são bastante conhecidas, uma vez que 
possibilitam o avanço político e a manutenção da estabilidade democrática.  
A eleição em dois turnos se transforma, portanto, em peça fundamental para o estabelecimento de 
administrações locais estáveis, mesmo que aplicadas apenas nos municípios de maior número de eleitores.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00222 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ÁTILA LIRA (PFL/PI) 
Texto:   
   Emenda:  
Suprimir do art. 30, inciso II, a expressão...  
"Aplicadas as regras do art. 79, no caso de  
Municípios com mais de duzentos mil eleitores." 
Justificativa: 
A aplicação das regras do art. 79, que trata da eleição em dois turnos, no caso de Municípios com mais de 
duzentos mil eleitores, fará com que o pleito eleitoral tenha no segundo turno a influência decisiva do poder 
econômico, pois as despesas de uma nova eleição tornam impossível a participação dos partidos e 
candidatos que não têm recursos.  
Vejo na adoção deste dispositivo o fim dos pequenos partidos e o retorno do bipartidarismo, pois somente as 
grandes estruturas partidárias têm condições de participar de uma nova eleição. É necessário ressaltar que o 
poder público será utilizado para interferir em favor do partido do poder, por meio do uso da máquina 
administrativa para financiar o pleito.  
Parecer:   
 As vantagens do sistema de duplo escrutínio sobre a maioria simples são bastante conhecidas, uma vez que 
possibilitam o avanço político e a manutenção da estabilidade democrática.  
A eleição em dois turnos se transforma, portanto, em peça fundamental para o estabelecimento de 
administrações locais estáveis, mesmo que aplicadas apenas nos municípios com maior número de 
eleitores.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00229 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUBEN FIGUEIRÓ (PMDB/MS) 
Texto:   
   Suprima-se do art. 30, in fine, a expressão "trinta e'  
Item III 
Justificativa: 
Com a aprovação desta emenda, a posse dos prefeitos passaria para o dia um de janeiro e o Senhor Relator, 
buscando uma redação mais escorreita, poderia, num aprimoramento literário da nova carta, substituir a 
expressão “um de janeiro” por “primeiro de janeiro”.  
Haveria, assim, uma assimetria salutar com a posse dos governadores e do presidente da república e evitar-
se-iam dissabores para os novos prefeitos que, ao assumirem, não encontrariam o orçamento anual todo 
gasto ou comprometido, como poderia ocorrer se a posse só ocorresse em 31 de janeiro. Mesmo com muitos 
outros argumentos favoráveis, só este já nos parece suficiente para justificar a aprovação desta emenda.  
Parecer:   
 Manifesto-me pela aprovação, nos termos do parecer oferecido à Emenda no. 2T00003-1. 
   
   EMENDA:00271 APROVADA 
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Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARREL BENEVIDES (PTB/AM) 
Texto:   
   Substitua-se no artigo 30, III, a expressão:  
"trinta e um de janeiro" por "1o. de janeiro". 
Justificativa: 
Há que se aplicar aos prefeitos, no tocante à data da posse dos eleitos, o mesmo critério adotado para o 
Presidente da República e os Governadores. Afinal, o motivo determinante desse critério é a necessidade da 
coincidência do exercício do mandato executivo com a data inaugural da execução orçamentária. A emenda 
corrige a indesejável contradição constante do Projeto aprovado em primeiro turno, no aspecto enfocado.  
Parecer:   
 Manifesto-me pela aprovação, nos termos do parecer oferecido à Emenda no. 2T00003-1. 
   
   EMENDA:00291 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 
Texto:   
  Suprima-se no caput do art. 30 a expressão "e  
aprovada por dois terços dos membros da Câmara  
Municipal". 
Justificativa: 
Os dois terços tornarão difícil a aprovação das leis orgânicas e as sujeitarão a composições políticas que 
poderão prejudicar sua eficácia; na prática, 1/3 dos vereadores terá o direito de veto. Nem para a 
Constituição exigiu-se tal quórum. 
Parecer:   
   Trata-se de emenda propondo a supressão da expressão "e aprovada por dois terços dos membros da 
Câmara Municipal", constante do art. 30 do Projeto.  
Argumenta o autor que tal "quórum", além de dificultar sobremaneira a aprovação das leis orgânicas 
municipais, significa que, na prática, um terço dos vereadores terão o direito de veto, circunstância que 
emperrará composições políticas.  
Parece-me que o "quórum" de dois terços é, de fato, excessivo, e que o ideal seria o da maioria absoluta, 
adotado para os trabalhos constituintes.  
A supressão da expressão, contudo, não corrige o problema, antes o agrava, pois abre oportunidade à 
aprovação de leis orgânicas municipais por maioria simples.  
Pela rejeição da proposição. 
   
