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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. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil 

compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, 

nos termos desta Constituição.  

      § 1º Brasília é a Capital Federal.  

      § 2º Os Territórios Federais integram a União, e sua criação, transformação em 

Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar.  

      § 3º Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para 

se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante 

aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito, e do Congresso 

Nacional, por lei complementar.  

      § 4º A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios 

preservarão a continuidade e a unidade histórico-cultural do ambiente urbano, far-se-ão 

por lei estadual, obedecidos os requisitos previstos em lei complementar estadual, e 

dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações diretamente 

interessadas. 

  

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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1 – Sugestões localizadas1  

SUGESTÃO:00024 DT REC:19/03/87 
Autor:   
   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   
   SUGERE INCORPORAÇÃO, SUBDIVISÃO OU DESMEMBRAMENTO PARA QUE OS 
ESTADOS SEJAM ANEXADOS A OUTROS OU FORMEM NOVOS ESTADOS, MEDIANTE  
AQUIESCÊNCIA DAS ASSEMBLÉIAS LEGISLATIVAS, PLEBICITOS DA POPULAÇÃO  
INTERESSADAS A LEI DO CONGRESSO NACIONAL. 
   
   SUGESTÃO:00137 DT REC:27/03/87 
Autor:   
   DAVI ALVES SILVA (PDS/MA) 
Texto:   
   LEI COMPLEMENTAR APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL ESTABELECERÁ OS  
REQUISITOS MÍNIMOS PARA A CRIAÇÃO DE MUNICÍPIOS. 
   
   SUGESTÃO:00329 DT REC:02/04/87 
Autor:   
   OSVALDO BENDER (PDS/RS) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS REGULADORAS DA CRIAÇÃO DE ESTADOS E MUNICÍPIOS. 
   
   SUGESTÃO:00383 DT REC:03/04/87 
Autor:   
   MAURO BORGES (PDC/GO) 
Texto:   
   SUGERE A INCORPORAÇÃO, SUBDIVISÃO, DESMEMBRADAMENTE DOS ESTADOS, 
PARA SE ANEXAREM A OUTROS, OU FORMAREM NOVOS ESTADOS, DESDE QUE 
COMPROVADA A AUTONOMIA FINANCEIRA E ECONÔMICA DA NOVA UNIDADE DA 
FEDERAÇÃO. 
   
   SUGESTÃO:00386 DT REC:03/04/87 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS NORTEADORAS DA CRIAÇÃO DE MUNICÍPIOS E DE QUALQUER  
ALTERAÇÃO DENTRO DE SEU ÂMBITO TERRITORIAL. 
   
   SUGESTÃO:00451 DT REC:07/04/87 
Autor:   
   EDME TAVARES (PFL/PB) 
Texto:   
   SUGERE A CRIAÇÃO DE NOVOS MUNICÍPIOS. 
   
   SUGESTÃO:00513 DT REC:07/04/87 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS E REQUISITOS PARA A CRIAÇÃO DE NOVOS MUNICÍPIOS. 
   
   SUGESTÃO:00665 DT REC:10/04/87 

                                                      
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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Autor:   
   ALOYSIO CHAVES (PFL/PA) 
Texto:   
   SUGERE QUE OS ESTADOS PODEM SER IMCORPORADOS ENTRE SI, SUBDIVIDIDOS  
OU DESMEMBRADOS PARA SE ANEXAREM A OUTROS OU FORMAREM NOVOS ESTADOS  
OU TERRITÓRIOS, MEDIANTE LEI COMPLEMENTAR PRECEDIDA DE PLEBISCITO  
DAS POPULAÇÕES DIRETAMENTE INTERESSADAS. 
   
   SUGESTÃO:00676 DT REC:10/04/87 
Autor:   
   FRANCISCO ROLLEMBERG (PMDB/SE) 
Texto:   
   SUGERE A ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL, VARIÁVEL SEGUNDO AS PECULIARIDADES  
LOCAIS, O DESMEMBRAMENTO DE MUNICÍPIOS E A RESPECTIVA DIVISÃO EM  
DISTRITOS DEPENDERÃO DE LEI, QUE FIXARÁ COMO PRÉ-CONDIÇÃO, NA  
CRIAÇÃO DE DISTRITO, A EXISTÊNCIA E O FUNCIONAMENTO, NA ÁREA, DE NO  
MÍNIMO UM POSTO DE GUARDA MUNICIPAL, UM POSTO DE SAÚDE E DE UMA  
ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU. 
   
   SUGESTÃO:00751 DT REC:09/04/87 
Autor:   
   OSMIR LIMA (PMDB/AC) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE PERMITA A REDIVISÃO TERRITORIAL DO PAÍS E A FORMAÇÃO  
DE NOVOS ESTADOS. 
   
   SUGESTÃO:00818 DT REC:13/04/87 
Autor:   
   JORGE ARBAGE (PDS/PA) 
Texto:   
   SUGERE NORMA PARA QUE A CRIAÇÃO DE ESTADOS E TERRITÓRIOS DEPENDA DE  
LEI COMPLEMENTAR E DE PREBISCITO JUNTO ÀS POPULAÇÕES DIRETAMENTE  
INTERESSADAS. 
   
   SUGESTÃO:00855 DT REC:14/04/87 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   SUGERE QUE OS ESTADOS FEDERADOS GOZEM DE AUTONOMIA POLITICA E  
ADMINISTRATIVA, RESPEITADOS OS PRINCÍPIOS QUE ENUMERA, DENTRE OUTROS  
DA FORMA REPUBLICANA REPRESENTATIVA DE GOVERNO; IMUNIDADES  
PARLAMENTARES; GARANTIAS DO PODER JUDICIÁRIO; NORMAS SOBRE ORÇAMENTO  
E SOBRE BENS DOS ESTADOS MEMBROS. 
   
   SUGESTÃO:00954 DT REC:14/04/87 
Autor:   
   FLAVIO PALMIER DA VEIGA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   SUGERE QUE A INCORPORAÇÃO OU DESMEMBRAMENTO DE ÁREAS DE ESTADOS OU  
DE TERRITÓRIOS ESTEJA SUBMETIDO A PLEBISCITO, OU SEJA, À APROVAÇÃO  
POPULAR DOS CIDADÃOS ELEITORES NAS UNIDADES FEDERATIVAS ABRANGIDAS  
PELA MUDANÇA. 
   
   SUGESTÃO:01415 DT REC:03/04/87 
Autor:   
   EUNICE MICHILES (PFL/AM) 
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Texto:   
   SUGERE QUE SEJA COMPETÊNCIA DOS ESTADOS A CRIAÇÃO E A ORGANIZAÇÃO DOS  
MUNICÍPIOS. 
   
   SUGESTÃO:02299 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   MAGUITO VILELA (PMDB/GO) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE CRIAÇÃO DE MUNICÍPIOS. 
   
   SUGESTÃO:02533 DT REC:30/04/87 
Autor:   
   FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMA DISPONDO SOBRE A TRANSFORMAÇÃO, EM ESTADOS, DAS CAPITAIS  
CUJA POPULAÇÃO SEJA IGUAL OU SUPERIOR A QUINZE MILHÕES DE HABITANTES,  
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
   
   SUGESTÃO:02690 DT REC:30/04/87 
Autor:   
   ADHEMAR DE BARROS FILHO (PDT/SP) 
Texto:   
   SUGERE A CRIAÇÃO DE MUNICÍPIOS E A RESPECTIVA DIVISÃO EM DISTRITOS,  
NA FORMA QUE ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:03131 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE CRIAÇÃO DE ESTADOS, NAS CONDIÇÕES QUE ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:03140 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVOS SOBRE A FORMAÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO  
BRASIL; A ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS E CONSTITUIÇÕES ESTADUAIS; OS  
MUNICÍPIOS E OS TERRITÓRIOS FEDERAIS, NOS TERMOS E CONDIÇÕES QUE  
ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:03175 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   AGASSIZ ALMEIDA (PMDB/PB) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE DISPONHA SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE REFERENDO  
POPULAR PARA A CRIAÇÃO DE NOVOS MUNICÍPIOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
   
   SUGESTÃO:03224 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   AGASSIZ ALMEIDA (PMDB/PB) 
Texto:   
   SUGERE QUE LEI COMPLEMENTAR REGULE A CRIAÇÃO DE MUNICÍPIOS, MEDIANTE  
CONSULTA PRÉVIA ÀS POPULAÇÕES, NAS CONDIÇÕES QUE CITA. 
   
   SUGESTÃO:03257 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ADYLSON MOTTA (PDS/RS) 
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Texto:   
   SUGERE QUE LEI COMPLEMENTAR DISPONHA SOBRE A CRIAÇÃO OU EXTINÇÃO DE  
ESTADOS. 
   
   SUGESTÃO:03262 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ADYLSON MOTTA (PDS/RS) 
Texto:   
   SUGERE QUE LEI ESTADUAL DISPONHA SOBRE OS REQUISITOS PARA A CRIAÇÃO  
DE MUNICÍPIOS NAS CONDIÇÕES QUE ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:03345 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ARNALDO MARTINS (PMDB/RO) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS DISPONDO SOBRE OS REQUISITOS MÍNIMOS PARA A CRIAÇÃO  
DE MUNICÍPIOS, NOS TERMOS E CONDIÇÕES QUE ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:03346 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ARNALDO MARTINS (PMDB/RO) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE OS DEVERES DA UNIÃO QUANDO DA CRIAÇÃO DE UM 
NOVO ESTADO. 
   
   SUGESTÃO:03385 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   CARLOS CARDINAL (PDT/RS) 
Texto:   
   SUGERE QUE LEI ESTADUAL ESTABELEÇA OS REQUISITOS MÍNIMOS PARA A  
CRIAÇÃO DE NOVOS MUNICÍPIOS. 
   
   SUGESTÃO:03934 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   PAULO ROBERTO (PMDB/PA) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVOS SOBRE A CRIAÇÃO E A FUSÃO DE ESTADOS, CONFORME 
ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:03935 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   PAULO ROBERTO (PMDB/PA) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVO SOBRE DESMEMBRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE ÁREAS 
DOS ESTADOS. 
   
   SUGESTÃO:04005 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   SIMÃO SESSIM (PFL/RJ) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA DOS ESTADOS ESTABELECER OS REQUISITOS MÍNIMOS  
PARA CRIAÇÃO DE NOVOS MUNICÍPIOS. 
   
   SUGESTÃO:04261 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   IVO MAINARDI (PMDB/RS) 
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Texto:   
   SUGERE QUE A CRIAÇÃO DE MUNICÍPIOS SEJA REGULAMENTADA PELAS  
CONSTITUIÇÕES DOS ESTADOS. 
   
   SUGESTÃO:04263 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   IVO MAINARDI (PMDB/RS) 
Texto:   
   SUGERE QUE A CRIAÇÃO DE ESTADOS E TERRITÓRIOS DEPENDA DE LEI  
COMPLEMENTAR E DE CONSULTA PLEBISCITÁRIA. 
   
   SUGESTÃO:04435 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   PAES DE ANDRADE (PMDB/CE) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVO SOBRE A ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DAS  
REGIÕES, ESTABELECENDO OS LIMITES DE AUTONOMIA DO PODER REGIONAL,  
DENTRO DO SISTEMA FEDERATIVO. 
   
   SUGESTÃO:04580 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ VIANA (PMDB/RO) 
Texto:   
   SUGERE QUE A CRIAÇÃO DE NOVOS ESTADOS DEPENDA DA EXISTÊNCIA  
COMPROVADA DE UM MILHÃO DE HABITANTES NA NOVA UNIDADE FEDERATIVA. 
   
   SUGESTÃO:04615 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   RITA CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE QUE LEI COMPLEMENTAR ESTABELEÇA AS CONDIÇÕES PARA A CRIAÇÃO  
DE NOVOS MUNICÍPIOS, NA FORMA QUE ESPECIFICA. 
   
   SUGESTÃO:04691 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   SUGERE QUE O PODER EXECUTIVO ENCAMINHE AO CONGRESSO NACIONAL PROJETO  
DE LEI COMPLEMENTAR SOBRE A NOVA DIVISÃO TERRITORIAL PARA O PAÍS. 
   
   SUGESTÃO:04728 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE A DISPOSIÇÃO, EM LEI COMPLEMENTAR, DE EXIGÊNCIAS PARA CRIAÇÃO  
DE MUNICÍPIOS. 
   
   SUGESTÃO:04827 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ODACIR SOARES (PFL/RO) 
Texto:   
   SUGERE QUE A CRIAÇÃO DE NOVOS ESTADOS OU MUNICÍPIOS DEPENDA DE LEI  
COMPLEMENTAR, CONFORME ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:04884 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   VICTOR FONTANA (PFL/SC) 
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Texto:   
   SUGERE SEJAM ESTABELECIDOS EM LEI ESTADUAL OS REQUISITOS MÍNIMOS  
PARA CRIAÇÃO DE NOVOS MUNICÍPIOS, BEM COMO NORMAS SOBRE A ELEIÇÃO 
DE PREFEITOS, VICE-PREFEITOS E VEREADORES. 
   
   SUGESTÃO:05170 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA (PFL/SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMA DISPONDO SOBRE OS REQUISITOS PARA CRIAÇÃO DE MUNICÍPIOS. 
   
   SUGESTÃO:05188 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
Texto:   
   SUGERE QUE OS ESTADOS ESTABELEÇAM, COM BASE EM SUAS CONSTITUIÇÕES  
E LEIS, OS CRITÉRIOS PARA CRIAÇÃO DE MUNICÍPIOS EM SEUS RESPECTIVOS  
TERRITÓRIOS. 
   
   SUGESTÃO:05598 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ MAURÍCIO (PDT/RJ) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE A CRIAÇÃO DE ESTADOS. 
   
   SUGESTÃO:05773 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   SUGERE QUE LEI ESTADUAL ESTABELEÇA OS REQUISITOS PARA A CRIAÇÃO DE  
NOVOS MUNICÍPIOS, BEM COMO SUA DIVISÃO EM DISTRITOS. 
   
   SUGESTÃO:05930 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   IVO CERSÓSIMO (PMDB/MS) 
Texto:   
   SUGERE QUE A CONSTITUIÇÃO ESTADUAL FIXE NORMAS SOBRE A CRIAÇÃO DOS  
MUNICÍPIOS. 
   
   SUGESTÃO:06308 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ALOYSIO TEIXEIRA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSIÇÕES CONCERNENTES À DIVISÃO DOS MUNICÍPIOS EM DISTRITOS  
AUTÔNOMOS, BEM COMO SOBRE A CRIAÇÃO, AS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO E OS  
OBJETIVOS DESTES ÚLTIMOS. 
   
   SUGESTÃO:06853 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CONGRESSO NACIONAL APROVAR A  
INCORPORAÇÃO, SUBDIVISÃO E A CRIAÇÃO DE ESTADOS OU TERRITÓRIOS. 
   
   SUGESTÃO:07007 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JALLES FONTOURA (PFL/GO) 
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Texto:   
   SUGERE DISPOSIÇÕES SOBRE A CRIAÇÃO, INCORPORAÇÃO OU DESMEMBRAMENTO  
DE ESTADOS. 
   
   SUGESTÃO:07306 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE NORMA DISCIPLINANDO A CRIAÇÃO DE NOVOS ESTADOS. 
   
   SUGESTÃO:07560 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ÁTILA LIRA (PFL/PI) 
Texto:   
   SUGERE SEJAM DETERMINADOS PELOS ESTADOS OS REQUISITOS MÍNIMOS PARA A  
CRIAÇÃO DE MUNICÍPIOS. 
   
   SUGESTÃO:07637 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE QUE AS NORMAS PARA A CRIAÇÃO DE MUNICÍPIOS SEJAM  
DEFINIDAS POR LEI ESTADUAL. 
   
   SUGESTÃO:07727 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   SUGERE QUE A ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA MUNICIPAL SEJA  
VARIÁVEL SEGUNDO AS PECULIARIDADES LOCAIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
   
   SUGESTÃO:07728 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   SUGERE QUE A AUTONOMIA MUNICIPAL SEJA ASSEGURADA PELA LEI DE  
ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO PRÓPRIO MUNICÍPIO. 
   
   SUGESTÃO:08144 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ GUEDES (PMDB/RO) 
Texto:   
   SUGERE QUE LEI ESTADUAL ESTABELEÇA REQUISITOS MÍNIMOS PARA A CRIAÇÃO  
DE NOVOS MUNICÍPIOS. 
   
   SUGESTÃO:08327 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   OLAVO PIRES (PMDB/RO) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE A CRIAÇÃO DE NOVOS MUNICÍPIOS COM BASE NO NÚMERO  
DE ELEITORES. 
   
   SUGESTÃO:08609 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA (PFL/MG) 
Texto:   
   SUGERE QUE A CRIAÇÃO DOS ESTADOS OU A ALTERAÇÃO DE SEUS TERRITÓRIOS  
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DEPENDA DA APROVAÇÃO DAS RESPECTIVAS ASSEMBLÉIAS LEGISLATIVAS E DO  
CONGRESSO NACIONAL. 
   
   SUGESTÃO:08917 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE QUE LEI ESTADUAL ESTABELEÇA OS REQUISITOS PARA A CRIAÇÃO DE  
NOVOS MUNICÍPIOS. 
   
   SUGESTÃO:09032 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   MANSUETO DE LAVOR (PMDB/PE) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE ESTABELEÇA OS REQUISITOS MÍNIMOS PARA A CRIAÇÃO DE  
NOVOS MUNICÍPIOS, BEM COMO SUA DIVISÃO EM DISTRITOS. 
   
   SUGESTÃO:09034 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   MAURO MIRANDA (PMDB/GO) 
Texto:   
   SUGERE QUE O MUNICÍPIO SEJA CRIADO POR LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL, NA  
FORMA ESTABELECIDA POR LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. 
   
   SUGESTÃO:09153 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   
   SUGERE QUE CADA ESTADO ESTABELEÇA OS REQUISITOS MÍNIMOS PARA A  
CRIAÇÃO DE SEUS MUNICÍPIOS. 
   
   SUGESTÃO:09598 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE DISPONHA SOBRE A CRIAÇÃO DE ESTADOS E TERRITÓRIOS  
FEDERAIS. 
   
   SUGESTÃO:09638 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   WALDECK ORNÉLAS (PFL/BA) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE A FORMA DE ORGANIZAÇÃO NACIONAL; SOBRE A CRIAÇÃO,  
A COMPETÊNCIA E A AUTONOMIA DOS MUNICÍPIOS. 
   