   EMENDA:00324 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL CASTRO (PFL/BA) 
Texto:   
  Alterar data da posse, dos prefeitos e vice-prefeitos  
eleitos, de 31 para 1o. de janeiro do  
ano subsequente ao da eleição. (inciso III, do  
artigo 30, do Projeto de Constituição (B), sanando  
contradição deste dispositivo com o disposto nos  
artigos 28 e 84 do Projeto. 
Justificativa: 
Há necessidade de compartilhar as disposições sobre a data da posse dos governantes eleitos para cargos 
do Executivo nos três níveis de governo.  
De fato, deve equalizar-se numa só data, até por uma questão de lógica, o dia da posse de prefeitos, 
governadores e do Presidente da República.  
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As procedentes e judiciosas razões que levaram os Constituintes a fixar a data de 1° de janeiro para posse 
dos governadores e do Presidente recomendam que prevaleça a mesma regra em nível municipal.  
Para o bom andamento dos negócios públicos, é interessante que os prefeitos também assumam os cargos 
para que foram eleitos já ao início do ano orçamentário.  
Parecer:   
 Manifesto-me pela aprovação, nos termos do parecer oferecido à Emenda no. 2T00003-1. 
   
   EMENDA:00385 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ AGRIPINO (PFL/RN) 
Texto:   
 Suprimam-se no inciso II do art. 30 as  
seguintes expressões: "...aplicadas as regras do  
art. 79, no caso de Municípios com mais de  
duzentos mil eleitores."  
Referido inciso II passaria a ter a  
seguinte redação:  
"II- a eleição do Prefeito e do Vice-  
Prefeito até noventa dias antes do término do  
mandato dos que devam suceder." 
Justificativa: 
A exigência de 2 turnos para a eleição nos Municípios com mais de 200 mil eleitores não se afigura como 
dispositivo constitucional permanente. Significaria criar uma exceção baseada em um número aleatório. Por 
que o limite de mais de 200 mil eleitores? Ou se aplica o princípio dos 2 turnos para todos os níveis ou não 
se aplique parcialmente para os Municípios classificados por um critério que a própria taxa de crescimento 
demográfico poderá deixá-lo inócuo.  
Por outro lado, a eleição municipal apresenta características que dificultariam enormemente a sua realização 
em 2 turnos, facilitando o abuso do poder econômico, onerando os partidos e provocando significativos 
entraves burocráticos e eleitorais.  
Parecer:   
 As vantagens do sistema de duplo escrutínio sobre a maioria simples são bastante conhecidas, uma vez que 
possibilitam o avanço político e a manutenção da estabilidade democrática.  
A eleição em dois turnos se transforma, portanto, em peça fundamental para o estabelecimento de 
administrações locais estáveis, mesmo que aplicadas apenas nos municípios com maior número de 
eleitores.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00404 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARDOSO ALVES (PMDB/SP) 
Texto:   
   Suprimir o inciso VIII, do art. 30 do Projeto  
"B", assim redigido:  
..."julgamento do Prefeito perante o  
Tribunal de Justiça." 
Justificativa: 
Propõe-se a supressão total do dispositivo supratranscrito.  
Trata-se de disposição discricionária, atentatória ao princípio republicano, confusa e imprecisa e, por último, 
estranha à Constituição.  
Com efeito, cria-se situação ímpar e inusitada para o Prefeito. Por que só ele? E o Presidente da Câmara? E 
os vereadores em geral? Se a razão de ser do preceito é colocar o julgamento a salvo das pressões e das 
paixões inerentes ao governo local, o mesmo tratamento deveria ser dispensado aos outros titulares de 
mandatos eletivos municipais. 
Além disso, o Princípio republicano impõe o controle do poder pelo poder. Essa é a razão de ser da 
separação de poderes. O dispositivo, como está, veda o controle do Executivo pelo Legislativo, impedindo a 
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Câmara de zelar pela “res publica” em seu aspecto principal, qual seja o da fiscalização da conduta de quem 
exerce parcela do Poder Público. Em suma, verdadeira “capitis diminutio” para o legislativo local.  