   SUGESTÃO:09695 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE A CRIAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. 
   
   SUGESTÃO:09742 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   NESTOR DUARTE (PMDB/BA) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE DISCIPLINE A CRIAÇÃO DE MUNICÍPIOS. 
   
   SUGESTÃO:09921 DT REC:06/05/87 
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Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE A CRIAÇÃO DE MUNICÍPIOS. 
   
   SUGESTÃO:09946 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE A INCLUSÃO DOS MUNICÍPIOS NA ORGANIZAÇÃO  
POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO BRASIL. 
   
   SUGESTÃO:10500 DT REC:25/05/87 
Entidade:   
   ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
JONATAN BARBOSA - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO: CEP: 00000 UF: MS) 
Texto:   
   SUGERE QUE A CRIAÇÃO DE ESTADO OU A ALTERAÇÃO DE TERRITÓRIOS DEPENDA  
DE RESOLUÇÃO SOLIDÁRIA DO CONGRESSO NACIONAL E DAS ASSEMBLÉIAS  
LEGISLATIVAS INTERESSADAS. 
   
   SUGESTÃO:10800 DT REC:15/06/87 
Entidade:   
   ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DA BAHIA 
JUVENALITO GUSMÃO DE ANDRADE - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO: SALVADOR CEP: 40000 UF: BA) 
Texto:   
   SUGERE QUE AS PROPOSTAS DE REDIVISÃO TERRITORIAL E DE CRIAÇÃO DE  
ESTADOS SEJAM DA INICIATIVA EXCLUSIVA DA POPULAÇÃO ESTADUAL  
INTERESSADA, NA FORMA QUE DEFINE. 
   
   SUGESTÃO:11044 DT REC:23/07/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
WALDIR GOMES - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO: LENÇOIS PAULISTA CEP: 18680 UF: SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE VEDE A CRIAÇÃO DE NOVOS ESTADOS NA FEDERAÇÃO. 
 

2 – Audiências públicas 

Consulte na 9ª, 10ª e 12ª reuniões da Subcomissão da União, Distrito Federal e Territórios, notas 
taquigráficas de Audiências Públicas realizadas. 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/subcomissao2a  

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2a
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3 – Subcomissões temáticas 

SUBCOMISSÃO DA UNIÃO, DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS – IIA 
 

 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. A (1º) - A República Federativa do Brasil é constituída sob regime 

representativo de governo, de forma indissolúvel, da União Federal, dos Estados e 

do Distrito Federal.  

[...] 

§ 2º - A União Federal compreende os Territórios.  

§ 3º - O Distrito Federal é a capital da União Federal.  

[...] 

Art. E (5º) - Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou 

desmembrar-se para se anexarem a outros ou formarem novos Estados, mediante 

deliberação das respectivas Assembleias Legislativas, plebiscito das populações 

diretamente interessadas e aprovação do Congresso Nacional, na forma regulada 

em lei complementar. 

Art. Z (30) - Lei Complementar disporá sobre a criação de Território, sua 

transformação em Estado, sua reintegração ao Estado de origem ou qualquer das 

formas previstas no Art. E.  

   

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 16.  

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

 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 1º - A República Federativa do Brasil é constituída, sob regime representativo 

de governo, de forma indissolúvel, da União, dos Estados e do Distrito Federal.  

[...] 

§ 2º - Os Territórios integram a União.  

§ 3º - O Distrito Federal é a capital da União.  

[...] 

Art. 5º - Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se 

para se anexarem a outros ou formarem novos Estados, mediante deliberação das 

respectivas Assembleias Legislativas, plebiscito das populações diretamente 

interessadas e aprovação do Congresso Nacional, na forma regulada em lei 

complementar. 

Art. 31 - Lei complementar disporá sobre a criação de Território, sua transformação 

em Estado, sua reintegração ao Estado de origem ou qualquer das formas previstas 

no Art. 5º. 

 

Consulte na 18ª reunião da Subcomissão da União, Distrito Federal e Territórios, a 

votação da redação final do Anteprojeto da Subcomissão.  

Publicação: DANC, 25/6/1987, suplemento, a partir da p. 35, 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/subcomissao2a.  

 

 
 
 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2a


Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 13  

 

SUBCOMISSÃO DOS ESTADOS – IIB 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. 5º - A lei ordinária, baseada nas exigências de lei complementar, criará 

Estados, obedecidas as seguintes condições;  

I - densidade demográfica superior a três habitantes por quilômetro quadrado;  

II - área máxima de trezentos mil e área mínima de cem mil quilômetros quadrados;  

III - aprovação por plebiscito realizado na área a emancipar-se;  

IV - renda per capita igual a do Estado-membro menos desenvolvido;  

V - infraestrutura de serviços e transportes suficiente ao processo de 

desenvolvimento.  

Parágrafo único - A lei complementar ordenadora e a lei ordinária de criação de 

Estado-membro, de iniciativa de Assembleia Legislativa, da Câmara dos 

Deputados, do Senado Federal ou do Poder Executivo, são de promulgação 

exclusiva do Congresso Nacional. 

Art. 12 - Os Municípios são criados conforme requisitos mínimos fixados na 

Constituição Estadual, organizados segundo as peculiaridades locais e dotados de 

autonomia política, administrativa, legislativa e financeira, na forma prevista pela 

Constituição Estadual. 

   

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 11.  

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

 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 6º - A lei ordinária, baseada nas exigências de lei complementar, criará 

Estados, mediante plebiscito realizado na área a emancipar-se.  

§ 1º - A lei complementar ordenadora e a lei ordinária de criação de Estado-

membro, de iniciativa da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Poder 

Executivo, são de promulgação exclusiva do Congresso Nacional.  

§ 2º - É vedado o desmembramento de áreas estaduais para criação de território 

federal. 

Art. 13 - Os Municípios são criados conforme requisitos mínimos fixados, 

organizados segundo as peculiaridades locais e dotados de autonomia política, 

administrativa, legislativa e financeira, na forma prevista pela Constituição Estadual. 

 

Consulte nas 15ª e 16ª reuniões da Subcomissão dos Estados a votação da 

redação final do Anteprojeto.  

Publicação: DANC, 25/6/87, suplemento, a partir da p. 39, 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/subcomissao2b. 

 

 
 
SUBCOMISSÃO DOS MUNICÍPIOS E REGIÕES - IIC 
 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. 1º - A República Federativa do Brasil é constituída pela associação indissolúvel 

da União Federal, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, todos eles 

autônomos em sua respectiva esfera de competência.  

[...] 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2b
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2b
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2b
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2b
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§ 2º - Os Estados podem agrupar-se em Regiões e os Municípios em Áreas 

Metropolitanas, obedecidos os requisitos estabelecidos nesta Constituição e em lei 

complementar nacional. 

Art. 5º - O Município será criado por lei complementar estadual, obedecidos 

requisitos mínimos e a forma previstos em lei complementar nacional.  

Parágrafo único - Dependerão de consulta prévia às populações diretamente 

interessadas, mediante referendo de iniciativa da Assembleia Legislativa Estadual, 

a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios. 

   

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 19.  

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

 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 1º - A República Federativa do Brasil é constituída pela associação indissolúvel 

da União Federal, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, todos eles 

autônomos em suas respectivas esferas de competência.  

[...] 

§ 2º - Os Estados serão agrupados em Regiões e os Municípios em Áreas 

Metropolitanas, obedecidos os requisitos estabelecidos nesta Constituição e em lei 

complementar nacional. 

[...] 

Art. 4º - O Município será criado por lei estadual, obedecidos requisitos mínimos e a 

forma previstos em lei complementar estadual.  

Parágrafo único - Dependerão de consulta prévia, através de plebiscito, às 

populações diretamente interessadas, para referendar a iniciativa da Assembleia 

Legislativa do Estado, os casos de criação, incorporação, fusão e 

desmembramento de Municípios. 

 

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

redação final do Anteprojeto.  

Publicação: DANC, 24/7/1987, suplemento, a partir da p. 6, 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: 27.  

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

 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 3º - A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil 

compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos eles 

autônomos em sua respectiva esfera de competência.  

§ 1º - O Distrito Federal é a capital da União.  

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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§ 2º - Os Territórios integram a União.  

§ 3º - Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se 

para se anexarem a outros ou formarem novos Estados, mediante aprovação das 

respectivas Assembleias Legislativas, das populações diretamente interessadas, 

por plebiscito, e do Congresso Nacional por lei complementar.  

§ 4º - A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, 

obedecidos os requisitos previstos em lei complementar federal, dependerão de 

consulta prévia, mediante plebiscito, às populações diretamente interessadas, da 

aprovação das Câmaras de Vereadores dos Municípios afetados e se darão por lei 

estadual.  

§ 5º - Lei complementar federal disporá sobre a criação de Território, sua 

transformação em Estado ou sua reintegração ao Estado de origem.  

[...].   

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 15.  

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

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 3º - A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil 

compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos eles 

autônomos em sua respectiva esfera de competência.  

§ 1º - O Distrito Federal é a capital da União.  

§ 2º - Os Territórios integram a União.  

§ 3º - Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir- se ou desmembrar-se 

para se anexarem a outros ou formarem novos Estados, mediante aprovação das 

respectivas Assembleias Legislativas, das populações diretamente interessadas, 

por plebiscito, e do Congresso Nacional por lei complementar.  

§ 4º - A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, 

obedecidos os requisitos previstos em lei complementar federal, dependerão de 

consulta prévia, mediante plebiscito, às populações diretamente interessadas, da 

aprovação das Câmaras de Vereadores dos Municípios afetados e se darão por lei 

estadual.  

§ 5º - Lei complementar federal disporá sobre a criação de Território, sua 

transformação em Estado ou sua reintegração ao Estado de origem.  

[...] 

 

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

redação final do Substitutivo.  

Publicação: DANC, 1/7/1987, suplemento, a partir da 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.    

 

5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

Art. 44 - A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil 

compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos eles 

autônomos em sua respectiva esfera de competência.  

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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§ 1º - O Distrito Federal é a capital da União.  

§ 2º - Os Territórios integram a União.  

§ 3º - Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir- se ou desmembrar-se 

para se anexarem a outros ou formarem novos Estados, mediante aprovação das 

respectivas Assembleias Legislativas, das populações diretamente interessadas, 

por plebiscito, e do Congresso Nacional por lei complementar.  

§ 4º - A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, 

obedecidos os requisitos previstos em lei complementar federal, dependerão de 

consulta prévia, mediante plebiscito, às populações diretamente interessadas, da 

aprovação das Câmaras de Vereadores dos Municípios afetados e se darão por lei 

estadual.  

§ 5º - Lei complementar federal disporá sobre a criação de Território, sua 

transformação em Estado ou sua reintegração ao Estado de origem.  

[...]   

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 14.  

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

 

 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 49 - A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil 

compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos eles 

autônomos em sua respectiva esfera de competência.  

§ 1º - O Distrito Federal é a capital da União. 

§ 2º - Os Territórios integram a União.  

§ 3º - Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir- se ou desmembrar-se 

para se anexarem a outros ou formarem novos Estados, mediante aprovação das 

respectivas Assembleias Legislativas, das populações diretamente interessadas, 

por plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar.  

§ 4º - A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, 

obedecidos os requisitos previstos em lei complementar federal, dependerão de 

consulta prévia, mediante plebiscito, às populações diretamente interessadas, da 

aprovação das Câmaras de Vereadores dos Municípios afetados e se darão por lei 

estadual.  

§ 5º - Lei complementar federal disporá sobre a criação de Território, sua 

transformação em Estado ou sua reintegração ao Estado de origem.  

[...]  

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 130.  

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

 

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

Art. 28 - A República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados e o 

Distrito Federal, todos autônomos em sua respectiva esfera de competência.  

§ 1º - Brasília é a Capital Federal.  

§ 2º - Os Territórios Federais integram a União.  

§ 3º - Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir- se ou desmembrar-se 

para se anexarem a outros ou formarem novos Estados, mediante aprovação das 

respectivas Assembleias Legislativas, das populações diretamente interessadas, 
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mediante referendo, e do Congresso Nacional.  

§ 4º - Lei complementar federal disporá sobre a criação de Território, sua 

transformação em Estado ou sua reintegração ao Estado de origem.  

[...] 

Art. 37 - Cabe aos Estados: 

[...] 

Parágrafo único - A criação, incorporação, fusão e o desmembramento de 

Municípios, obedecidos os requisitos previstos em lei complementar estadual, 

dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações diretamente 

interessadas, da aprovação das Câmaras de Vereadores dos Municípios afetados, 

e se darão por lei estadual.  

 

FASE O – 
Emendas (ES) ao 

primeiro substitutivo 
do relator 

Total de emendas localizadas: 121.  

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

 

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

Art. 17 - A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil 

compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos 

autônomos em sua respectiva esfera de competência.  

§ 1º - Brasília é a Capital Federal.  

§ 2º - Os Territórios Federais integram a União.  

§ 3º - Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir- se ou desmembrar-se 

para se anexarem a outros ou formarem novos Estados, mediante aprovação das 

respectivas Assembleias Legislativas, das populações diretamente interessadas, 

através de plebiscito, e do Congresso Nacional.  

§ 4º - Lei complementar disporá sobre a criação de Território, sua transformação 

em Estado ou sua reintegração ao Estado de origem.  

[...] 

Art. 27 - Os Estados se organizam e se regem pelas Constituições e leis que 

adotarem, observados os princípios desta Constituição.  

[...] 

§ 2º - A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, 

obedecidos os requisitos previstos em lei complementar estadual, dependerão de 

consulta prévia, mediante plebiscito, às populações diretamente interessadas, e se 

darão por lei estadual. 

 

Discussão e votação: 

Destaque(s) apresentado(s) nº 1507/87, (referente à emenda 33224); nº 6184/87 

(supressivo); nº 3284/87, (referente à emenda 29777); nº 4032/87, (referente à 

emenda 32642); e nº 4984/87, (referente à emenda 21469). 

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte (Suplemento C), de 

27/01/1988, a partir da p. 1456.  

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

Art. 20. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil 

compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos 

autônomos em sua respectiva esfera de competência.  

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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FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

§ 1º Brasília é a Capital Federal.  

§ 2º Os Territórios Federais integram a União.  

§ 3º Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para 

se anexarem a outros ou formarem novos Estados, mediante aprovação das 

respectivas Assembleias Legislativas, das populações diretamente interessadas, 

através de plebiscito, e do Congresso Nacional.  

§ 4º Lei complementar disporá sobre a criação de Território, sua transformação em 

Estado ou sua reintegração ao Estado de origem.  

[...] 

Art. 27. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que 

adotarem, observados os princípios desta Constituição.  

[...] 

§ 3º A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, 

obedecidos os requisitos previstos em lei complementar estadual, dependerão de 

consulta prévia, mediante plebiscito, às populações diretamente interessadas, e se 

darão por lei estadual.  

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 8. 

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

 

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 02039, art. 19 §§ 1º a 4º e Art. 26, § 2º. 

 

Discussão e votação: 

Requerimento de fusão de emendas.  A fusão de emendas foi aprovada.  

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 4/3/1988, a partir da p. 

7988.  

Requerimento de destaque 1.388, referente à emenda 00794. A emenda foi 

aprovada.  

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 9/3/1988, a partir da p. 

8145. 

 

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

2º) 

Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil 

compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos 

autônomos, nos termos desta Constituição.  

§ 1º Brasília é a Capital Federal.  

§ 2º Os Territórios Federais integram a União e sua criação, transformação em 

Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar.  

§ 3º Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para 

se anexar a outros, ou formar novos Estados ou Territórios Federais, mediante 

aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito, e do 

Congresso Nacional, por lei complementar.  

§ 4º A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios 

preservarão a continuidade e a unidade histórico-cultural do ambiente urbano, far-

se-ão por lei estadual, obedecidos os requisitos previstos em lei complementar 

estadual, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações 

diretamente interessadas. 

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

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/196anc04mar1988.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/201anc09mar1988.pdf
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Nota: foi dada nova redação, pelo relator para o artigo 18, conforme relatório geral, 

volume 299, página VII transcrito abaixo: 

“Art. 18: Agreguei ao artigo, como § 4º, o § 2º do art. 27 do texto aprovado em 

primeiro turno, para que a matéria relativa à criação de pessoas jurídicas de Direito 

Público interno fosse tratada em um único dispositivo. No § 3º, promovi alteração 

de linguagem para evitar a sequência "mediante...através...mediante" que constava 

(art. 20, § 3º) da deliberação original”. 

Relatório geral disponível em:   

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

299.pdf    

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 9.  

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

 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 17. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil 

compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos 

autônomos, nos termos desta Constituição.  

§ 1º Brasília é a Capital Federal.  

§ 2º Os Territórios Federais integram a União e sua criação, transformação em 

Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar.  

§ 3º Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para 

se anexar a outros, ou formar novos Estados ou Territórios Federais, mediante 

aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito, e do 

Congresso Nacional, por lei complementar.  

§ 4º A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios 

preservarão a continuidade e a unidade histórico-cultural do ambiente urbano, far-

se-ão por lei estadual, obedecidos os requisitos previstos em lei complementar 

estadual, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações 

diretamente interessadas. 

 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Não foram localizadas emendas. 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil 

compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos 

autônomos, nos termos desta Constituição.  

§ 1º Brasília é a Capital Federal.  

§ 2º Os Territórios Federais integram a União, e sua criação, transformação em 

Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei 

complementar.  

§ 3º Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se 

para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, 

mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito, 

e do Congresso Nacional, por lei complementar.  

§ 4º A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios 

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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preservarão a continuidade e a unidade histórico-cultural do ambiente urbano, far-

se-ão por lei estadual, obedecidos os requisitos previstos em lei complementar 

estadual, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações 

diretamente interessadas.  

 

Nota: Prevaleceu alteração redacional proposta pelo Professor Celso Cunha para 

os parágrafos 2º e 3º. Houve renumeração de artigos. 

Conforme quadro comparativo das propostas de redação, fl. 22.  

  

 

 

EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
___________________________________________________________________ 

FASE B 

SUBCOMISSÃO DA UNIÃO, DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS - IIA 
   
   EMENDA:00026 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   LEOPOLDO PERES (PMDB/AM) 
Texto:   
   Inclua-se onde melhor pareça ao Relator:  
"Art. O Brasil é uma República Federativa,  
constituída, sob o regime representativo, pela  
união indissolúvel dos Estados, do Distrito  
Federal, dos Territórios e das Possessões Indígenas." 
Justificativa: 
Desde as primeiras décadas do Século XVI, com o início do processo de colonização, empreendido 
pelo europeu na América, teve início também o processo de desmantelamento das culturas 
indígenas. Os aborígenes do Brasil e do resto da América, inferiorizados nos aspectos técnico e 
militar, foram pouco a pouco vencidos, dizimados ou expulsos pelos invasores para o interior dos 
territórios. A dizimação das populações indígenas se fez ao longo do curso de nossa história e ainda 
se prolonga até os dias atuais, apesar do protesto dos próprios silvícolas e de associações que se 
esforçam em defendê-los. Para comprovar tal assertiva, basta verificar que os primitivos habitantes 
do solo pátrio não têm direito sequer à propriedade de suas terras, ameaçadas constantemente por 
posseiros, grileiros e fazendeiros. 
Proponho, pois, que as possessões indígenas, formadas pelas diversas regiões e reservas habitadas 
pelos nossos silvícolas, passem a integrar, não só territorialmente, mas principalmente jurídica e 
institucionalmente, o Estado do Brasil, tornando-se unidades federadas de uma nova federação 
brasileira. Acredito que, sob todos os pontos de vista, esta inovação trará vantagens para o Brasil. 
Parecer:   
   A proposta visa a incluir os Territórios e as Possessões Indígenas como unidades da Federação, 
excluindo a União.  

                                                      
3 As emendas foram reproduzidas sem revisão, conforme constam nas bases de dados da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal. Além disso, o texto das JUSTIFICATIVAS das emendas foi digitado e não houve conferência do trabalho. Os 
documentos originais poderão ser consultados em: http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-de-redacao/proposta-de-redacao-celso-cunha-parte1
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
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A emenda é, do ponto de vista jurídico-constitucional, equívoca.  
O parecer é pela rejeição. 
   
   EMENDA:00030 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   RUY NEDEL (PMDB/RS) 
Texto:   
   Art. A - Dê-se a seguinte redação ao § 3o.:  
"O Distrito Federal é a capital da União  
Federal e só dele podem irradiar os poderes aos  
Estados, Territórios e Municípios." 
Justificativa: 
É por todos sabido que, em momento algum, houve a transferência completa da Capital Federal para 
Brasília. Este fato ensejou, ao correr dos anos, que se instalasse na administração pública Federal 
um poder paralelo no Rio de Janeiro, que se agigantou a ponto de competir muitas vezes com o 
próprio poder central. 
Com o intuito de exemplificar, citamos o Ministério da Previdência e Assistência Social que no Rio de 
Janeiro se subdivide nos seguintes órgãos: IAPAS, INPS, INAMPS, e LBA. Ora, todas as ações do 
MPAS (Ministério da Providência e Assistência Social) antes de irradiarem da Capital Federal para os 
Estados e ou Municípios necessariamente passam por estes órgãos sediados em outra metrópole 
distante da Capital Federal. 
Situações similares são rotina e propiciam competição na organização dos poderes, geram 
emperramento da máquina administrativa e uma série de distorções de fácil dedução, sem contar o 
exagero de gastos geradores do déficit público que assola a nação brasileira. 
Com exceção do poder político, possuímos duas capitais federais no Brasil. 
Dificilmente um governo teria forças para solucionar o problema (mesmo criando o Ministério da 
Administração), se esta ANC, não se conscientizar em sua responsabilidade plena de que lhe 
concerne também uma profunda reforma administrativa. 
Parecer:   
   A emenda propõe alteração do § 3o. do Art. A (numerado como Art. 1o. no texto do Anteprojeto), 
pretendendo que somente do Distrito Federal, capital da União, podem irradiar os poderes aos 
Estados, Territórios e Municípios. Na justificação, o autor lembra que ainda há inúmeros 
órgãos federais localizados fora do Distrito Federal, criando-se uma situação de concorrência de 
poderes.  
Sem discutir o mérito da questão, é bom frisar, apenas, que não é neste Título da Constituição, nem, 
provavelmente, em qualquer outro de seus capítulos, que a matéria deva ser tratada. É um tema de 
legislação administrativa.  
O parecer é pela rejeição. 
   
   EMENDA:00037 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. passa a ter a seguinte redação:  
"Art. A República Democrática e Federativa  
do Brasil é constituída, sob regime representativo  
de governo, de forma indissolúvel, da União  
Federal, dos Estados e do Distrito Federal." 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
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Parecer:   
   A emenda propõe intercalar na expressão "República Federativa", constante do art. 1o., a palavra 
Democrática. Ora, quando se adota, expressamente, o regime representativo, essa é a fórmula 
técnica de exprimir o regime democrático.  
O parecer é pela rejeição. 
   
   EMENDA:00042 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Suprima-se o § 2o. do art., do anteprojeto. 
Justificativa: 
Parece-nos prescindível do dispositivo, tanto mais que estiola o conceito de União Federal, 
emprestando-lhe sentido jurisdicional em razão da territorialidade restrita aos Territórios Federais, 
como entes autárquicos.  
Ora, todos sabemos que a União Federal é, em associação indissolúvel com os Estados e o Distrito 
Federal, a própria República Federativa do Brasil, e que seus Poderes, Legislativos, Executivo e 
Judiciário, exercitam competência e jurisdição em todo o território nacional, no qual se inclui o espaço 
aéreo e o mar territorial. 
Se assim não fora, no dia em que não houvesse nenhum Território, a União Federal deixaria de 
existir. 
Ainda que se pretende interpretar o vocábulo Territórios como qualquer espaço federal, não se 
compreenderia como bem formulado o preceito, porquanto o território nacional é uno. 
Visto desse ângulo jurídico-constitucional é que apresentamos a presente emenda supressiva do 
dispositivo em tela. 
Parecer:   
   Pretende-se a supressão do § 2o. do art. A (art. 1o. no texto numerado). Aos argumentos aduzidos 
na sua justificação a melhor resposta seria um profundo exame do perfil e da natureza jurídico - 
constitucional dos Territórios no âmbito da Federação. Como isso é impossível, aqui e agora, convém 
fazer a redução do enfoque crítico à argumentação do ilustre autor ao trecho da justificação onde se 
afirma: "Se assim não fora, no dia em que não houvesse nenhum Território, a União Federal deixaria 
de existir".  
Ora sabe-se que a União, os Estados, o Distrito Federal e os próprios Territórios são ficções jurídicas. 
Embora como tais, constituem entes jurídicos, aos quais correspondem esferas de poder e 
competências. Daí por que ser mais correto designá-los por ordens federativas. Ordens, pois a cada 
uma se conferem poderes autônomos nos limites das respectivas competências estatuídas na 
Constituição. Parciais, porque não há poder nacional, único, exercido sobre base territorial una, sem 
fronteiras jurídicas. Existem competências de âmbito nacional, é verdade. Mas, estas se exercem 
pela União Federal, através de seus Poderes, nos casos de lei, de validade e eficácia igualmente 
nacionais, produzida na forma e sobre as matérias constitucionalmente previstas.  
Essas considerações convergem às seguintes conclusões:  
1o) está certo o autor, quando afirma que a Federação é a associação indissolúvel da União, dos 
Estados e do Distrito Federal;  
2o) está parcialmente correto o autor, quando afirma que os Poderes Legislativo, Executivo e 
Judiciário exercitam competência e jurisdição em todo o território nacional, no qual se inclui o espaço 
aéreo e o mar territorial. Só o será dessa forma, quando a Constituição determinar e quando 
lei nacional específica o disciplinar.  
3o) está parcialmente certo o autor, quando assinala que o território nacional é uno. É uno 
fisicamente; é dividido juridicamente.  
4o) está equivocado o autor ao afirmar o que se transcreveu há pouco. A União só deixará de existir, 
juridicamente, quando desaparecer a Federação, que á a forma jurídica do Estado brasileiro. Se isto 
acontecer, desaparecerão a União, os Estados, o Distrito Federal, etc. Permanecerá o 
território nacional, base física da jurisdição nacional de um Estado Unitário.  
O equívoco da emenda é que ela concebe a Federação numa perspectiva física, geográfica. Ocorre 
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que a Federação só pode ser compreendida sob ótica jurídica.  
Propor-se a supressão do § 2o. do art. A do Anteprojeto, sem localizar os Territórios no panorama 
federativo, significa emendar, para pior, o soneto.  
Quer-se dizer: a supressão pura e simples não atende ao objetivo de aperfeiçoar o Anteprojeto.  
Contudo, o Relator reconhece que a redação do § 2o. do art. 1o. deve ser aperfeiçoada.  
Dessa forma, acolhe, parcialmente, no mérito a emenda.  
O parecer é pela aprovação, parcial, quanto ao mérito, na forma do Anteprojeto definitivo que 
apresentará.  
Pela aprovação quanto ao mérito. 
   
   EMENDA:00054 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   Dê-se ao caput do artigo, a seguinte redação:  
"Art. a República Federativa do Brasil é  
constituída sob o regime democrático,  
representativo e participativo de governo, pela  
união indissolúvel da União Federal, dos Estados e  
do Distrito Federal." 
Justificativa: 
Pretendemos com esta emenda caracterizar, no Capítulo inicial da futura Constitucional brasileira, a 
tradicional forma federativa do Estado e as unidades que o integram, a exemplo do anteprojeto desta 
Subcomissão, mas com o regime democrático, representativo e participativo de governo, pois só com 
a participação democrática e direta da população consagrar-se-á a verdadeira soberania nacional. 
Parecer:   
   A presente emenda, a exemplo de outras no mesmo sentido, propõe o acréscimo da expressão 
"regime democrático, representativo e participativo de governo", na norma contida no art. 1o. do 
Anteprojeto.  
Na realidade, o conceito de representação ou de representatividade, por ser mais amplo que os 
demais, abrange o de participativo.  
Portanto, não será pela maior enumeração das notas conceituais relativas à representação que se 
explicará melhor este conceito. A técnica de elaboração constitucional exige o uso de terminologia 
sintética, pela utilização das expressões que, do exame de seu conteúdo lógico, resultem 
na correspondência a conceitos mais extensivos ou abrangentes.  
O parecer é pela rejeição. 
   
   EMENDA:00056 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   Dê-se ao § 3o. do artigo A, a seguinte redação:  
"§ 3o. O Distrito Federal é a capital da  
União Federal e a sede do Governo Nacional." 
Justificativa: 
Pretendemos fique implícito no novo Texto Constitucional o Distrito Federal como capital da União, 
bem como, sede do Governo Nacional, para cortar possíveis arestas que digam respeito a mudanças 
nesse sentido. 
Parecer:   
   Propõe-se alterar o § 3o. do art. A (art.1o. do texto numerado), visando a acrescentar que o Distrito 
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Federal é a sede do Governo Nacional.  
Não há por que acolher a emenda, sendo que o Distrito Federal como capital da União, já é 
efetivamente, sede do Governo da República.  
O parecer é pela rejeição. 
   
   EMENDA:00060 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   RUBEN FIGUEIRÓ (PMDB/MS) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo A, do Capítulo I, a seguinte redação:  
"Art. A - O Brasil é uma República  
Federativa, constituída sob regime representativo  
e Sistema Parlamentar de Governo, pela União  
indissolúvel dos Estados do Distrito Federal e dos  
Territórios." 
Justificativa: 
Trago à colação o Projeto Victor Faccioni quando conceitua a República e lhe dá o caráter político de 
Sistema Parlamentarista de Governo. 
Aqui repito o texto, para desde já, abrir-se nesta Subcomissão o debate sobre o Sistema de Governo 
mais adequado à realidade política do País, que, ao meu ângulo de visão, tende inexoravelmente 
para o Parlamentarismo. 
Não é demasiado repetir aqui o que afirmou Victor Faccioni, o incansável arauto do Sistema 
Parlamentarista dos tempos atuais e discípulo modelar do símbolo da nobre causa política no Brasil, 
o saudoso Raul Pila, - sobre sua proposta: 
“O Sistema Parlamentar de Governo é o que pode garantir a estabilidades das instituições políticas 
brasileiras. Igualmente constitui a única forma de sistema de Governo capaz de assegurar a plenitude 
das prerrogativas do Congresso Nacional, como legitima representação do Povo Brasileiro, e 
assegurar ainda o firme desejo da sociedade brasileira de poder participar em caráter permanente, e 
não apenas no dia das eleições, das grandes decisões da vida nacional”. 
Parecer:   
   O autor propõe alteração do art. A (art. 1o. do texto numerado) para definir o sistema parlamentar 
de governo.  
Embora o Relator seja adepto dessa forma de governo, não seria correto, nem prudente, imiscuir-se 
em temática de outra Subcomissão.  
Por esta única razão, o parecer é pela rejeição. 
   
   EMENDA:00082 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   MEIRA FILHO (PMDB/DF) 
Texto:   
   Dê-se ao caput do art. A  a seguinte redação e  
suprima-se o seu parágrafo 2o.:  
"Art. A. A República Federativa do Brasil é  
constituída sob forma democrática e pelo regime  
representativo de governo, de forma indissolúvel  
entre a União, os Estados, Distrito Federal e os  
Territórios.  
§ 1o. Todo poder emana do povo e em seu nome  
é exercido...  
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§ 2o. Suprimir uma vez que os territórios já  
foram incluídos no art. A." 
Justificativa: 
Visa a presente emenda consolidar a democracia como princípio fundamental da organização do 
Estado constituído pela vontade popular e por ela organizado em Federação indissolúvel dos 
Estados-membros, Distrito Federal e Territórios. 
Parecer:   
   Dá nova redação ao art. A, caput, do Anteprojeto (art. 1o. do texto numerado), para incluir: 1) a 
expressão "forma democrática"; 2) os Territórios entre as unidades federativas.  
Quanto à primeira inclusão, prevalecem aqui as considerações expendidas nos pareceres das 
emendas nos. 0037-1 e 0054-1.  
Quanto à inclusão dos Territórios, insista-se, como se fez no Relatório do Anteprojeto, em que essas 
entidades territoriais são meras extensões da jurisdição territorial da União, faltando-lhes toda a 
necessária autonomia para que constituam uma unidade federativa, a exemplo da União e dos 
Estados-membros. Politicamente, não o são. Tecnicamente, devem figurar como se propõe no 
Anteprojeto, no âmbito dos entes intrafederais, isto é, da União.  
De outra parte, a supressão do art. 2o é incabível, pelas razões acima expostas.  
O parecer é pela rejeição. 
   
   EMENDA:00091 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   
   Seção II - Dos Territórios:  
"Suprimir toda a Seção, composta dos Art. T, U, V, X, Y e Z." 
Justificativa: 
Somos favoráveis a extinção da figura de Território Federal na Federação. Pela experiência vivida no 
Território de Roraima, tendo lá nascido, sabemos que um Território não é sequer uma Unidade da 
Federação, e, transforma os seus habitantes em cidadãos de categoria inferior, iniciando por não 
permitir que escolham os seus governadores, que são prepostas do Presidente da República, 
terminando quase sempre por se transformar em verdadeiros ditadores, que impõem a sua vontade à 
revelia da comunidade. 
O próprio Relator, no Artigo E, não prevê a possibilidade dos Estados se subdividirem ou 
desmembrar-se, ou ainda, se incorporarem entre si para constituírem Territórios Federais. Aliás, isso 
representaria reduzir a cidadania e os direitos das populações localizadas nessas áreas, que teriam 
que expressamente, através de plebiscito abrir mão desses direitos para passarem à viver na 
condição de habitantes de uma autarquia federal, que é o que são na prática os Territórios. 
Parecer:   
   Propõe a supressão da Seção II, do Capítulo V, eliminando a figura dos Territórios.  
A proposta não pode ser acolhida, porque os Territórios ainda existem.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00100 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   JOÃO DA MATA (PFL/PB) 
Texto:   
   "Art. E. A União e os estados observarão o  
resultado de consulta às populações diretamente  
interessadas, por sistema plebiscitário, para a  
construção de usinas nucleares, depósitos de  
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material e lixo atômico, ou quaisquer  
empreendimentos que prejudiquem a qualidade de  
vida das comunidades ou ofereçam riscos à vida  
humana e ao equilíbrio ecológico." 
Justificativa: 
Não se justifica fazer um plebiscito para a construção de benfeitorias para as comunidades, como é o 
caso do aeroporto, hidrelétricas e polos petroquímicos. 
É importante observar que as normas relativas e meio ambientes estabelecem as condições em que 
estas construções devam ser realizadas e não neste item. 
Parecer:   
   EMENDA No. 2A 0100-9  
Dá nova redação ao art. E" (art. 6o. do texto numerado), para excluir da consulta plebiscitária ali 
prevista, a construção de aeroporto, hidrelétricas e polos petroquímicos.  
O autor argumenta que há obras que trazem benfeitorias para as comunidades. Disso não há dúvida. 
O que se quer, porém, é que as populações manifestem seu interesse pelas benfeitorias.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00107 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   ALDO ARANTES (PC DO B/GO) 
Texto:   
   O § 2o. do art. A do anteprojeto passa a ter  
a seguinte redação:  
"Brasília é a capital da União Federal." 
Justificativa: 
A capital da União Federal é a cidade de Brasília localizada na unidade administrativa que é o Distrito 
Federal. Essa é a formulação que julgamos ser mais precisa. 
Parecer:   
   Propõe nova redação ao art. A (art. 1o. do texto numerado) para determinar que a capital da União 
é Brasília.  
Brasília faz parte do território do Distrito Federal e este, em sua integridade territorial, é que deve ser 
a capital da União.  
O parecer é pela rejeição. 
   
   EMENDA:00138 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   Suprima-se § 2o. do artigo A. 
Justificativa: 
A Emenda visa eliminar os territórios para, em qualquer circunstância, transformar em Estados, as 
partes desmembradas. 
Parecer:   
   A supressão proposta do § 2o. do art. A (art. 1o. do texto numerado), com o objetivo de eliminar, 
simplesmente, os Territórios, não pode ser atendida, porque eles ainda existem e podem 
permanecer.  
O parecer é pela rejeição. 
   