O exercício de poder político não pode ficar alheio a um controle também político. O julgamento de quem é 
titular de mandato eletivo deve passar necessariamente pelo crivo de outros titulares de mandato eletivo.  
Assim acontece com o Presidente da República e Ministros de Estado, que são processados pelo Senado 
quando acusados da prática de crime de responsabilidade. E, também, com os Governadores dos Estados. 
Por que, então, o tratamento diferenciado aos Prefeitos? Poderia soar com um privilégio, mas, ao contrário, é 
uma discriminação de todo incompatível com a tradição brasileira.  
Pior, porém, é que o dispositivo não esclarece a que “julgamento” se refere, numa generalização 
absolutamente difusa no crime de responsabilidade e, inclusive, nos casos de Ação Popular, colocando, 
nesta hipótese, o Prefeito numa posição curiosamente privilegiada com relação aos Governadores e ao 
Presidente da República.  
No que diz respeito aos crimes políticos, o Presidente da República é julgado pelo Senado e os 
Governadores pelas Assembleias respectivas. Mas, da Câmara Municipal, tira-se uma atribuição que tem 
sido tradicional em nosso direito.  
Por último, cabe acrescentar que não se trata de matéria constitucional, mas, sim, da legislação ordinária, 
seja a que cuida de organização judiciária, seja a que trata da responsabilidade de Prefeitos e Vereadores.  
Em síntese, a supressão proposta eliminará uma série de problemas, que inevitavelmente surgirão se o 
dispositivo for mantido.  
Parecer:   
   O texto-base trata de resguardar o chefe do poder Executivo das injunções locais, garantindo-lhe foro 
privilegiado.  
O restrito universo do poder municipal suscita, não raro, a interveniência de razões pessoais e de questões 
menores na dirimência de conflitos políticos e administrativos, com inevitáveis reflexos na área de justiça.  
Somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:00573 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERVIN BONKOSKI (PTB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se no Inciso X do art. 30 a  
expressão "de bairro". 
Justificativa: 
Porque a cooperação no planejamento municipal caberá somente às associações representativas de “bairro”.  
Afinal, no município se realizam todos os interesses: comunitários, coletivos, pessoais, individuais. 
O regime democrático no mundo moderno, das grandes populações, pressupõe o sistema representativo por 
meio da eleição dos integrantes das casas legislativas, inclusive de âmbito municipal.  
Ademais, a representação distrital não foi contemplada no texto constitucional.  
Parecer:   
   Com a supressão da expressão "de bairro", constante do inciso X do art. 30, pretende o autor da emenda 
ampliar as possibilidades de participação comunitária, através de entidades representativas dos diversos 
segmentos da sociedade, nas atividades relativas ao planejamento municipal.  
A proposta prestigia, fortalecendo, o princípio democrático que ilumina todo o texto do Projeto e induz os 
mais variados setores da sociedade civil comunal organizada, como é o caso das associações de arquitetos 
e engenheiros, de urbanistas, empresários, trabalhadores e intelectuais, a contribuírem para o 
desenvolvimento dos planos, programas e projetos de interesse para os Municípios.  
Sou pela aprovação da emenda. 
   
   EMENDA:00584 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ QUEIROZ (PFL/SE) 
Texto:   
   Suprimam-se do Inciso III do Artigo 30 do  
Projeto de Constituição (B) 2o. Turno, as  
seguintes expressões:  
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"Trinta e"  
Dando ao Inciso III do Artigo 30 do Projeto  
de Constituição (B) 2o. Turno, a seguinte redação:  
"Art. 30 - .............................  
III - posse do Prefeito e do Vice-Prefeito  
no dia 1o. de janeiro do ano subsequente ao da eleição;" 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
 Manifesto-me pela aprovação, nos termos do parecer oferecido à Emenda no. 2T00003-1. 
   