   EMENDA:00139 REJEITADA 
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Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   Suprimam-se os artigos T a Z. 
Justificativa: 
A Emenda visa extirpar da organização da União a figura dos territórios, eis que, eventuais 
desmembramentos deverão ser transformados em Estados. 
O exemplo mais recente desta realidade é do Estado de Mato Grosso do Sul que, sem passar pela 
experiência de Território, experimentou após a sua transformação, extraordinários índices de 
progresso e desenvolvimento. 
Parecer:   
   A emenda propõe a extinção dos artigos 26 a 31 do Anteprojeto.  
O autor entende que a figura dos Territórios deve ser extirpada do sistema federativo. Entretanto, 
enquanto não forem transformados em Estados, não podem deixar de ter tratamento, em nível 
constitucional, de entidades federadas.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00150 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   FRANCISCO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   
   Suprima-se o § 2o. do Art. A. 
Justificativa: 
O ilustre relator da subcomissão da União, Distrito Federal e Territórios, procura distinguir o que 
constitui a República Federativa (Art. A) e o que está “compreendido” na União: os territórios. No 
entanto, pelo Relatório os municípios não constituem, nem fazem parte do organismo da República 
Federativa. Ninguém ignora, porém, que a única realidade nacional é o município que fica assim 
cassado do direito de integrar-se na República, contrariando velha reivindicação dos municipalistas.  
Pela emenda que apresentamos ao Art. A, justifica-se a supressão do § 2º do Art. A. 
Parecer:   
   A supressão do § 2o. do art. A (art. 1o. do texto numerado) não pode ser considerada, nos termos 
da justificação do autor.  
Os Municípios, de fato, constituem a única realidade nacional, no sentido de que são entidades da 
organização estatal com base física que lhe corresponde precisamente. Não são, portanto, meras 
ficções. Todavia, juridicamente, são meras divisões territoriais dos Estados, embora com autonomia. 
Por isso, não devem ser considerados como unidades da Federação.  
Os Territórios são, igualmente, divisões territoriais, mas sem autonomia alguma.  
Por isso mesmo, apenas autarquias territoriais da União.  
Adotem-se aqui parte das considerações integrantes do parecer sobre a emenda no. 2A0010-0  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00152 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   FRANCISCO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se a redação abaixo ao Art. A:  
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"Art. A. O Brasil é uma República democrática  
representativa, constituída numa Federação  
indissolúvel da União, dos Estados, do Distrito  
Federal, dos Territórios e dos Municípios." 
Justificativa: 
A presente emenda tem como objetivo definir constitucionalmente e de maneira sintética, o Regime 
Político, o Sistema de Governo e a Forma de Governo. Tanto o Relatório da Subcomissão, como a 
presente emenda, não enfrentam o problema do Sistema a vigorar: Parlamentarismo ou 
Presidencialismo, o que seria compreensível, porque se trata de matéria examinada na Comissão de 
Organização dos Poderes e Sistema de Governo. 
Pelo Art. A do Relatório omite-se o regime político democrático que deverá vigorar, presumindo-se 
apenas que seja o democrático. Por que não explicitá-lo? O texto do relator se refere, apenas, a um 
“regime representativo de governo”. Isto poderá levar a uma leitura superficial de que sendo 
representativo é democrático. Isto não é verdade. O regime de representatividade cooperativista na 
Itália, foi representativo, mas fascista e antidemocrático. Creio, portanto, que nossa emenda não é 
rebarbativa é substancial. 
É de se notar que não inserimos a forma “democrática e popular”, vez que se trata de um regime 
capitalista, uma democracia burguesa, pelo que se deduz das propostas dos relatórios de todas as 
subcomissões. 
Outro ponto que nos parece omisso no referido Art. A do Relatório é quando constitui a Federação 
pela União, Estados e Distrito Federal, ignorando-se o município que é a única e verdadeira realidade 
nacional. A União e os Estados é que são na verdade, ficções jurídicas. 
É certo que o conceito tradicional de Federação, no Brasil, não é este. Ora em algumas constituições 
se estabelece que a Federação é constituída da União, Estados, Distrito Federal e Territórios, ora se 
exclui a União, como ocorre com a Constituição em vigor, no seu Art. 1º. 
“O Brasil é uma República Federativa constituída, sob regime representativo, pela união indissolúvel 
dos Estados, Distrito Federal e dos Territórios”. A União está excluída. O ilustre relator a incluiu, mas 
ignora o Município, como também fizera a atual constituição. O correto seria incluir os dois. 
Os vínculos que os interligam são vínculos institucionais, que precisam ser ampliados no seu 
conceito, para que não se alicercem, apenas, no artificial, mas sim no real. 
Assim, creio que é importante definir que o regime é “democrático representativo” e incluir-se o 
município como uma das entidades Constitutivas da Federação. 
Parecer:   
   A emenda assemelha-se às de nºs. 2A0040-1, 2A0026-6, 2A0082-7 e outras.  
Adotem-se as razões dos pareceres lá apresentados.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00161 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   HUMBERTO LUCENA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Dê-se ao art. A, acrescendo-lhe parágrafos e  
renumerando-se os seus §§ 1o. a 6o., a seguinte redação:  
"Art. 1o. O Brasil é uma República soberana,  
empenhada na consolidação de uma sociedade na qual  
o acesso aos valores fundamentais da vida humana  
seja igual para todos como princípio permanente da  
dignidade de seu povo.  
§ 1o. O Brasil é um Estado democrático  
constituído pela vontade popular e por ela  
organizado em Federação indissolúvel de Estados-  
membros, Distrito Federal e Territórios.  
§ 2o. O Estado brasileiro está submetido aos  
desígnios da sociedade civil e sua principal  
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finalidade é promover a identidade nacional pela  
integração igualitária de todos no seu processo de  
desenvolvimento.  
§ 3o. O princípio da descentralização  
democrática da administração pública rege a União  
nas suas relações com os Estados-membros e seus  
municípios.  
§ 4o. Os princípios fundamentais do Estado  
brasileiro são:  
a) a soberania do povo;  
b) a plenitude de exercício dos direitos e  
liberdades consagrados no Título referente à soberania;  
c) o pluralismo político.  
§ 5o. São tarefas fundamentais do Estado:  
a) garantir a independência nacional pela  
preservação de condições políticas, econômicas,  
culturais, científicas, tecnológicas e bélicas,  
que lhe permitam rejeitar toda tentativa de  
interferência estrangeira na determinação e  
consecução de seus objetivos internos;  
b) assegurar a participação organizada do  
povo na formação das decisões nacionais, defender  
a democracia política e econômica e fazer  
respeitar a constitucionalidade e a legalidade;  
c) preservar, controlar e democratizar a  
livre iniciativa, promovendo a distribuição da  
riqueza, do trabalho e dos meios de produção, a  
fim de abolir todas as formas de opressão e  
exploração do homem pelo homem, e garantir o bem-  
estar e a qualidade da vida do povo." 
Justificativa: 
Tendo em vista a emenda supressiva ao art. 1º e parágrafos, que apresentamos ao Anteprojeto da 
Subcomissão dos Direitos Políticos, dos Direitos Coletivos e Garantias, cabe-nos, transpor, a esta 
Subcomissão da União, Distrito Federal e Territórios, os dispositivos que lá propusemos suprimir, 
ressalvada a autoria do Relator daquela Subcomissão quanto aos dispositivos aqui transcritos quase 
na integra, à exceção de pequenas alterações redacionais. 
Parecer:   
   Propõe a inclusão, como disposições preliminares, dos princípios que fundamentam o Estado 
brasileiro, na perspectiva de sua soberania.  
A organização do Estado, objeto temático desta Subcomissão, limita-se ao estabelecimento dos 
fundamentos da República e da Federação, principalmente desta, no que se refere às relações 
existentes entre as unidades que a compõem.  
Assim, a matéria de que trata a presente emenda pertence ao âmbito de competência da 
Subcomissão da Soberania.  
O parecer é pela rejeição. 
 
 

FASE B 

SUBCOMISSÃO DOS ESTADOS – IIB 
   
   EMENDA:00031 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
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Autor:   
   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Suprima-se do art. 5o. os incisos I, II e IV. 
Justificativa: 
A criação de novos Estados não pode ficar sujeita aos critérios de área máxima e mínima, densidade 
populacional e renda per capita. 
Os fatores que determinam a necessidade de novos estados são dinâmicos e dependentes da 
conjuntura que pode alterar-se num curto espaço de tempo. Todos critérios de avaliação podem ser 
modificados e a falta de previsão e planejamento não podem surpreender o desenvolvimento 
nacional. 
Grandes áreas do território nacional, para citar um exemplo precisam ser definitivamente ocupados 
pelo povo brasileiro. 
Imagine-se que o governo resolva investir grandes somas em regiões ricas e desabitadas da 
Amazônia, criando lá todas as condições básicas para o trabalho e a vida de milhares de brasileiros. 
O planejamento passaria pela criação de um novo Estado. 
Ademais a promulgação exclusiva pelo Congresso Nacional nos dá a garantia da seriedade e da 
propidade na transparência do processo Legislativo. 
Em nosso entendimento, a realização de plebiscito, a infraestrutura necessária e a promulgação do 
Congresso Nacional, são itens suficientes para justificar a matéria. 
Parecer:   
   Parecer contrário. 
   
   EMENDA:00041 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   MAURO BORGES (PDC/GO) 
Texto:   
   Acrescentar no art. 5o. que trata das  
condições para criação de Estados (pag. 8 do  
avulso), o seguinte parágrafo (transformando o  
atual parágrafo único em parágrafo 2o.):  
"Art. 5o. A lei ordinária....................  
§ 1o. É vedado à União prestar qualquer tipo  
de ajuda financeira que tenha por objetivo  
viabilizar a criação de um novo Estado ou esteja  
vinculada, de alguma forma, a essa condição.  
§ 2o. A lei complementar ordenadora. ......." 
Justificativa: 
A presente emenda tem por finalidade aperfeiçoar o artigo que trata das condições para criação de 
Estados, na forma proposta pelo eminente relator da Subcomissão, evitando-se que interesses 
políticos façam emergir unidades federativas sem as mínimas condições de sobrevivência 
econômica, agravando mais ainda o déficit público, devido a injeção de recursos federais em Estados 
que já surgem insolventes. 
Diante do atual quadro de dificuldades que atravessa o País, não tem sentido promover várias 
divisões de Estados no prazo de 5 anos. 
A condição “sine qua non” da criação de novo Estado é sua possibilidade de auto sustentação. Caso 
tenha que se valer da União para pagar dívidas ou ter ajudas financeiras, decorrentes da criação do 
novo Estado, melhor seria a criação de um Território por alguns anos. 
Parecer:   
   Parecer contrário. 
   
   EMENDA:00044 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
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Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   PAULO ROBERTO (PMDB/PA) 
Texto:   
   incluir o seguinte, sob inspiração do texto  
da constituinte do 24 de janeiro de 1967, do  
Anteprojeto Afonso Arinos, em substituição aos  
artigos 5o., seus incisos e parágrafo único, e  
eliminação das demais disposições relativas aos  
novos Estados no Anteprojeto Siqueira Campos.  
"Art. ficam criados os Estados de Amapá e  
Roraima, estes pela conversão dos respectivos  
Territórios Federais, e os do Juruá, Maranhão do  
Sul, Santa Cruz, Tapajós e triângulo, pelo  
desmembramento dos Municípios dos Estados em cujas  
superfícies serão delimitados, implantados e  
instituídos, observando-se na lei os mesmos  
critérios seguidos na criação dos Estados do Acre,  
Mato Grosso do Sul e Rondônia.  
Parágrafo único. A criação de novos Estados e  
Territórios, por incorporação, anexação, fusão e  
desmembramento de áreas, com a determinação dos  
seus limites, formas de organização e regime de  
funcionamento até a vigência dos respectivos  
estatutos básicos, dependem de lei, respeitadas as  
peculiaridades de cada um.  
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   o objetivo da emenda foi atingido, estando o seu texto inserido em muitos dos artigos das 
"Disposições Transitórias e Finais". 
   
   EMENDA:00049 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Substituir a redação do inciso III, do artigo 5o. por:  
"a realizar-se no Estado membro e na área a  
ser emancipada." 
Justificativa: 
Obviamente que se tal possibilidade irrestrita se efetuar, haverá, sem dúvida alguma, uma 
proliferação imensa de novos Estados membros, porém, uma “discussão” a nível estadual poderá 
demonstrar os problemas oriundos do novo Estado membro e, inclusive, os prejuízos econômicos e 
sociais que poderão ocorrer no Estado original. 
Parecer:   
   Parecer contrário. 
   
   EMENDA:00053 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
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Autor:   
   CHAGAS RODRIGUES (PMDB/PI) 
Texto:   
   Ao art. 5o., caput,  
Dê-se a seguinte redação:  
"Art. 4o. Lei federal, aprovada pela maioria  
absoluta da Câmara dos Deputados e do Senado  
Federal, criará Estados, obedecidas as seguintes  
condições:" 
Justificativa: 
As exigências contidas no caput do art. parecem-nos d.v., excessivas. Com efeito, diz o preceito ora 
emendado que “lei ordinária, baseada nas exigências de lei complementar, criará Estados, 
obedecidas as seguintes condições”. Estabelecidas pela Constituição as condições ou critérios, 
parece-nos suficiente lei federal votada pela maioria absoluta de ambas as Casas do Poder 
Legislativo. Entre as condições já figura, corretamente, a consulta plebiscitária na área do Estado a 
ser criado. 
Parecer:   
   Parecer contrário. 
   
   EMENDA:00054 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   CHAGAS RODRIGUES (PMDB/PI) 
Texto:   
   Ao art. 5o., item I  
Dê-se a seguinte redação:  
"I População máxima de um décimo e mínima de  
um centésimo da população brasileira." 
Justificativa: 
A redação atual do inciso refere-se à “densidade demográfica”, que exige seja “superior a três 
habitantes por quilômetro quadrado”. A densidade demográfica é hoje, aproximadamente, no Acre, de 
2,45 habitantes por km²; no Amazonas, de 1,17 e em Mato Grosso é de 1,81; enquanto a de Alagoas 
é de 84,20; a da Paraíba, é de 55,02; a de Pernambuco de 71,15; a do Rio de Janeiro de 299,94, e a 
de São Paulo é de 126,11 habitantes por km². O critério ora proposto, parece-nos mais harmônico, 
reduzindo, na medida do possível, as grandes disparidades entre as unidades da Federação. E se o 
inciso II estabelece a área máxima e a mínima, o item I, deve, por sua vez, estabelecer a população 
máxima e a mínima. 
Parecer:   
   Parecer contrário. 
   
   EMENDA:00055 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   CHAGAS RODRIGUES (PMDB/PI) 
Texto:   
   Ao art. 5o., parágrafo único:  
"Suprima-se o parágrafo." 
Justificativa: 
Já oferecemos emenda ao caput do art., dando-lhe nova redação, que exige lei federal aprovada pela 
maioria absoluta dos Deputados Federais e dos Senadores para criação de novos Estados, 
obedecidos os critérios estabelecidos pela Constituição. Assim, somos forçados a propor a supressão 
do parágrafo. 
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Parecer:   
   A não acolhida da emenda de nº. 2B0054-6, do autor, leva a prejudicialidade desta emenda de nº. 
2B0055-4.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:00067 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Inclua-se:  
"Art. Os Estados podem incorporar-se entre  
si, formando nova unidade da Federação, mediante  
deliberação das respectivas Assembleias  
Legislativas, plebiscito das populações  
diretamente interessadas e aprovação do Congresso  
Nacional, mediante lei aprovada pela maioria  
absoluta da Câmara dos Deputados e do Senado  
Federal." 
Justificativa: 
Na hipótese, devem ser também ouvidas as Assembleias Legislativas. E a incorporação ou fusão 
deve ser expressamente prevista por não confundir-se com simples criação de Estado mediante 
desmembramento. 
Parecer:   
   Parcialmente acolhida, passa a compor a nova redação do artigo 5o. 
   
   EMENDA:00123 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   JOSÉ MAURÍCIO (PDT/RJ) 
Texto:   
   "Os Estados poderão ser criados por  
incorporação, subdivisão ou desmembramento de  
outros, desde que haja em qualquer dos casos, o  
referendo dos eleitores dos municípios afetados em  
consulta plebiscitária, mediante deliberação das  
respectivas Assembleias Legislativas e aprovação  
do Congresso Nacional, na forma de lei complementar." 
Justificativa: 
Com o anteprojeto oferecido pelo relator, só fala na “criação de Estados”, não tratando da fusão, 
subdivisão, e ou cisão dos mesmos, fomos obrigados a propor a referida emenda, sobre a matéria. 
A Emenda que estamos apresentando para apreciação, dos nossos pares constituintes na 
subcomissão dos Estados, visa garantir a participação da população dos municípios afetados, através 
de consulta plebiscitaria, com deliberação das Assembleias Legislativas e posteriormente a 
aprovação pelo Congresso Nacional. 
A decisão dos eleitores dos municípios atingidos por processos de fusão, subdivisão e ou cisão de 
estados como condição “SINE QUA NON” é a forma mais democrática, pois, estabelece um canal de 
comunicação até a decisão final do Congresso Nacional, entre o povo e seus representantes nas 
Assembleias Legislativas e no Parlamento Nacional. 
Parecer:   
   Parcialmente acolhida nos critérios para criação de novos Estados, entra na composição da nova 
redação do artigo 5o. 
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   EMENDA:00130 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   RENATO BERNARDI (PMDB/PR) 
Texto:   
   O Artigo 5o. passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 5o. - A Lei ordinária, baseada nas  
exigências de lei complementar criará Estados,  
obedecidas as seguintes condições:  
I - Aprovação por plebiscito realizado na  
área a emancipar-se;  
II - A renda per capita igual a do Estado-  
Membro menos desenvolvido;  
III - A infraestrutura de serviços e  
transportes suficiente ao processo de  
desenvolvimento.  
Parágrafo único: A Lei complementar  
ordenadora e a lei ordinária de criação de Estado-  
Membro, de iniciativa de Assembleia Legislativa,  
da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do  
Poder Executivo, são de promulgação exclusiva do  
Congresso Nacional." 
Justificativa: 
Analisando o artigo 5º, somos pela supressão das duas primeiras normas, deixando à Legislação 
ordinária tal incumbência. 
A evolução histórica de movimentos regionais, em um país continental como o nosso, apresenta 
condições tão específicas que não vemos razão para tal restrição constitucional. 
Parecer:   
   Acolhida, a emenda passa a compor a nova redação do artigo 5o.  
Parecer favorável. 
   