   EMENDA:00699 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   O Artigo 28 estabelece que a eleição para  
Governador será a 45 dias do término do mandato de  
seus antecessores e a posse em 1o. de janeiro.  
O artigo 79 estabelece que a eleição do  
Presidente da República se dará a 120 dias antes  
do término do mandato do presidencial e o artigo  
84 que a posse é a 1o. de janeiro.  
O artigo 30 estabelece em seus incisos II e  
III que a eleição do Prefeito é noventa dias antes  
da posse, que é a 31 de janeiro.  
Os dispositivos indicados não obedecem a um  
critério uniforme no que tange aos prazos, o que  
se faz necessário.  
Para sanar a contradição propomos que no  
artigo 28 o prazo referido seja 90 e não 45; que  
no artigo 30, inciso III a posse se dê no dia 1o.  
e não no dia 31 janeiro que que no artigo 79 a  
eleição do Presidente se dê a 90 e não a 120 dias. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
Pela aprovação, nos termos da Emenda 2T00387-1. 
   
   EMENDA:00764 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO MARTINS (PMDB/RO) 
Texto:   
   O inciso II do Art. 30 tem que ser adaptado,  
a fim de que não tenhamos contradição com o inciso  
III do mesmo artigo e, nos casos de municípios com  
até duzentos mil eleitores, com o § 1o. do art. 79.  
Sugerimos a seguinte redação:  
Art. 30 - ............................ 
II - eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito,  
de acordo com o § 1o. do art. 79, sendo aplicadas  
todas as regras do referido artigo, no caso de  
municípios com mais de duzentos mil eleitores; 
Justificativa: 
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A manutenção do atual inciso II do Art. 30, além de ter problema em relação à data das eleições e da posse, 
virá a causar muitos problemas jurídicos em municípios com até duzentos mil eleitores, porquanto, de acordo 
com o texto, o candidato a Vice-Prefeito não terá que estar registrado com o candidato a Prefeito.  
Parecer:   
   O autor sugere, através de emenda de contradição, imprimir nova redação ao inciso II do art. 30, que trata 
da eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito.  
A propósito de sanar contradição entre os incisos II e III do art. 30, o autor modifica a redação do item II, o  
que colide com as normas regimentais.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00774 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO BENEVIDES (PMDB/CE) 
Texto:   
   No artigo 30, inciso III, suprima-se a expressão:  
"... trinta e...". 
Justificativa: 
O término do mandato dos atuais Prefeitos expira em 31 de dezembro.  
Prevalecendo o texto elaborado em 1° turno, registrar-se-ia um interregno de 30 dias com acefalia político-
administrativa.  
Daí se justifica a supressão de “trinta”, mantendo-se, como data de início dos mandatos, 1° de janeiro. 
Parecer:   
 Manifesto-me pela aprovação, nos termos do parecer oferecido à Emenda no. 2T00003-1. 
   
   EMENDA:00807 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NOEL DE CARVALHO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Art. 30, inciso VI (supressiva em parte)  
VI - inviolabilidade dos vereadores por suas  
opiniões, palavras e votos no exercício do mandato; 
Justificativa: 
A inviolabilidade dos Vereadores deve revestir-se do caráter efetivo como os ilustres constituintes a 
preconizaram desde os trabalhos da Subcomissão. A restrição ora suprimida é contraditória porque, na 
prática, anularia a inviolabilidade. Para fins de responsabilização, as fronteiras municipais inexistem, assim 
como não há judiciário Municipal.  
O Vereador é homem público do mesmo modo que o Deputado Estadual, imune às pressões locais 
suportadas por aquele, vítima de coações a atentados que têm ido até à eliminação física. Como homem 
público, sua atividade não pode restringir-se à circunscrição do Município, uma vez que os diversos 
problemas de sua comuna dependem de ação junto aos poderes federais e estaduais, para não falar-se dos 
que ultrapassam as lindes de sua circunscrição, como os relativos à poluição, às vias de transporte, ao 
abastecimento e ainda os de natureza social, ligados a migrações e, em suma, a estruturas de âmbito 
regional ou mesmo estadual. Ainda na sexta-feira passada, os jornais de São Paulo noticiavam a 
condenação de um Vereador da Câmara Municipal paulistana em processo movido pelo Prefeito, o que dá 
bem a medida das coações que um edil pode sofrer por parte do Prefeito, cujos atos deve fiscalizar, e 
demonstra a necessidade de garantir-lhe independência, mercê da inviolabilidade plena, sem restrições 
discriminatórias.  
Parecer:   
   A emenda visa suprimir do texto do inciso VI do art. 30 a expressão "e na circunscrição do Município", 
ampliando desta forma a inviolabilidade dos Vereadores e equiparando-a à dos Deputados Federais e 
Estaduais.  
É uma emenda que amplia substancialmente o alcance da norma e não encontra guarida na tradição das 
prerrogativas dos membros das Câmaras Municipais.  
Opinamos por sua rejeição. 
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   EMENDA:00825 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ENOC VIEIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Suprima-se a seguinte expressão do Artigo  
30, III, do Projeto de Constituição (B):  
"... trinta e..." 
Justificativa: 
Visa essa supressão corrigir e evitar possíveis abusos decorrentes do uso exagerado das verbas que forem 
destinadas às Prefeituras para o exercício do ano subsequente ao da eleição.  
Parecer:   
 Manifesto-me pela aprovação, nos termos do parecer oferecido à Emenda no. 2T00003-1. 
   