   EMENDA:00134 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   JOSÉ TEIXEIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Art. 5o., Parágrafo único  
Retirar do texto do artigo a expressão  
"Assembleia Legislativa" 
Justificativa: 
. A criação de Estados se fará necessariamente pela consulta popular. 
. A Assembleia Legislativa terá dificuldades políticas de votar desmembramento. 
. E quando se tratar de fusão o problema ficaria duplicado, pois deveriam ter o apoio das duas 
Assembleias Legislativas. 
Parecer:   
   A emenda tem parecer favorável, suprimida a expressão "Assembleia Legislativa" do parágrafo 
único do artigo 5o. do Anteprojeto.  
Parecer favorável. 
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FASE B 

SUBCOMISSÃO DOS MUNICÍPIOS E REGIÕES - IIC 

   
   EMENDA:00029 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   ARNALDO MARTINS (PMDB/RO) 
Texto:   
   "Art. 5o. ..................................  
§ - Não poderão ser criados municípios nos  
doze meses anteriores e nos doze meses posteriores  
às eleições municipais gerais fixadas para todo o País." 
Justificativa: 
Sabe-se que a instalação de um município somente ocorre, com a posse do Prefeito e dos 
Vereadores. Até isso ocorrer, o município está criado e não instalado. 
Como o município é administrado até ser instalado? 
A presente emenda objetiva diminuir o tempo em que o município, apesar de criado, não está 
instalado. 
Parecer:   
   EMENDA No. 2C 0029-0  
AUTOR: Constituinte ARNALDO MARTINS  
Pela aprovação das emendas número 2C 0027-3 e 2C 0028-1 e pelo não-acolhimento das emendas 
de números 2C 0025-7 e 2C 0029-0.  
No primeiro caso, isto é, das emendas nos. 2C 0027-3 e 2C 0028-1, apreciamos pela aprovação, de 
vez que versam sobre matéria tipicamente constitucional e que se justificam na Lei Maior do País, em 
razão do acolhimento dos Municípios no seio da Federação.  
No que tange às emendas nos. 2C 0025-7 e 2C 0029-0, propomos o não-acolhimento em razão de 
versarem sobre matéria eleitoral de ordem puramente procedimental, que deve figurar no Código 
eleitoral ou em lei especial do mesmo nível, ou por tratarem de proibição que merece ser inscrita em 
lei complementar e não na Constituição.  
Em consequência, no art. 6o. do anteprojeto propomos sejam incluídas apenas dois dos parágrafos 
sugeridos pelo nobre Constituinte Arnaldo Martins, os apresentados com as emendas Nos. 2C 0027-3 
e 2C 0028-1, passando essa disposição a ter a seguinte redação:  
"Art. 6o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
II - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
III - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
IV - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
§ 1o. Os Prefeitos e Vice-Prefeitos serão eleitos 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." 
   
   EMENDA:00032 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   ARNALDO MARTINS (PMDB/RO) 
Texto:   
   "Art. 5o. ..................................  
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§ 1o. - (é parágrafo único do anteprojeto).  
§ 2o. - Os municípios que forem criados sem  
estarem de acordo com as prescrições contidas  
nesta Constituição e na legislação federal  
pertinente, não receberão verbas da União, a  
qualquer título.  
"Disposições Gerais e Transitórias"  
- Não se aplicam as prescrições contidas no  
§ 2o. artigo 5o. desta Constituição, aos  
municípios criados anteriormente à data da  
promulgação desta Constituição." 
Justificativa: 
A inclusão do § 2º objetiva proteger todos os municípios brasileiros. 
Pela fonte anexa, podemos verificar que, dos 4.176 municípios existentes, 1.628 foram criados 
irregularmente, sem que fossem respeitados os requisitos estabelecidos na Constituição da 
República e na legislação federal pertinente. 
Tal fato, que é puramente político, é um procedimento altamente prejudicial aos demais municípios, 
porquanto que esses municípios ilegais passam a receber quotas do fundo de Participação dos 
Municípios e, consequentemente, diminuem as quotas dos demais municípios. 
Há ainda despesas diversas que, no fim, vão onerar a União, em detrimento de verbas que poderiam 
ser aplicadas nos outros municípios. Podemos citar as seguintes despesas: construções de prédios 
para os órgãos institucionais, funcionalismo, Câmara de Vereadores e estrutura da Prefeitura. 
A fim de que os atuais municípios criados irregularmente não venham a sucumbir, apresentamos 
também uma emenda a ser inserida nas “Disposições Gerais e Transitórias”, protegendo esses 
municípios. 
Parecer:   
   EMENDA No. 2C 0032-0  
AUTOR: Constituinte ARNALDO MARTINS  
Pelo não-acolhimento. O reconhecimento, no próprio bojo da Constituição, de que os seus preceitos 
sobre criação de Municípios serão descumpridos, não parece ser conveniente.  
As consequências da desobediência do texto constitucional a respeito, além da nódoa maior da 
inconstitucionalidade, devem constar da letra da lei. 
   
   EMENDA:00035 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   WALDECK ORNÉLAS (PFL/BA) 
Texto:   
   Modifique-se a redação do § 2o. do artigo  
1o., na seguinte forma:  
"§ 2o. Os Estados serão agrupados em regiões  
e os municípios em áreas metropolitanas,  
obedecidos os requisitos estabelecidos nesta  
Constituição e em lei complementar nacional." 
Justificativa: 
Subordinadas a normas estabelecidas em leis complementares, a formação de regiões de 
desenvolvimento econômico bem como de áreas metropolitanas não é um ato voluntário dos Estados 
ou dos Municípios, respectivamente, mas um imperativo das condições físicas, culturais, econômicas 
e sociais que determinam a conveniência da formação desses entes como forma de coordenar ações 
em prol de um desenvolvimento harmônico no interesse das partes integrantes das respectivas 
unidades territoriais. Daí a proposta de modificação do texto. 
Parecer:   
   EMENDA No. 2C 0035-4  
AUTOR: Constituinte WALDECK ORNELAS  
Pela aprovação. A emenda melhora a redação do art. 1o., § 2o., do anteprojeto, tornando-a 
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imperativa e evitando  
intepretações desencontradas. Merece, portanto, esse dispositivo passar a ter a seguinte redação:  
"Art. 1o. .................................... 
§ 1o. ................................... 
§ 2o. Os Estados serão agrupados em Regiões e os Municípios em Áreas Metropolitanas, 
obedecidos os requisitos  
estabelecidos nesta Constituição e em lei complementar nacional. 
   
   EMENDA:00042 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   MAURÍCIO FRUET (PMDB/PR) 
Texto:   
   Substitua-se, no § 2o. do art. 1o., no art.  
2o., no art. 3o., caput e seu § 2o., no art. 15 e  
no § 1o. do art. 19, do anteprojeto, a expressão  
"lei complementar nacional" por "lei complementar  
federal". 
Justificativa: 
O anteprojeto de texto constitucional utiliza, equivocadamente, a nosso ver, a expressão: “lei 
complementar nacional” em vez de “lei complementar federal”. 
Ora, “lei nacional” sugere qualquer diploma legal com validade no País, enquanto que “lei federal” 
explicita e nível de Poder Público que pode editá-la. 
Nesse sentido, temos para nós que a inovação é inconveniente, sendo muito mais pertinente a 
expressão tradicional em nosso ordenamento jurídico-constitucional de “lei federal”. 
Tais as razões que dão suporte a esta emenda. 
Parecer:   
   EMENDA No. 2C 0042-7  
AUTOR: Constituinte MAURÍCIO FRUET  
Pelo não-acolhimento. Coexistem em nosso país, de organização política federal, três ordens parciais 
de competência: a União (inclusive o Distrito Federal, sua capital), os Estados e os Municípios, estes 
expressamente, acaso prevaleça o querer do anteprojeto desta Subcomissão.  
Dessas três ordens emanam leis federais, estaduais e municipais, respectivamente. Acima dessas 
três ordens, há uma outra ordem de emanação jurídica - a Nação, considerada em sua totalidade, 
hoje representada na Assembleia Nacional Constituinte, abstraída qualquer consideração de 
ordem parcial. A lei complementar - "lex legum" - por ser cogente às três ordens parciais e por, 
tecnicamente, a elas sobrepor- se, à semelhança do que ocorre com a Constituição e suas emendas, 
deve ter uma denominação consentânea com a sua realidade de lei nacional. 
   
   EMENDA:00044 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   MAURÍCIO FRUET (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 5o. do anteprojeto a seguinte redação:  
"Art. 5o. O Município será criado por lei  
estadual, obedecidos os requisitos mínimos e a  
forma previstos em lei complementar estadual.  
§ 1o. Dependerão de consulta prévia, através  
de plebiscito, às populações diretamente  
interessadas para referendar a iniciativa da  
Assembleia Legislativa do Estado, os casos de  
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criação, incorporação, fusão e desmembramento de  
Municípios.  
§ 2o. Os Municípios poderão instituir fundos  
municipais para o desenvolvimento ou para executar  
serviços de atribuições comuns." 
Justificativa: 
O objetivo da emenda é permitir maior autonomia aos Municípios, assegurando a livre manifestação 
das populações nos casos que indica, oferecendo, ainda, mecanismo de desenvolvimento às 
Municipalidades. 
Parecer:   
   EMENDA No. 2C 0044-3  
AUTOR: Constituinte MAURÍCIO FRUET  
Pelo não-acolhimento. O anteprojeto, ao dispor no seu art. 5o. que os requisitos mínimos e a forma 
para criação dos Municípios serão previstos em lei complementar nacional, não está prejudicando a 
autonomia municipal, mas sim, e tão somente, estabelecendo que esses requisitos estarão em 
lei nacional porque os Municípios são integrantes da Federação.  
Valem aqui, com as devidas adaptações, razões semelhantes às que foram expendidas no exame da 
emenda 2C 0009-5. 
   
   EMENDA:00060 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 § 2o. Do Art. 1o. do Anteprojeto da  
Subcomissão dos Municípios e Regiões é dividido em  
§ 2o. e § 3o., com as seguintes redações:  
"§ 2o. Os Estados podem agrupar-se em Regiões  
obedecidos os requisitos estabelecidos nesta  
Constituição e em lei Complementar nacional.  
§ 3o. Os Municípios podem agrupar-se em Áreas  
Metropolitanas e em Microrregiões Homogêneas,  
obedecidos os requisitos estabelecidos nesta  
Constituição e em Lei Complementar estadual." 
Justificativa: 
Esta emenda tem dois objetivos básicos: 

a) Estabelecer o nível de competência “nacional”, para a criação das Regiões. 
b) Institucionalizar as Microrregiões Homogêneas, realidade geográfica, congregando sempre 

vários Municípios que, em função das condicionantes oriundas do relevo e do clima, passam 
a ter problemas comuns de natureza sócio-cultural-econômica, com reflexos no que diz 
respeito à prestação de serviços básicos, que requerem solução integrada (associada) na 
elaboração do Planejamento para alcance do desenvolvimento via ação administrativa. 

A exemplo das Áreas Metropolitanas, as Microrregiões Homogêneas merecem o reconhecimento 
constitucional. O argumento de que não seria ainda a hora de fixar constitucionalmente a existência 
das Microrregiões Homogêneas colide com a realidade física do nosso território e colide, ainda, 
frontalmente, com a realidade administrativa brasileira em cinco Estados da Federação, onde as 
Associações de Municípios de Microrregiões Homogêneas demonstra a existência concreta deste 
segmento organizacional/territorial e que, na prática, tem sido um mecanismo sólido e sem retorno na 
obtenção do desenvolvimento municipal/microrregional. 
Seria, data vênia, por todas as razões, inexplicável que a Subcomissão dos Municípios e Regiões, 
encampando questão secular como a das regiões de desenvolvimento econômico, e encampando a 
questão mais recente das Áreas Metropolitanas, não oferecesse uma demonstração de sensibilidade 
com o reconhecimento das Microrregiões Homogêneas, compostas sempre por Municípios e ainda 
que a Associação desses Municípios (que representa realidade de organização administrativa em 
diversos países do mundo) é hoje bastante avançada, também no Brasil. 
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De outro lado, estabelece este § 3º o nível de competência estadual para a realização de 
agrupamentos de Municípios, quer em Áreas Metropolitanas, quer em Microrregiões Homogêneas, 
buscando atender princípios de descentralização/despadronização da legislação, para que cada 
Estado possa legislar sobre o assunto, observando suas realidades socioculturais, econômico-
financeiras, políticas etc.  
Na questão Áreas Metropolitanas e Microrregiões Homogêneas, o que pode ser uma boa e adequada 
solução legal para o Estado de São Paulo, pode não ser uma boa solução para o Estado do Acre. 
Parecer:   
   EMENDA No. 2C 0060-5  
AUTOR: Constituinte LUIZ ALBERTO RODRIGUES  
Pelo acolhimento, com a seguinte subemenda substitutiva do relator:  
Inclua-se no art. 1o. do anteprojeto um § 3o. com a redação abaixo:  
"Art. 1o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
§ 1o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
§ 2o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
§ 3o. A Constituição estadual poderá dispor sobre a criação de Microrregiões Homogêneas, formadas 
por Municípios limítrofes, para fins de desenvolvimento e integração."  
A emenda é procedente e foi exaustivamente sustentada na brilhante justificação apresentada pelo 
seu autor, ilustre Constituinte Luiz Alberto Rodrigues.  
Acontece, porém, que a noção de Microrregiões Homogêneas é mais geográfica para fins de 
planejamento do que política e, portanto, tem melhor sentido a previsão constitucional se deixar seu 
tratamento no campo normativo do Constituinte estadual.  
A subemenda substitutiva ora apresentada tem um caráter mais redacional para melhor compatibilizar 
o texto da emenda com a sistemática do anteprojeto. 
   
   EMENDA:00061 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   LUIZ ALBERTO RODRIGUES (PMDB/MG) 
Texto:   
   Parágrafo único do Art. 5o. do anteprojeto da  
Subcomissão dos Municípios e Regiões passa a ter a  
seguinte redação:  
Parágrafo único. Dependerão de consulta  
prévia às populações diretamente interessadas,  
mediante referendo de iniciativa da Assembleia  
Legislativa Estadual executado pela Justiça  
Eleitoral, a criação, a incorporação, a fusão e o  
desmembramento de Municípios. 
Justificativa: 
Visa a emenda fixar que o referendo a que se refere o parágrafo deverá sempre ser executado pela 
Justiça Eleitoral, por motivos óbvios. 
Parecer:   
   EMENDA No. 2C 0061-3  
AUTOR: Constituinte LUIZ ALBERTO RODRIGUES  
Pelo acolhimento. A emenda visa a explicitar o parágrafo único do art. 5o. do anteprojeto para 
declarar que o referendo, necessário à criação de municípios, será executado pela Justiça Eleitoral.  
Este foi, também, o entendimento do Relator, que não o declarou expressamente porque a 
competência da Justiça Eleitoral será definida em outro capítulo desta Constituição. 
   
   EMENDA:00087 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
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Autor:   
   IVO CERSÓSIMO (PMDB/MS) 
Texto:   
   Substitua-se o artigo 5o. da Seção I - do  
Capítulo III, com a seguinte redação:  
"A Constituição Estadual estabelecerá a forma  
e os requisitos mínimos para a criação dos  
municípios." 
Justificativa: 
Insistimos na necessidade de fortalecer a Federação Brasileira, cometendo aos Estados 
competências que atendam às peculiaridades locais, especialmente no que diz respeito à célula 
social, que é o município. 
A administração estadual e a classe política, sentindo e atendendo às comunidades, estão 
aparelhadas a fixarem os requisitos mínimos que possibilitem o progresso e o desenvolvimento 
locais, através da viabilização de emancipação dos distritos, cuja competência exclusiva está 
delineada neste anteprojeto (XII, § 1º do art. 9º). 
Manter competência de lei complementar nacional para a criação de municípios, a nosso ver é dar 
continuidade aos entraves lamentáveis ocorridos até hoje quando as comunidades se sentiram 
mobilizadas para a sua independência e se frustraram diante das macro dificuldades impeditivas 
dessa realização. 
Vivenciando em nossa região problemas dessa natureza, temos conhecimento de que esse é um 
problema ocorrido em vários outros Estados, merecendo nosso cuidado em continuar defendendo a 
colocação do texto de emenda substitutiva acima. 
Parecer:   
   EMENDA No. 2C 0087-7  
AUTOR: Constituinte IVO CERSOSIMO  
Pelo não-acolhimento. As razões expostas na apreciação da emenda no. 2C 0044-3 aplicam-se 
integralmente aqui. O anteprojeto não mantém a "competência de lei complementar nacional para a 
criação de munícipios," como leu o ilustre Constituinte autor da presente emenda, mas sim, e 
tão somente, estabelece que a forma e os requisitos mínimos para essa criação constarão de lei 
complementar nacional em face de os Municípios terem passado a integrar a Federação.  
Quem cria Municípios, porém, conforme se verifica da simples leitura da primeira parte do art. 5o. do 
anteprojeto, é a lei complementar estadual. 
   
   EMENDA:00093 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. 5o. e seu parágrafo único pelo seguinte:  
"Art. 5o. A criação de município será feita  
por lei estadual e dependerá de consulta às  
populações interessadas, através da Justiça  
Eleitoral, sobre condições de território,  
população e renda pública que assegurem  
viabilidade ao novo município sem inviabilizar o  
de que foi desmembrado, conforme disposto na  
Constituição do Estado." 
Justificativa: 
Com esta redação se asseguram os requisitos básicos para a criação (que inclui fusão, 
desmembramento e incorporação) de município pelo Estado. 
E não há necessidade de lei complementar nacional. Se a Constituição mesma traçar os requisitos 
básicos, o constituinte estadual fará o resto, de acordo com suas peculiaridades. 
Parecer:   
   EMENDA No. 2C 0093-1  
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AUTOR: Constituinte NESTOR DUARTE  
Pelo não-acolhimento. O interesse nacional, no caso, sobrepõe-se ao estadual, sendo a lei 
complementar nacional o instrumento adequado para agasalhar os critérios que prevalecerão. 
   
   EMENDA:00112 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 a redação do artigo 5o. do  
anteprojeto, pela seguinte:  
"Art. 5o. O Município será criado por lei  
complementar estadual, obedecidos os requisitos  
mínimos e a forma previstos na Constituição do Estado." 
Justificativa: 
O estabelecimento dos requisitos mínimos, para criação de municípios, por lei uniforme nacional não 
deu os resultados desejados, já que é muito difícil uma lei nacional atender a todas as peculiaridades 
das várias regiões do país que, por ser grande, resulta inteiramente diferenciado. 
Foi exatamente em razão da existência dessa lei nacional, regulando a matéria sob enfoque, que se 
operou a criação de milhares de municípios, irregularmente, em todo o país. 
Por essa razão, parece-me que chegou a hora de mudar e essa mudança deve ser feita por nós 
constituintes. Se não a fizermos a história não nos perdoará. 
A vista dessas razões é que propomos a presente Emenda, com a qual pretendo ver os requisitos 
mínimos para criação de municípios estabelecidos nas Constituintes Estaduais e a sua criação, 
incorporação, fusão e desmembramento feitos por Lei Complementar como sugere o eminente 
relator, constituinte Aloysio Chaves. 
Parecer:   
   EMENDA No. 2C 0112-1  
AUTOR: Constituinte JOSÉ DUTRA  
Pelo não-acolhimento. Conforme já expusemos na apreciação de outra emenda apresentada no 
mesmo sentido, pela proposta do anteprojeto, o Município é tratado como um novo 
membro componente da Federação e, portanto, deve ter os requisitos mínimos para a sua criação 
inscritos em lei complementar nacional. 
   
   EMENDA:00120 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. 1o. passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 1o. A República Democrática e  
Federativa do Brasil é constituída pela união  
indissolúvel da União Federal, dos Estados, do  
Distrito Federal e dos Municípios, todos eles  
autônomos em sua respectiva esfera de competência." 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   EMENDA No. 2C 0120-2  
AUTOR: Constituinte JAIRO CARNEIRO  
Pelo não-acolhimento. A emenda objetiva afirmar, no art. 1o., "caput", do anteprojeto que o Brasil é 
uma "República democrática e Federativa", o que, no nosso entendimento, foge à tradição 
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republicana.  
Com efeito, todas as Constituições anteriores não declaram, além da forma de Estado da República 
brasileira, outro qualificativo de qualquer espécie. 
   
   EMENDA:00132 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   ALEXANDRE PUZYNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
REDAÇÃO AO ART. 1o. § 2o. DO ANTEPROJETO  
Art. 1o. ....................................  
§ 1o. ......................................  
§ 2o. Os Estados podem agrupar-se em Regiões  
e os Municípios em áreas Metropolitanas,  
Microrregiões e Consórcios Municipais obedecidos  
os requisitos estabelecidos nesta Constituição. 
Justificativa: 
Inserem-se, no texto, as figuras de “Microrregiões” e “Consórcios Municipais”.  
As Microrregiões (subdivisão do Estado em grupamento de municípios), é uma vitoriosa experiência 
de vários Estados-membros, como se fez, por exemplo, em Santa Catharina. É um órgão de junção 
de repartições estaduais. 
Os Consórcios Municipais estão no texto da Carta Magna de 1946, como associação de municípios 
para solução de problemas comuns, em comunas excluídas das Áreas Metropolitanas. 
É a Justificativa. 
Parecer:   
   EMENDA No. 2C 0132-6  
AUTOR: Constituinte ALEXANDRE PUZYNA  
Pelo não-acolhimento, em face das razões expostas na apreciação da emenda no. 2C 0060-5. 
   
   EMENDA:00142 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   JORGE LEITE (PMDB/RJ) 
Texto:   
   No caput do art. 1o. do anteprojeto da  
Subcomissão de Municípios e Regiões, suprima-se:  
"E dos Municípios." 
Justificativa: 
Deve ser restabelecida a redação da Constituição atual e do que figura no art. 67, do anteprojeto da 
Comissão Afonso Arinos. É que o Município não deve integrar a República, como a União, os 
Estados e o Distrito Federal. Se assim não fosse, os Estados não poderiam elaborar a Lei Orgânica 
dos Municípios, não poderiam fazer intervenção do Município e cada um deles teria sua própria Lei 
Orgânica. Deve ser salientado que o Município não tem Poder Legislativo próprio. 
Parecer:   
   EMENDA No. 2C 0142-3  
AUTOR: Constituinte JORGE LEITE  
Pelo não-acolhimento. Conforme fundamentamos na justificação do anteprojeto chegou a hora de a 
Constituição brasileira alterar o federalismo dual e explicitar a integração dos Municípios no seio da 
Federação, tornando, assim, explícito o que já vem implícito desde a Constituição de 1934.  
Não parece, "data máxima vênia", procedente o argumento de que, com essa integração, os Estados 
não poderão efetivar intervenções nos Municípios, já que, pela própria concepção do anteprojeto, o 
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federalismo brasileiro é contemplado com órbitas de poder e competências harmônicas.  
Por outro lado, conforme prescreve o art. 6o. do anteprojeto os Municípios brasileiros deixam o 
"regime de leis orgânicas estaduais" e passam ao "regime de cartas próprias", criam suas próprias 
leis fundamentais, o que, portanto, afasta o argumento, contido na justificativa apresentada pelo 
relator desta emenda, sobre a inviabilidade de os Estados criarem leis orgânicas para os seus 
Municípios em razão do anteprojeto ter assegurado seu ingresso no seio da Federação. 
   
   EMENDA:00152 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   MAURO MIRANDA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Altera a redação do art. 5o.:  
"O Município será criado por lei estadual,  
obedecidos requisitos mínimos e forma prevista em  
lei complementar estadual". 
Justificativa: 
A extrema diversidade de condições de ocupações do território de cada estado brasileiro, aliada a 
diversificação de situações de desenvolvimento social, econômico e cultural, indicam a necessidade 
de se transferir inteiramente aos Estados a regulação da criação de municípios. 
Parecer:   
   EMENDA NO. 2C 0152-1  
AUTOR: Constituinte MAURO MIRANDA  
Pelo não-acolhimento. Conforme já demonstramos no exame de emendas, propostas nesse sentido, 
o Município, sendo novo membro da Federação, os requisitos para sua criação devem constar de Lei 
Complementar Nacional. 
   
   EMENDA:00156 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   MAURO MIRANDA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Altera a redução do art. 1o., excluindo a  
expressão"... da União Federal". 
Justificativa: 
A União Federal é a resultante da associação indissolúvel entre Estados, Distrito Federal e 
Municípios. Não é “ente federativo”, mas a própria federação. 
Parecer:   
   EMENDA No. 2C 0156-3  
AUTOR: Constituinte MAURO MIRANDA  
Pelo não-acolhimento. A redação do art. 1o., "caput", do anteprojeto, não arrepia nenhum conceito 
teórico ou princípio doutrinário, ao incluir a União Federal como ente federativo.  
Nesse ponto, cuja forma redacional é semelhante à que foi adotada pela Comissão Affonso Arinos, 
não encontramos nenhum motivo para alteração. 
   
   EMENDA:00163 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   MAURO MIRANDA (PMDB/GO) 
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Texto:   
   Cap. I, art. 1, § 1o., suprima-se a expressão  
"para a execução das suas leis, serviços e  
decisões".  
Nova redação para o § 2o. do art. 1o., Cap. I:  
"Os Estados podem agrupar-se em regiões e os  
Municípios em microrregiões e áreas  
metropolitanas, obedecidos os requisitos  
estabelecidos em convênios." 
Justificativa: 
Defesa da autonomia. 
Parecer:   
   EMENDA No. 2C 0163-6  
AUTOR: Constituinte MAURO MIRANDA  
Pelo não-acolhimento. A especificação teleológica do preceito é, no caso do § 1o. do art. 1o., 
benéfica e conveniente.  
Ao lado disso, no que pertine à redação proposta para o § 2o. do art. 1o. do anteprojeto, devemos 
anotar que a formação das Regiões e das áreas metropolitanas pela via exclusiva de convênio 
retirará desses entes constitucionais não integrantes da Federação toda a força e a importância 
que hoje lhes deve ser atribuída para melhor democratização do País.  
Como já demonstrou em inúmeros trabalhos o douto Prof. Paulo Bonavides a descentralização é um 
dos mais eficazes instrumentos da democracia. Em consequência, se deixarmos ao livre arbítrio dos 
Estados e dos Municípios a formação das Regiões de Desenvolvimento e das Áreas 
Metropolitanas, estaremos permitindo que os localismos políticos ou as oligarquias estaduais 
impeçam o surgimento desses entes. 
   
   EMENDA:00165 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   MAURO MIRANDA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Suprima-se no § 2o., do art. 1o., a expressão  
"nacional" (Cap. I) 
Justificativa: 
Com a supressão do vocábulo nacional, permanece apenas lei complementar, uma vez que a 
expressão lei complementar, no texto da Constituição Federal, é óbvio que denota lei complementar 
de natureza federal. 
Parecer:   
   EMENDA No. 2C 0165-2  
AUTOR: Constituinte MAURO MIRANDA  
Pelo não-acolhimento. Valem para esta as razões exaradas na apreciação da emenda no. 2C 0042-7, 
do eminente Constituinte Maurício Fruet. 
   
   EMENDA:00166 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   MAURO MIRANDA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Acrescente-se no § 2o. do artigo 1o.: (Cap. I):  
"§ 2o. Os Estados podem agrupar-se em Regiões  
e os Municípios em Microrregião e Áreas  
Metropolitanas, obedecidos os requisitos  
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estabelecidos nesta Constituição e em leis  
complementares (nacional e estadual)" 
Justificativa: 
Ao se privilegiar somente as áreas metropolitanas, se estará acentuando as disparidades regionais, 
com o risco de se desviar os recursos para essas áreas em detrimento de outras. 
O espírito da regionalização (microrregiões e áreas metropolitanas) é o de democratizar a 
administração fazendo com que os municípios associados em regiões pensem, discutam e definam 
as propriedades regionais através de seus Conselhos ou Colegiados municipais (regionais). 
A Microrregião é uma forma racional de descentralização administrativa, concedendo mais autonomia 
aos municípios, criando uma nova mentalidade de administrar e, o que é mais importante, fazendo de 
cada município coparticipe da administração estadual. Os problemas são discutidos pelas partes 
interessadas lá onde eles existam (nas regiões e municípios). Esse tipo de associação fortalece o 
papel do município no contexto político e administrativo. 
Parecer:   
   EMENDA No. 2C 0166-1  
AUTOR: Constituinte MAURO MIRANDA  
Prejudicada, em consequência do acolhimento da emenda no.  
2C 0060-5 de autoria do ilustre Constituinte Luiz Alberto Rodrigues, com o substitutivo redacional que 
oferecemos na qualidade de relator. 
   
   EMENDA:00167 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   MAURO MIRANDA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao § 2o. do artigo 1o.:  
(Cap. I):  
Art. 1o. ....................................  
§ 1o. ......................................  
§ 2o. Os Estados podem agrupar-se em regiões  
e os municípios em microrregiões a áreas  
metropolitanas, no interesse de administração  
pública. 
Justificativa: 
A forma associativa, como está no anteprojeto, limita legalmente essa associação, subordinando os 
associados a um detalhamento, inclusive de funcionamento e gestão. 
E é de tal ordem que ofende o disposto no art. 1º, no que respeita à autonomia. 
Como ora proposto, é mais livre, abrangente e permanente. 
Parecer:   
   EMENDA No. 2C 0167-9  
AUTOR: Constituinte Mauro Miranda  
Pelo não-acolhimento. A emenda dispõe, sobre a mesma matéria, de modo diferente da que consta 
da emenda no. 2C 0166-1 que é do próprio autor. Valem aqui as razões pelas quais demos como 
prejudicada a emenda no. 2C 0166-1. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE E 

EMENDA:00014 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
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Autor:   
   OSMIR LIMA (PMDB/AC) 
Texto:   
   "O art. 6o passará a ter nova redação:  
"A lei ordinária, baseada nas exigências de  
lei complementar, criará Estados ou Territórios  
Federais, mediante plebiscito realizado na área a  
emancipar-se".  
"Art. 6o - Elimine-se o § 2o. Renumere-se os  
demais parágrafos, subsequentemente após a  
alteração." 
Justificativa: 
“A possibilidade de criação de Territórios Federais, dentro da ótica de melhor divisão territorial do país 
encontra defesa na própria história pátria. Foi a criação de Territórios Federais, como o Acre, 
Rondônia, Amapá e Roraima, entre outros que possibilitou com que esses Territórios, posteriormente 
viessem a transformar-se em Estados – casos do Acre e Rondônia, já transformados em Estados – e 
Roraima e Amapá com perspectivas imediatas de vir e sê-los. A criação de Estados a partir de 
desmembramentos de outros Estados tem observado com bastante ênfase a questão da melhoria da 
eficiência administrativa, o potencial econômico regional com consequente autossuficiência 
econômico-financeira – o que é defensável e conta com nosso apoio. No entanto, há que se levar em 
consideração os imensos vazios demográficos existentes no país, principalmente em minha região – 
a Amazônia – que precisam dispor de instrumentos legais que permitam após cumprimento de todas 
as exigências estabelecidas em lei, possam a vir se transformar em Territórios Federais – no legítimo 
interesse de suas populações, hoje tão sofridas pelo abandono e impossibilidade de maior 
assistência por parte dos Estados dos quais fazem parte”. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:00018 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   WALDECK ORNÉLAS (PFL/BA) 
Texto:   
   Emenda ao anteprojeto da Subcomissão da  
União, Distrito Federal e Territórios.  
Acrescente-se ao Art. 5o do anteprojeto o  
seguinte parágrafo único:  
Parágrafo único - Não será criado estado que  
dependa da ajuda financeira da União para sua  
implantação, ressalvada a transformação de territórios. 
Justificativa: 
A redivisão territorial para a criação de novos estados-membros deve estar subordinada ao critério da 
viabilidade econômica. No caso da criação de novos estados os primeiros gastos dizem respeito à 
montagem de órgãos de cúpula administrativa e não da melhoria ou ampliação dos serviços à 
população. Dessa forma, não faz sentido o suporte financeiro da União para tais gastos. 
Ressalva-se, pela sua própria condição e natureza, o caso de transformação de território em Estado, 
quando há claramente o intento de dar autonomia política a uma área que está, anteriormente, 
administrada pela União. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:00028 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   NILSO SGUAREZI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao caput do art. 5o:  
"Art. 5o - O Município criado por lei  
complementar estadual". 
Justificativa: 
Estamos correndo o risco de não termos Federação. Em tudo está se propondo a intervenção da 
União. A competência dos Estados é mera ficção pelas propostas que se levantam aqui na 
Constituinte. 
Criação de Município é competência exclusiva do legislador estadual, diretamente envolvido no 
contexto municipal e integrado na realidade estadual. A ela é que se deve atribuir a competência da 
criação das unidades municipais e aos governadores, que dispõem do veto para propostas julgadas 
intempestivas ou danosas ao contexto estadual, mesmo que reivindicadas pela população local. 
O gigantismo e a disparidade de condições de nossa realidade nacional, por certo, impedirão a 
criação de muitos municípios que propiciariam uma descentralização maior e uma correspondência 
melhor com a realidade de cada Estado Federado. Menos de cinco mil municípios para um país como 
o Brasil, é um número ínfimo para nações desenvolvidas que possuem 30, 40, a 80 mil unidades 
municipais, com territórios menores que o nosso. 
Os que imaginam abusos, se preocupam com o passado, não com o futuro. Este será o da 
participação cada vez mais crescente do povo, nas ações de governo e nos destinos do Estado. 
Parecer:   
   A criação de municípios por lei complementar estadual foi contemplada pelo substitutivo, com 
critérios adicionais de consulta democrática à população interessada.  
Pelo acolhimento-parcial. 
   
   EMENDA:00032 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   
   Emenda supressiva ao Artigo 1o do Anteprojeto  
da Subcomissão da União, Distrito Federal e Territórios.  
1o - Suprima-se o parágrafo 2o do Artigo 1o  
2 - Renumere-se os demais. 
Justificativa: 
A figura de Território Federal incluída na Federação com a anexação da porção de terras que veio a 
constituir o Acre, serviu de pretexto para em 1943, durante a Ditadura de Getúlio Vargas, mediante 
Decreto, sem nenhuma consulta aos Estados, fossem criados cinco Territórios Federais. A 
Constituinte de 1946 reincorporou dois deles – Ponta Porã e Iguaçu, aos Estados de origem, 
mantendo, porém, os de Rio Branco, hoje Roraima, Amapá e Rondônia, já transformados em Estado.  
O pretexto invocado para a criação desses “monstrengos” jurídicos-institucionais no contexto da 
Federação, foi o da defesa nacional (estávamos em plena 2ª guerra mundial), posteriormente 
aprimorado para o de desenvolvimento estratégicas das nossas fronteiras. 
A definição jurídico-institucional de Território Federal como Autarquia Territorial, vinculado ao 
Ministério do Interior, na realidade reduz a um simples Departamento Ministerial, onde vivem 
cidadãos inferiorizados em reação aos demais brasileiros, sem o direito sequer de eleger os seus 
governadores, mas, paradoxalmente, elegendo vereadores e Prefeitos. 
Nenhuma justificativa, seja de ordem econômica, financeira, administrativa ou política, poderia 
permitir que pudesse continuar existindo a figura de Território Federal no Federalismo que se 
pretende consolidar no Brasil. 
Portanto, a intenção da emenda é suprimir a figura de Território Federal da Federação. 
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Parecer:   
   Pelo não acolhimento, por inadequação aos princípios adotados no substitutivo. 
   
   EMENDA:00045 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   GENEBALDO CORREIA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda ao Relatório da Subcomissão dos Municípios e Regiões  
Dê-se ao art. 5o a seguinte redação.  
Art. 5o - O Município será criado por lei  
complementar estadual, obedecidos os requisitos  
mínimos e a forma previstos na Constituição Estadual. 
Justificativa: 
As normas para criação de Municípios devem ter em conta as peculiaridades de cada Estado. Os 
requisitos para criação de um Município no Amazonas não podem ser os mesmos em Sergipe. Por 
esta razão, a matéria deve ser disciplinada na Constituição de cada Estado. 
Parecer:   
   A criação de municípios por lei complementar estadual foi contemplada pelo substitutivo, com 
critérios adicionais de consulta democrática à população interessada.  
Pelo acolhimento parcial. 
   