   EMENDA:00896 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERALDO BULHÕES (PMDB/AL) 
Texto:   
   Suprima-se do item II do art. 30 a expressão  
"...no caso de municípios com mais de duzentos mil eleitores". 
Justificativa: 
Se todos são iguais perante a lei, tanto os indivíduos como as entidades, não há como nem sempre 
discriminar os municípios com menos de duzentos mil eleitores, tirando-lhes a possibilidade de escolher 
melhor seus Prefeitos, num segundo turno eleitoral. Todos os Municípios, – porque cada um deles (não 
importa seu tamanho, não importa sua grandeza social, econômica ou política) é uma célula do todo, que é a 
Nação, – todos devem ter o mesmo direito de escolher seus dirigentes num segundo turno, se for o caso. Por 
isto, estamos apresentando esta Emenda Supressiva.  
Parecer:   
   As vantagens do sistema de duplo escrutínio sobre a maioria simples são bastante conhecidas, uma vez 
que possibilitam o avanço político e a manutenção da estabilidade democrática.  
A eleição em dois turnos se transforma, portanto, em peça fundamental para o estabelecimento de 
administrações locais estáveis, mesmo que aplicadas apenas nos municípios com maior número de 
eleitores.  
A emenda amplia essa regra a todos os municípios brasileiros.  
É preciso, porém, reconhecer que este não é o pensamento expresso pela maioria da ANC, na votação em 
1o. turno.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00916 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GENEBALDO CORREIA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Suprimir no inciso III do art. 30 a expressão:  
"... trinta e..." 
Justificativa: 
A emenda visa compatibilizar os termos desse inciso, que se refere ao dia da posse dos Prefeitos, aos 
termos dos arts. 28 e 84, respectivamente, sobre a data da posse dos Governadores e Presidente da 
República.  
Parecer:   
 Manifesto-me pela aprovação, nos termos do parecer oferecido à Emenda no. 2T00003-1. 
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   EMENDA:00923 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MILTON LIMA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Suprima-se do inciso X do artigo 30 a expressão:  
"...de bairro..." 
Justificativa: 
O inciso trata da “cooperação das associações representativas com o planejamento municipal”, limitando-as 
às “associações de bairro”, excluindo outras de grande valor para a aproximação do governo municipal com 
todos os setores da sociedade para fixar os reais interesses comunitários.  
Podem e devem prestar cooperação no planejamento municipal as entidades culturais, de arquitetos e de 
urbanistas, sociorecreativas e empresariais, enfim a sociedade civil organizada. 
Como exemplo de trabalho meritório citam-se as Associações Comerciais que se constituem em importantes 
fóruns de debates do município e já participam com proposições, na solução dos problemas municipais.  
Suprima-se do inciso XI do artigo 21 a expressão: 
“... a empresa sob controle acionário estatal...” 
JUSTIFICAÇÃO: 
As economias modernas fizeram a opção pela privatização de empresas estatais, desonerando o Estado dos 
comprometimentos que a sociedade pode efetuar com mais eficiência pelos seus próprios recursos.  
No caso do inciso, existem empresas privadas atuando no setor com resultados positivos, sem perigo para a 
ordem institucional, mecanismo que deverá ser ampliado e não reduzido.  
Portanto, não deve ser imobilizado na Constituição pelo controle acionário da União, o desenvolvimento do 
setor e mantido, como necessário à fusão normatizadora do Estado, e o regime de concessão que preservará 
os interesses nacionais.  
EMENDA N° 2T 0923-2 
AUTOR: MILTON LIMA 
NATUREZA: SUPRESSIVA 
 

DESPACHO 
 

A emenda pretende a supressão de expressões de dois dispositivos (art. 30, X, e art. 21, XI). De acordo com 
as normas regimentais, as supressões propostas deveriam ser objeto de emendas distintas, uma vez que 
inexiste correlação entre elas (Regimento Interno da Assembleia Nacional Constituinte, art. 23, § 2°). Admite-
se o seu acolhimento apenas para o primeiro dispositivo indicado (art. 30, inciso X).  

Em 12/07/88 
Constituinte ULYSSES GUIMARÃES 

Presidente da Assembleia Nacional Constituinte. 
Parecer:   
 Pela aprovação, nos termos da emenda No.2t00573-3. 
   
   EMENDA:00947 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANSUETO DE LAVOR (PMDB/PE) 
Texto:   
   Suprima-se, do inciso VI do artigo 30 do  
Projeto de Constituição "B", a expressão: "... e  
na circunscrição do Município". 
Justificativa: 
A inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato, não deve ser 
restrita ao território do município que representam.  
No caso de áreas metropolitanas e de municípios com sedes contíguas, fica patente a interação dos 
respectivos poderes legislativos. Além disso, o vereador também viaja em missão oficial, representa o seu 
povo e sua Câmara em outras partes do País, nos Congressos e encontros de Vereadores e em outros 
eventos de interesse dos Municípios.  
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Por tais e outras razões, creio que o fundamental é restringir a inviolabilidade ao exercício do mandato, onde 
quer que essa função pública se faça necessária.  
Parecer:   
 Pela rejeição, nos termos do Parecer à Emenda n. 2t00807-4. 
   
   EMENDA:01015 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO SALIM CURIATI (PDS/SP) 
Texto:   
   Suprima-se do artigo 30, II a expressão "com  
mais de 200 mil". 
Justificativa: 
Pedimos a supressão do limite do número de eleitores por entendermos que a eleição de seu Prefeito e Vice-
Prefeito representa uma escolha da maior significação para a comunidade e que, para tal, o voto da maioria é 
imprescindível.  
Achamos justo que se estenda a todas as comunidades o mesmo direito, não restringindo o tamanho do 
município, para o exercício da cidadania, assegurando a todos os brasileiros o direito constitucional de iguais 
oportunidades, eliminando a expressa discriminação no processo de eleição de seu alcaide.  
Parecer:   
  Pela rejeição, nos termos da emenda No.2t00896-1. 
   
   EMENDA:01130 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PIMENTA DA VEIGA (PSDB/MG) 
Texto:   
   Suprimir do artigo 30, inciso III, a  
expressão "trinta e um". 
Justificativa: 
Visa a emenda incompreensível diferenciação feita entre os Prefeitos a serem eleitos este ano, e o 
presidente e os governadores a serem eleitos em 1989 e 1990. Enquanto o prefeito teria a possibilidade de 
interferir no orçamento do período inicial de seu sucessor, pois sua posse se daria em trinta e um de janeiro, 
os governantes e o Presidente, corretamente, estão impedidos de fazê-lo, pois transferirão os cargos em 1° 
de janeiro.  
Não há nenhuma explicação razoável para que a posse dos prefeitos se dê em data diferente daquela 
determinada para os outros executivos.  
Parecer:   
 Manifesto-me pela aprovação, nos termos do parecer oferecido à Emenda no. 2T00003-1. 
   