   EMENDA:00047 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   RAUL FERRAZ (PMDB/BA) 
Texto:   
   Suprima-se do artigo 1o do anteprojeto do relator a expressão:  
"de forma indissolúvel" 
Justificativa: 
Essa indissolubilidade, posta nas nossas constituições desde 1891 pelas oligarquias regionais, não 
resulta em qualquer vantagem para o povo brasileiro ou para o país. 
Não se conhece ninguém do povo que já tenha obtido qualquer vantagem por viver em um país de 
forma federativa. E o país só teve prejuízos. 
De quatro em quatro anos o povo brasileiro paga pelos desmandos criados pelos grupos dominantes, 
levando os estados à falência na tentativa de perpetuarem-se no poder. 
Disso se vale o poder executivo central para submeter os herdeiros da massa falida à sua toda 
poderosa autoridade. 
Por outro lado, o regime federativo não é mais unânime no Brasil. Muitos o questionam e outros 
tantos querem substituir os Estados atuais pelas regiões geográficas. 
Se se pode criar tantos Estados, como se ensaia e como se tem feito, pode-se igualmente reduzir o 
seu número e até mesmo adotar-se a forma unitária, a exemplo do que ocorre com 153 dos 168 
países do nosso planeta. 
Essa indissolubilidade só serve às oligarquias regionais dominantes e tira do debate questões 
fundamentais da ciência política como a de forma do estado que mais nos convém. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, dada a solução adotada pelo substitutivo. 
   
   EMENDA:00055 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   MAURÍCIO FRUET (PMDB/PR) 
Texto:   
   Substitua-se, no § 2o. do art. 1o., no § 3o.  
do art. 2o., no § 1o. do art. 13, no art. 15 e no  
§ 1o. do art. 20 do anteprojeto, a expressão "lei  
complementar nacional" por "lei complementar federal".  
Suprima-se, do item I do art. 11 do  
anteprojeto, a expressão "...salvo por motivo de  
força maior". 
Justificativa: 
O anteprojeto de texto constitucional utiliza, equivocadamente, a nosso ver, a expressão: “lei 
complementar nacional” em vez de “lei complementar federal”. 
Ora, “lei nacional” sugere qualquer diploma legal com validade no País, enquanto que “lei federal” 
explicita o nível de Poder Público que pode editá-la. 
Nesse sentido, temos para nós que a inovação é inconveniente, sendo muito mais pertinente a 
expressão tradicional em nosso ordenamento jurídico-constitucional de “lei federal”. 
Parecer:   
   Propõe a emenda a substituição da expressão "lei complementar nacional" por "lei complementar 
federal", como adequada correção redacional.  
Pelo acolhimento. 
   
   EMENDA:00057 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   MAURÍCIO FRUET (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se o art. 1o. do anteprojeto  
adotando-se, em seu lugar, o art. 1o. do  
anteprojeto da Subcomissão da União, Distrito  
Federal e Territórios. 
Justificativa: 
Confrontando os textos do art. 1º do anteprojeto da Subcomissão dos Municípios e Regiões com o 
art. 1º do anteprojeto da Subcomissão da União, Distrito Federal, e Territórios, poderemos perceber 
que este último dispõe mais objetivamente sobre a matéria, além de desenvolvê-la ao ponto de incluir 
dispositivos relativos à legitimidade para o exercício do poder, os símbolos nacionais e língua oficial. 
Parecer:   
   O substitutivo adotado, para o dispositivo objeto da presente emenda, redação que aproveita, 
largamente, os elementos constantes das redações finais da Subcomissões da União, Distrito Federal 
e Territórios bem como dos Municípios e Regiões, além de outras propostas, como emendas ou não.  
Pelo acolhimento parcial. 
   
   EMENDA:00061 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   MAURÍCIO FRUET (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao "caput" do art. 1o., do anteprojeto,  
a seguinte redação:  
"A República Federativa do Brasil é  
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constituída, sob regime representativo de governo,  
de forma indissolúvel, da União, dos Estados com  
seus Municípios e do Distrito Federal." 
Justificativa: 
Deve-se ficar claro, já no caput do artigo que introduzirá a nova Constituição, que as entidades 
Municipais terão um papel de relevo dentro da Federação, como já se pode observar pelos trabalhos 
desenvolvidos na Subcomissão dos Municípios e Regiões. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:00077 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   JOFRAN FREJAT (PFL/DF) 
Texto:   
   Art. 5o. do anteprojeto da Subcomissão da  
União, Distrito Federal e Território.  
Art. A criação de novos Estados, Territórios  
e Municípios, desmembramento de parte de um Estado  
ou Município e incorporação a outro,  
respectivamente, dependem de lei federal, que  
fixará os critérios, inclusive as exigências de  
receita mínima para sua concretização. 
Justificativa: 
Alguns Estados brasileiros de grande extensão territorial comportam e favorecem a criação de novos 
Estados ou Territórios. 
Quanto aos Municípios, se alguns comportam econômica e financeiramente nova divisão, deve a lei 
impedir a autonomia indiscriminada de novos Municípios, criados para atender a interesses de 
clientelismo político ou de grupos econômicos. 
É importante fixar critérios para a concessão de autonomia a Distritos que desejam transformar-se em 
Municípios, apurando-se se existem condições de receita para sua manutenção. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:00078 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao Caput do art. 1o,  
do anteprojeto aprovado pela Subcomissão da União,  
Distrito Federal e Territórios:  
"A República Federativa do Brasil é  
constituída, sob regime representativo de governo,  
de forma indissolúvel, da União, dos Estados, do  
Distrito Federal e do Municípios." 
Justificativa: 
É fundamental que conste do texto da futura Carta, no referido Artigo, a palavra “Municípios”, uma 
vez que estes são de suma importância para o desenvolvimento do País. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, visto o tratamento dado à questão no substitutivo. 
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   EMENDA:00096 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   SUBCOMISSÃO DOS MUNICÍPIOS E REGIÕES - ART. 4o.  
"CAPUT"  
Ao anteprojeto seja incluído o seguinte dispositivo:  
Art. Nenhum município será criado sem a  
verificação da existência, na respectiva área  
territorial, dos requisitos seguintes:  
I - População estimada, superior a 5.000  
(cinco mil) habitantes ou não inferior a 2,5 (dois  
e meio) milésimo da existência no Estado;  
II - Eleitorado não inferior a 7,5% (sete e  
meio por cento) da população;  
III - Centro urbano já constituído, com  
número de casas a 200 (duzentas);  
IV - Arrecadação, no último exercício de 1  
(um) milésimo da receita estadual de impostos;  
V - Somente será admitida a elaboração de lei  
que cria município, se o resultado do plebiscito  
lhe tiver sido favorável pelo voto da maioria dos  
eleitores que comparecerem às urnas, em  
manifestação a que se tenha apresentado pelo menos  
50% (cinquenta por cento) dos eleitores inscritos;  
VI - A criação ou supressão de Distritos,  
Subdistritos e de suas sedes, bem como o  
desmembramento do seu território, no todo ou em  
parte para anexação a outro Município dependerão  
sempre de aprovação das Câmaras Municipais  
interessadas através de resolução aprovada, no  
mínimo pela maioria absoluta de seus Membros;  
VII - A criação de qualquer alteração  
territorial de Município somente poderão ser  
feitas no período compreendido entre doze e seis  
meses anteriores à data de eleição municipal;  
VIII - Os requisitos dos incisos I e III  
serão apurados pelo Instituto Brasileiro de  
Geografia e Estatística os de nos. II e V pelo  
tribunal Regional Eleitoral do respectivo Estado.  
E o de número IV pelo órgão fazendeiro estadual. 
Justificativa: 
A Assembleia Nacional Constituinte é o fórum competente para equacionar problemas para se 
estabelecer os requisitos máximos de população, renda pública e forma de consulta prévia às 
populações diretamente interessadas para a criação de novos municípios. Por conseguinte, admito 
legitimidade jurídico-constitucional, no espaço reservado exclusivamente, aos Constituintes para que 
possam discutir e incluir na Nova Carta Política, disposição que estabelece os requisitos mínimos de 
população e renda pública, bem assim a forma de consulta prévia às populações locais. 
Parecer:   
   Os critérios pormenorizados para a criação de Municípios é matéria de lei complementar federal e 
sua criação, de lei complementar estadual. A Carta Magna deve limitar-se a fixar a forma legal desta 
providência, como o é feito, no substitutivo.  
Pelo não acolhimento. 
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   EMENDA:00171 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   LEOPOLDO PERES (PMDB/AM) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 1o. do anteprojeto final da  
Subcomissão da União, Distrito Federal e  
Territórios, a seguinte redação:  
"Art. 1o. O Brasil é uma República  
Federativa, constituída, sob o regime  
representativo, pela união indissolúvel dos  
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e  
das Possessões Indígenas." 
Justificativa: 
Trata-se de preservar, através da criação de uma nova figura de Direito Público Interno – a 
Possessão Indígena – de perpetuar, em Território próprio e autônomo administrativamente, as 
tradições, os costumes, a cultura e, sobretudo, defender a dignidade de uma etnia, que o passado 
injustiçou. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:00193 PARCIALMENTE 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 da  
União, Distrito Federal e Territórios - II-a  
Dê-se ao art. 1o., caput, a seguinte redação:  
O Brasil é uma República Federativa, fundada  
no Estado democrático de direito e no governo  
representativo, para a garantia e a promoção da  
pessoa e da comunidade nacional, em convivência  
pacífica com todos os povos e é constituída pela  
associação indissolúvel da União Federal, dos  
Estados e do Distrito Federal. 
Justificativa: 
A redação proposta é mais abrangente e correspondente à do art. 1º e a do art. 67 do Anteprojeto da 
Comissão Afonso Arinos, com pequeno acréscimo. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:00209 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  
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Municípios e Regiões - II-C.  
Dê-se ao parágrafo único do art. 4o. a  
seguinte redação:  
Parágrafo único. A criação, incorporação,  
fusão ou desmembramento de municípios dependerá de  
prévia consulta plebiscitária às populações  
diretamente interessadas. 
Justificativa: 
Se a hipótese é de consulta prévia, descabe, d.v., referendo à iniciativa da Assembleia Legislativa. 
Sala da Comissão da Organização do Estado, em 1º de junho de 1987. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento, nos termos do substitutivo.  
Pelo acolhimento, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:00255 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Seja suprimido o artigo 31. 
Justificativa: 
A fusão do estado do Rio de Janeiro com o estado da Guanabara ocorreu em 1975. 
O processo de fusão exigiu esforço e sofrimento do povo dos dois estados.  
Hoje, após tanta luta, quando a integração é quase que completa, promover o plebiscito é uma 
temeridade, que poderá gerar incompreensões e passionalismos. 
Os problemas ainda pendentes e os inconformismos são consequentes dos maus administradores. 
Certamente com o tempo (pouco tempo mais), ninguém mais se lembrará que houve dois estados. 
Aliás, o Distrito Federal foi instalado em território pertencente ao Estado do Rio de Janeiro. 
O equívoco foi a criação do Estado da Guanabara, quando o correto, transferida a capital, seria a 
reincorporação da área ao Estado do Rio de Janeiro. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento. 
   
   EMENDA:00273 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   Inclua-se no artigo 4o. o parágrafo 2o:  
"- Quando se tratar da criação de novas  
cidades, a criação de novos Municípios não exigirá  
requisitos mínimos de pré-existência de centro  
urbano já constituído, população, eleitorado ou  
arrecadação de impostos, não devendo importar ao  
Município ou aos Municípios de origem, a perda  
desses requisitos, salvo a perda de parte do território". 
Justificativa: 
Mais cidades houvesse no interior do País, maior seria o seu progresso. E este progresso seria mais 
consistente se fosse baseado em Cidades Projetadas para um maior conforto da população, de tal 
forma que Instrução, Indústria, Agricultura e Comércio fossem tecnicamente dosadas ao mesmo 
tempo que os Serviços Públicos, a Habitação, o Transporte, a Segurança, o Lazer, os Esportes.  
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É preciso pensar que o Brasil está crescendo à razão de 2.700 habitantes por ano, exigindo a 
construção, anualmente, de 540.000 casas. O déficit habitacional cresce assustadoramente e as 
famílias sem casa acorrem para a periferia das cidades, criando-lhes mil problemas. 
540.000 casas correspondem a 90 cidades de 30.000 habitantes. Se se estabelecer uma política de 
fundação de 90 cidades novas por ano, no interior desabitado, dentro de um plano de construção de 
estradas, dar-se-á um grande passo à interiorização do desenvolvimento; as atuais cidades deixarão 
de sofrer a pressão dos “sem casa”; e a agricultura desenvolver-se-á em novas bases; as indústrias 
se deslocarão para o interior. 
Mas para o estabelecimento de novas cidades, será necessário, na realidade criar novos Municípios 
no interior do Brasil. Então, quando se cuida de fazer uma Nova Constituição, a oportunidade é atual 
para se reestudar a forma de criação dos Municípios. 
Atualmente, os Municípios são criados através de dois diferentes processos: por desmembramento e 
por fusão de município pré-existentes, uma vez que Estados e Territórios têm toda sua extensão 
dividida em Municípios. Esses processos são perfeitamente definidos. 
Resta, agora, estabelecer na Constituição, a criação de Municípios através de um novo processo: a 
Implantação. É o que se propõe. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, por inadequação. 
   
   EMENDA:00291 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   
   "Aditiva"  
Art. 4o.  
§ Único. Dependerão de consulta prévia,  
através de plebiscito, às populações diretamente  
interessadas, para referendar a iniciativa da  
Assembleia Legislativa do Estado, os casos de  
criação, incorporação, fusão e desmembramento de  
Municípios e Distritos. 
Justificativa: 
A emenda aditiva visa aperfeiçoar o texto incluído o Distrito que como subdivisão do Município deve 
receber o mesmo tratamento. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:00303 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   MELLO REIS (PDS/MG) 
Texto:   
   Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão da  
União, Distrito Federal e Territórios  
Emenda  
Dê-se ao art. 1o. a seguinte redação:  
"Art. 1o. A República Federativa do Brasil é  
constituída, sob regime representativo de governo,  
de forma indissolúvel, da União, dos Estados, do  
Distrito Federal e dos Municípios, todos eles  
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autônomos em suas respectivas esferas de  
competência". 
Justificativa: 
Propomos a presente emenda a fim de incluir o município no texto que define as formas de estado e 
de governo. 
Dessa forma fortaleceremos tais entes públicos que constituem a célula básica da estrutura 
federativa. 
A presente emenda, uma vez aprovada, vem de encontro a antiga e sempre perseguida aspiração 
das comunidades interioranas, aspiração essa defendida pela esmagadora maioria dos nobres 
Constituintes, estou certo. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. Os Municípios não são ente federados, segundo os ensinamentos da 
doutrina, acolhidos por esta Comissão. 
   
   EMENDA:00312 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   MELLO REIS (PDS/MG) 
Texto:   
   Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão dos Estados  
Emenda  
Dê-se ao "caput" do art. 6o. a seguinte  
redação, suprimindo-se o § 1o. e passando o § 2o.  
a constituir o parágrafo único:  
"Art. 6o. - Os Estados podem incorporar-se  
entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se  
anexarem a outros ou formarem novos Estados,  
mediante deliberação das respectivas assembleias  
legislativas ou plebiscito das populações  
diretamente interessadas e aprovação do Congresso  
Nacional, na forma regulada em lei complementar". 
Justificativa: 
Na forma como está redigido, o projeto estabelecedor que lei ordinária, submetida às exigências de 
lei complementar poderá criar novos Estados, não esclarecendo, porém, a forma como se origina a 
nova entidade, se por desmembramento, anexação etc. É vaga a disposição. 
Com o objetivo de torna-lo explicito, resolvemos propor a presente emenda que, a par de manter a 
opção plebiscitária, ensejará a participação das respectivas Assembleias Legislativas e bem assim do 
Congresso Nacional na criação de novos Estados. 
Com a adoção da emenda que ora submetemos ao crivo dos nobres Constituintes, será estabelecido 
princípio mais participativo e democrático no processo de tela. 
Dado o exposto esperamos conter com a anuência dos nobres pares. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:00352 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   MAURO BORGES (PDC/GO) 
Texto:   
   Emenda ao art. 6o. do anteprojeto da  
Subcomissão dos Estados:  
Art. 6o. - Os Estados podem incorporar-se uns  
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aos outros, subdividir-se ou desmembrar-se para  
anexarem-se a outros ou formar novos Estados,  
desde que comprovada a possibilidade de autonomia  
econômica e financeira da nova Unidade da  
Federação, após o prazo de implantação.  
§ 1o. - É obrigatória a realização de  
consulta, através do voto universal e secreto, às  
duas ou mais partes envolvidas, com a aprovação da  
maioria absoluta de cada uma delas, antes que o  
assunto seja submetido ao Congresso Nacional.  
§ 2o. - Exigir-se-á "quórum" de 2/3 das  
Assembleias Legislativas Estaduais e do Congresso  
Nacional e aprovação por maioria absoluta, com  
votação nominal, em dois turnos, em sessão  
extraordinária especialmente convocada para esse fim.  
§ 3o. - A ajuda financeira prestada pela  
União com o objetivo de viabilizar a instalação de  
um novo Estado somente ocorrerá durante o prazo  
previsto na lei complementar que o criou e se  
limitará às disponibilidades orçamentárias anuais  
da União, a critério do Poder Executivo. 
Justificativa: 
A presente norma tem por finalidade disciplinar o surgimento de novos Estados, evitando-se assim 
que interesses políticos façam emergir unidades federativas sem as mínimas condições de 
sobrevivência econômica, agravando mais ainda o déficit público devido a injeção de recursos 
federais em Estados que já surgem insolventes. 
Pretendo com essa sugestão, resguardar os interesses das partes envolvidas no processo e impor 
métodos mais racionais no processo de criação dessas Unidades, assegurando-se, quando do seu 
surgimento, as condições mínimas de autossuficiência econômica e financeira. 
O Governo da União não deve fomentar o divisionismo dos Estados subsidiando-lhes o 
funcionamento da máquina estatal como foi feito na divisão do Estado de Mato Grosso que gerou 
enormes despesas estimadas em US$ 1.600.000.000,00 (Um bilhão e seiscentos milhões de 
dólares). 
Com a criação de oito novos Estados a despesa seria imensa. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:00362 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   FLÁVIO ROCHA (PFL/RN) 
Texto:   
   Suprima-se o art. 31 do anteprojeto: 
Justificativa: 
O artigo cuja supressão propomos marcar plebiscito, no dia 15 de novembro de 1988, para que o 
povo fluminense decida sobre a fusão dos Estados do Rio de Janeiro e da Guanabara, alegando que 
essa providencia indispensável não foi tomada por previsão da Lei Complementar de que resultou a 
anexação da antiga Capital da República em Território Fluminense. 
Tudo indica que o plebiscito, naquele momento, teria rejeitado a fusão, principalmente em face da 
reação do eleitorado carioca. Mas o certo é que, decorridos quase dez anos, houve uma integração 
das duas comunidades. Além disso, é demasiado experimentar sobre a autonomia de uma mesma 
região geopolítica, além do que o Estado da Guanabara, quase quatro vezes menor do que a cidade 
de Brasília, não tem condições territoriais para constituir-se em Estado, artificiosa a solução que 
ocorreu com a transferência da Capital Federal para Brasília. 
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Parecer:   
   Pelo acolhimento. 
   