   EMENDA:01317 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIRGÍLIO GUIMARÃES (PT/MG) 
Texto:   
 Suprima-se, no inciso III do art. 30, a  
expressão "trinta e". 
Justificativa: 
Trata-se de emenda supressiva destinada a compatibilizar o tratamento constitucional dado à fixação da data 
do início do mandato dos titulares dos Executivos federal, estaduais e municipais. Enquanto para o 
Presidente e Vice-Presidente da República e para os governadores e Vice-governadores dos Estados se 
estipulou para o 1° de janeiro a posse dos eleitos, para os Prefeitos e Vice-Prefeitos a data estabelecida foi a 
de 31 de janeiro. Impõe-se, portanto, a correção.  
Parecer:   
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 Manifesto-me pela aprovação, nos termos do parecer oferecido à Emenda no. 2T00003-1. 
   
   EMENDA:01319 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIRGÍLIO GUIMARÃES (PT/MG) 
Texto:   
 Suprima-se, no inciso II do artigo 30, a  
expressão "no caso de municípios com mais de  
duzentos mil eleitores", ficando o referido inciso  
assim redigido:  
"II - eleição do Prefeito e do Vice-prefeito  
até noventa dias antes do término do mandato dos  
que devam suceder, aplicadas as regras do art. 79;" 
Justificativa: 
Trata-se de emenda destinada a assegurar a aplicação geral do sistema de eleição em dois turnos aos 
titulares do Poder Executivo municipal, sistema este já previsto para as eleições presidenciais, de 
Governadores e de Prefeito, ficando de fora, inexplicavelmente, os Municípios com mais de duzentos mil 
eleitores.  
Parecer:   
 Pela rejeição, nos termos da emenda nº 2t00896-1. 
   
   EMENDA:01327 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PLÍNIO ARRUDA SAMPAIO (PT/SP) 
Texto:   
  Suprima-se, no inciso XI do artigo 30, a  
expressão, "através de manifestação de, pelo  
menos, cinco por cento do eleitorado", a fim de  
que o referido inciso XI fique assim redigido: "XI  
- iniciativa popular de projetos específico  
do Município, da cidade ou de bairros". 
Justificativa: 
Trata-se de emenda destinada a deixar para a órbita Municipal a regulamentação do instituto da iniciativa 
popular de projetos de lei, adequando-se a questão ao tratamento dado à matéria na esfera estadual (art. 27, 
§ 4°).  
Parecer:   
   A emenda serve ao objetivo de transferir para a órbita Municipal a regulamentação da iniciativa popular de 
projetos de lei de interesse do Município, suprimindo o único requisito estabelecido pelo Legislador 
Constituinte, que é a manifestação de, pelo menos, 5% do eleitorado.  
A pesar da grande diversidade existente entre os Municípios brasileiros, é preciso atentar para as limitações 
do poder de auto-regulamentação dessas entidades estatais internas.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01451 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
 Suprima-se, no inciso VI (seis) do artigo 30  
(trinta) do Capítulo IV (quarto) do Título III  
(três) do Projeto Constitucional a expressão "...  
e na circunscrição do município;"  
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"Título III  
Capítulo IV  
Art. 30 .............................  
VI - inviolabilidade dos vereadores por suas  
opiniões, palavras e votos no exercício do mandato  
e na circunscrição do município." 
Justificativa: 
Esta Emenda procura eliminar o que consideramos um erro e uma injustiça para com os vereadores.  
Todos sabemos das pressões e perseguições que, por muitas vezes, sofrem os edis que procuram exercer 
na sua plenitude, o mandato popular.  
No país modernizado que é o Brasil de hoje, as distâncias diminuem, inclusive as distâncias políticas, 
incrementa-se o relacionamento entre os diferentes níveis da Administração Pública. Cada vez mais, o 
município relaciona-se com o Estado, com a União. Sendo assim, o vereador, ao tratar das questões 
municipais, não pode deixar de referir-se a temas regionais e nacionais.  
Ora, dessa forma, seria um contrassenso limitar a inviabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e 
votos no exercício do mandato à circunscrição do seu município, mormente em um momento no qual essa 
Assembleia procurar ampliar os direitos e garantias de todos os cidadãos.  
Lembramos, ainda, que não estamos falando de imunidades parlamentares, mas apenas da inviolabilidade 
do mandato no seu efetivo exercício.  
Por fim, recordamos que o inciso VII (sete) do artigo que discutimos define que as proibições e 
incompatibilidades dos vereadores se darão expressamente no mesmo grau das proibições e 
incompatibilidades dos deputados estaduais e federais.  
Destarte, seria – além do que já foi dito antes – uma flagrante incoerência aplicar aos vereadores as mesmas 
proibições e incompatibilidades dos parlamentares estaduais e federais, e restringir ao nível do município a 
sua inviolabilidade.  
Parecer:   
 Pela rejeição, nos termos do Parecer à Emenda n. 2700807-4. 
   
   EMENDA:01616 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Art. 30, V - Projeto (B).  
Corrija-se a redação do inciso V, do art.  
30, para substituir a expressão "para cada  
legislatura" pela expressão "em cada legislatura,  
para a subsequente", compatibilizando essa redação  
com a do § 2o., do art. 27, do mesmo Projeto. 
Justificativa: 
Como está redigido, os membros da Câmara Municipal legislariam em causa própria, pois na própria 
legislatura fixariam a sua remuneração e a do Prefeito e Vice-Prefeito. Consoante o princípio seguido tanto 
na esfera estadual como federal, os legisladores devem fixar a remuneração para a legislatura subsequente. 
Daí, a proposta da presente emenda, que visa compatibilizar o dispositivo com a norma estabelecida para a 
Assembleia Legislativa, no § 2°, do art. 27.  
Parecer:   
   A emenda, de fato, uniformiza e compatibiliza o texto, em todos os níveis de poder, corrigindo evidente 
contradição.  
Somos pela aprovação. 
   
   EMENDA:01780 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CID CARVALHO (PMDB/MA) 
Texto:   
   Art. 30, II - Projeto (B)  
Emenda Supressiva de expressão do inciso II,  
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do art. 30, do Projeto (B)  
Suprima-se do inciso II, do art. 30, do  
Projeto (B) a seguinte expressão:  
"aplicadas as regras do art. 79, no caso de  
municípios com mais de duzentos mil eleitores". 
Justificativa: 
A aplicação das regras das eleições em dois turnos no âmbito municipal é de todo inconveniente e 
desestabilizadora de um processo eleitoral já sedimentado na concepção da sociedade.  
Parecer:   
  As vantagens do sistema de duplo escrutínio sobre a maioria simples são bastante conhecidas, uma vez 
que possibilitam o avanço político e a manutenção da estabilidade democrática.  
A eleição em dois turnos se transforma, portanto, em peça fundamental para o estabelecimento de 
administrações locais estáveis, mesmo que aplicadas apenas nos municípios com maior número de 
eleitores.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01821 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAYME SANTANA (PSDB/MA) 
Texto:   
   Art. 30, III - Projeto (B)  
Suprimir do inciso III do art. 30 do Projeto  
de Constituição a expressão "trinta e". 
Justificativa: 
A emenda visa adaptar a posse dos Prefeitos ao princípio geral, consagrado pelo Projeto, nos artigos 28 e 
84, pelo qual todos os chefes do Executivo iniciam o seu mandato no primeiro dia do ano civil.  
Parecer:   
 Manifesto-me pela aprovação, nos termos do parecer oferecido à Emenda no. 2T00003-1. 

 

___________________________________________________________________ 

FASE W 

   EMENDA:00052 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON AGUIAR (PDT/ES) 
Texto:   
   Onde se lê:  
"O Município reger-se-á por lei orgânica..."  
Leia-se:  
"O Município rege-se..." 
Justificativa: 
É essa a forma verbal que, corretamente, está escrita no Art. 24: “os Estados organizam-se e regem-se pelas 
constituições e leis que adotarem...” 
Não pode a Constituição discrepar em matérias tão semelhantes.  
 
   EMENDA:00663 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OCTÁVIO ELÍSIO (PSDB/MG) 
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Texto:   
   Restabeleça-se a redação aprovada em 2o. Turno.  
Art. 28 - .....................................  
IV - ......................... 
c) mínimo de trinta e três e máximo de  
cinquenta e cinco nos Municípios de mais de cinco  
milhões de habitantes;" 
Justificativa: 
A nova redação apresentada pela Comissão altera o que foi aprovado pelo Plenário.  

 
 

___________________________________________________________________ 
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