   EMENDA:00364 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   FLÁVIO ROCHA (PFL/RN) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao § 2o. do art. 6o:  
"§ 2o. - A criação de Territórios Federais  
será proposta pelo Presidente da República e  
aprovada por lei ordinária." 
Justificativa: 
O § 2º do art. 6º do anteprojeto, que pretendemos emendar, impossibilita a criação de novos 
Territórios Federais, porque não é possível tirá-los do nada, proibido o desmembramento de Estados. 
O principal objetivo da criação de Territórios Federais, em 1934, foi induzir ao desenvolvimento áreas 
subdesenvolvidas, principalmente nas fronteiras ocidentais e setentrionais do País. 
Essa iniciativa do Presidente Vargas de algum fruto, tanto assim que foi erigido em Estado o Território 
de Rondônia, enquanto o próprio anteprojeto propõe a transformação do Amapá e Roraima em 
Estados. 
Há certas regiões, em Estados de grande extensão territorial, que não comportam ser elevadas à 
condição de Estado, mas precisam de maior atenção do Poder Central, para promoção do seu 
desenvolvimento, em termos de integração nacional. Elas devem ser transformadas em Estados, em 
beneficio próprio e mesmo da unidade federativa de que foram desmembradas. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:00367 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   Dê-se ao § 3o. do artigo 1o, relativo às  
Disposições Preliminares, do anteprojeto aprovado  
pela Subcomissão da União, Distrito Federal e  
Territórios, a seguinte redação:  
"§ 3o. O Distrito Federal é a capital da  
União Federal e a sede do Governo Nacional." 
Justificativa: 
Pretendemos fique explícito no novo Texto Constitucional o Distrito Federal como capital da União, 
bem como, sede do Governo Nacional, para cortar possíveis arestas que digam respeito a mudanças 
nesse sentido. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:00447 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
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Texto:   
   Suprimir o § 2o. do artigo 1o. do Relatório  
Final da Subcomissão da União, Distrito Federal e  
Territórios.  
§ 2o. - Os Territórios integram a união. 
Justificativa: 
A Emenda visa eliminar os territórios para, em qualquer circunstância, transformar em Estados, as 
partes desmembradas. 
Parecer:   
   Prejudicada, tendo em vista a solução adotada pelo substitutivo. 
   
   EMENDA:00458 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   NESTOR DUARTE (PMDB/BA) 
Texto:   
   Ao Anteprojeto da Subcomissão de Municípios e Regiões.  
Suprimam-se os §§ 2o. e 3o. do art. 1o,  
transformando-se o § 1o. em único, assim como os  
art. 2o. e 3o, com respectivos incisos e parágrafos. 
Justificativa: 
Não é preciso que a Constituição trate do problema a que os dispositivos se referem. Para que as 
regiões não passem além de áreas geográficas e econômicas, deve a matéria ficar delegada à 
legislação ordinária. A referência na Constituição pode significar a cogitação de mais uma esfera de 
competências ou de mais uma entidade federativa. 
O problema metropolitano não pode ser tratado como o texto propõe (§ 2º), ou seja, em termos 
imperativos. Mesmo porque em outros artigos já virá, como uma possibilidade assegurada a cada 
Estado a criação de áreas metropolitanas. 
A possibilidade de a constituição estadual cogitar de regiões de outro tipo ou de microrregiões não 
precisa vir na Constituição nacional, mesmo porque decorre dos poderes remanescentes dos 
Estados. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:00495 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   Da Organização do Estado  
Inclua-se, no projeto do novo texto  
constitucional, no Capítulo referente à  
Organização do Estado, o seguinte dispositivo:  
II-A e II-C - Dá nova redação ao art. 1o.  
"Art. O Brasil é uma República Federativa,  
constituída, sob o regime representativo e sistema  
parlamentar de governo, pela união indissolúvel  
dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios  
e dos Municípios. 
Justificativa: 
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Entidades municipalistas, tais como o IBAM – Instituto Brasileiro de Administração Municipal, a ABM 
– Associação Brasileira de Municípios e a Frente Municipalista Nacional, reivindicam a inclusão 
expressa do Município como parte integrante da Federação. 
Para muitos efeitos práticos isto já ocorre; é mister dizê-lo de forma clara no futuro texto 
constitucional. Daí porque a inclusão da expressão “e dos Municípios” no artigo que define a 
organização do Estado Brasileiro. 
Todas as federações existentes são sui generis, não existem duas absolutamente iguais, embora 
todas guardem certos pontos em comum, como a indissolubilidade do pacto federal e a capacidade 
dos Estados-membros terem sua própria Constituição e se autogovernarem. Não impede, pois, a 
adoção da proposta. 
Desde a Carta de 1934, com a exceção do período do Estado Novo, o Município é considerado como 
parte constitutiva do pacto federal e uma da originalidade das Constituições Brasileiras de 1934, 1946 
e 1967 é a divisão tripartida da competência nacional, que reserva parte dessa competência ao 
Município. 
Por outro lado, existe a tendência de, em troca de destinar maiores recursos aos Municípios, conferir-
lhes competências também maiores. 
É justo, portanto, que se inclua tal proposta entre as que serão apreciadas pela Assembleia Nacional 
Constituinte e que se complete esse processo, com a inclusão do Município entre as entidades 
integrantes da Federação, visto como não desapareceram os motivos que levaram os Constituintes 
do passado a subtrair a autonomia municipal do capricho dos Estados-membros e da lei ordinária 
federal, dando-lhe proteção no texto constitucional.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, por tratar-se de matéria de outra Comissão. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE G 

EMENDA:00026 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   Suprima-se o § 3o., dando-se a seguinte  
redação ao § 5o. do Substitutivo do Relator da  
Comissão da Organização do Estado, renumerando  
para - 5o. e - 6o.:  
"§ 3o. Lei Complementar disciplinará a  
criação de Estados e Territórios." 
Justificativa: 
O § 3º do Substitutivo do Relator representa um recuo, no que tange à busca de solução do problema 
da redivisão territorial do País, porque repete, quase literalmente, o texto do art. 3º da Constituição de 
1946, exigindo o voto das assembleias legislativas, plebiscito das populações diretamente 
interessadas e aprovação do Congresso Nacional. 
O retrocesso é tanto maior quanto aquela Carta não exigia Lei Complementar – cuja aprovação 
depende de maioria absoluta – tendo sido o Estado do Acre criado por lei ordinária. 
Registre-se que esse Estado foi o único criado, durante dezoito anos, sob o império daquela 
Constituição, consistindo, na verdade, na transformação de um Território, nos termos de 
determinação das Disposições Constitucionais Transitórias.  
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:00053 REJEITADA 
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Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   PAULO ROBERTO (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda No.:  
Na conformidade do art. 23, § 2o., do Regimento 
Interno desta Assembleia, apresento a seguinte  
Emenda ao Substitutivo José Richa, que diz  
respeito a mais de um dispositivo, mas que trata  
de modificações correlatas, a começar pela fusão  
do Art. 1o. com o Art. 3o., que se impõe pela  
identidade de conteúdo. Tal modificação, pela  
fusão, não substitui integralmente o projeto, mas,  
apenas, dá organicidade à matéria, que se dilui em  
dois capítulos do mesmo título e elastece o texto  
que, por esta emenda é reduzido. Destarte, a  
correlação implica no seguinte: fusão do Art. 1o.,  
com o 3o.; transformação em parágrafo associado ao  
artigo fundido do parágrafo único do Art. 1o., com  
nova redação: eliminação do art. 2o. e seus  
incisos I/IV, além de nova redação aos seus §§ 1o.  
e 3o., com eliminação do § 2o.; deslocamento, com  
nova redação, do art. 3o., por fusão do seu  
sentido com o do 1o.; deslocamento do seu § 1o.;  
eliminação do seu § 2o.; transformação do seu §  
3o. em artigo autônomo, com nova redação e novo  
alcance; eliminação do seu § 4o., nova redação do  
seu § 5o., pela restauração, com supressão do  
qualificativo da lei, do art. 3o. da Carta de  
1967, deslocado do capítulo II; supressão do Art.  
4o. e seu parágrafo único, sendo toda essa matéria  
reduzida às disposições substitutivas seguintes,  
conforme a justificação abaixo:  
Título  
Organização e Divisão Política do Estado  
Capítulo I  
Princípios Estruturais  
Art. 1o. - O Brasil é uma República  
Federativa constituída sob regime representativo e  
organizada politicamente pela União, Estados,  
Distrito Federal e Territórios Federais, numa  
associação indissolúvel.  
§ 1o. - Todo o poder emana do povo e com ele  
é exercido.  
§ 2o. - São símbolos nacionais a Bandeira, o  
Hino e as Armas da República.  
§ 3o. - É assegurado aos Estados, ao Distrito  
Federal, aos Territórios Federais e aos Municípios  
o uso de símbolos próprios.  
§ 4o. - A língua portuguesa falada no País é  
o idioma nacional.  
Art. 2o. - O Distrito Federal é a capital da União.  
Art. 3o. - A criação de novos Estados e  
Territórios, por desmembramento de áreas  
municipais, dependerá de lei.  
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Art. 4o. - Os Estados podem incorporar-se entre  
si, subdividir-se ou desmembrar-se para se  
anexarem a outros ou formarem novos Estados ou  
Regiões Federativas, mediante acordo dos  
respectivos governos, deliberação dos seus poderes  
legislativos e plebiscito das populações  
diretamente interessadas. 
Justificativa: 
No seu Parecer de 05 de junho de 1987, o Eminente Relator, Constituinte JOSÉ RICHA, evidenciou 
admirável espirito de síntese, no louvável propósito de reduzir o texto ao essencial. Mas, data vênia, 
praticou o que condenou. Daí por que se adensou nos capítulos I e II, do título I, ao dispor sobre os 
princípios gerais e a organização político-administrativa. Transformou, ainda em constitucional, 
matéria mais propícia à legislação ordinária. Talvez por isso, sem falar nas temerárias incursões 
sobre princípios da Teoria Geral do Estado e doutrinas sobre a Federação, elaborou dispositivos que, 
no próprio substitutivo, se podem restringir. Daí a emenda acima, enquadrada nas disposições 
regimentais pela disposição. E a arregimentação proposta pode pecar por deficiência de técnica 
legislativa, mas não pela uniformidade e natureza do conteúdo jurídico-constitucional em matéria com 
correlação. 
Submeto a elementar crivo cada disposição substituída, modificada ou que se concatena, por efeito 
da correlação, no texto acima. 
Quanto ao Art. 1º, a assertiva instituída pela vontade do Povo, como um Estado Democrático de 
Direito, não só se evidencia redundante, para não dizer rebarbativa, como temerária. Melhor se 
assentaria no preâmbulo. Além do mais, ainda se digladiam os constitucionalistas, jurisconsultos e 
jurisperitos quanto à definição da expressão “Estado Democrático de Direito”, como se, sob a 
vigência da Emenda Constitucional nº 01/69, estivéssemos num estado de fato. Na verdade, há 
Estados de Direito, democrático, totalitário, individual, social... O conteúdo do texto é que diz da 
tipificação do estado de direito, sendo desnecessário especificá-lo ou qualifica-lo, numa disposição 
controvertida, além de polêmica. A substituição da tradição pela modernidade federativa, deixando de 
lado o resquício do Tema “Estados Unidos do Brasil”, aconselha a fusão do Art. 1º com o 3º do 
Substitutivo. Mesmo assim emergem, além das doutrinas jurídicas, as questiúnculas semânticas. 
Novos artigos, em sucessão ao primeiro, representam uma questão mais de forma do que de técnica 
legislativa, quanto a manter a uniformidade do texto: O Direito Constituinte é, acima de tudo, uma 
ciência organizacional. Seria preferível paragrafar o artigo primeiro, porque parágrafos são aditivos 
que completam o sentido do artigo principal: só na paragrafia patológica é que há confusão na 
linguagem escrita, por palavras que perturbam e se dissociam do sentido do entendimento. Na 
emenda ao substitutivo, os parágrafos são autônomos, são acessórios que aderem ao principal, por 
acessão. E sob esse entendimento, passarei sob o mesmo crivo, as proposituras substitutivas, 
modificativas e supressivas subsequentes, conforme a correlação. 
O parágrafo único do Art. 1º constitui uma inovação que, talvez, só cause choque aos 
constitucionalistas pragmáticos, segundo os quais o poder não emana só do povo: “é com ele é 
exercido, nos termos desta Constituição”. “Com ele é exercido” é um atributo de definição de um 
estado democrático de direito popular: serve de argumento para eliminar a referida expressão do Art. 
1º. Manifesto-me pela sua manutenção, com a eliminação do complemento “nos termos desta 
Constituição”, porque esta dispõe sobre o óbvio. Fora dos termos da Constituição, o povo delirará nas 
fronteiras do atentado à própria Constituição. 
O Art. 2º, com seus incisos I/IV, deve ser todo suprimido. Além de redundante e disciplinador do 
óbvio, é limitativo. Contém disposições que mais se assentariam no capítulo relativo aos direitos e 
garantias. Apenas a glosa do inciso I serve de base para justificar a eliminação dos demais, mesmo 
que as exceções sejam sempre expressas, ante indagações: - não é obvio que à República 
Federativa assista o poder intrínseco e inerente de defender a soberania nacional? O que o relator 
entende por soberania? Não é óbvia a regra de convivência, coexistência pacífica e de cooperação 
internacional? In casu, o silêncio é mais aconselhável do que a norma expressa, que, além do mais, é 
programática. 
Quanto ao § 1º do Art. 2º, a expressão “adotadas na data da promulgação desta Constituição”, além 
de propiciar o entendimento de que outra bandeira, outro hino ou outras armas, como símbolos, 
poderão ser aprovados até o advento nova Lei Maior, agride as tradições da nossa história. 
Mudanças nos símbolos são efeitos conjunturais e emocionais, melhor atendidos pela eficácia da lei 
ordinária. A expressão deve ser eliminada. E por obvias razões, também deverá ser eliminado o § 2º. 
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Referentemente ao § 3º, nenhuma disposição constitucional, nem legal, como no tempo em que o 
hoje constituinte da minha terra, Jarbas Passatinho, era Ministro da Educação, poderá fazer com que 
os gramáticos ensarilhem suas armas, em especial os comandados pelo espectro de Antenor 
Nascentes. Deixo para o final a matéria polêmica, que me inspirou a emenda modificativa da 
colocação, ou proposição, “O idioma português é a língua oficial”. Assim me manifesto, no interesse 
de levar ao debate do plenário matéria que certamente, servirá às tertúlias constituintes e aos 
currículos Universitários, onde o latim foi eliminado e a comunicação institucionalizou terminologias 
refutadas pelos puristas. 
No que concerne aos Art. 3º e § 2º, os textos devem ser eliminados, adotada a proposta da fusão. 
Quem iniciou os estudos jurídicos sobre Territórios Federais e Administração Territorial em nosso 
País, na década de quarenta, certamente não concordaria com a eliminação do Território Federal, 
criatura da União e do Direito Constitucional, da disposição sobre a organização política, porque ente 
incontestavelmente construtivo da Federação e da República, e, indubitavelmente, integrativo da 
estrutura federativa. Heresia jurídica imperdoável está em incluir os Municípios na organização 
político-administrativa da República Federativa do Brasil. Divergem os municipalistas em conceituar 
os municípios como entes de Direito Natural, porque antecedentes ao Estado e como criaturas dos 
Estados-membros, pois que existem, porque o Estado, que é, assim o quer. Apesar do ressurgimento 
do surto municipalista, que sempre recrudesce epidemicamente nas frases de transição, como 
ocorreu entre o Estado novo de 37 e o Estado de Direito de 1946, tal como agora se repete entre o 
Estado Autoritário e o Estado Democrático, a concepção de uma República Municipalista não passa 
de uma “porralouquice”, em conflito com a tradição e o Direito. O Município foi “planta que pegou de 
galho” no Brasil. Juridicamente, veio pré-moldado no texto das Ordenações e dos Forais. Aqui 
desembarcou das caravelas, na mente daquele cortejo de colonizadores que, quando o Primeiro 
Governador-Geral aportou à Bahia, foi mais numeroso do que os integrantes do séquito de famílias 
de servidores públicos, que se deslocaram com Juscelino do Rio para Brasília, nos idos de 1960... Se 
bem analisado, o Município Brasileiro, de heranças romano-hispânico-lusitanas, já desempenhou o 
seu papel histórico. Instituiu-se, também, a serviço da coerção do sentimento nacional, nesta parte do 
Novo Mundo. Mais se prestou ao Poder Central do que aos munícipes, juridicamente, repugna ao 
Direito Constitucional a sua equiparação aos Estados-membros, porque criaturas destes. 
Quanto ao Distrito Federal e aos Territórios, são criaturas da União. Mas, na hierarquização das 
pessoas jurídicas de Direito Público Interno, embora mais autarquias do que autonomia, estão acima 
dos municípios. O qualificativo Federal define o Distrito e o Território como sendo da Federação, não 
do Estado-membro. A omitir o Relator Território Federal, teria de omitir, também, o Distrito Federal, 
como ente constitutivo da Federação, da República e componente da organização político-
administrativa da República Federativa do Brasil. Quem mais escreveu sobre Territórios Federais, em 
nosso país, fez escola no tempo em que esposou a doutrina, ante o silêncio do Código Civil de 1917, 
de que o Território Federal era desprovido de personalidade jurídica de Direito Público Interno. Isto é, 
não passava, desde a anexação do Acre pelo tratado de Petrópolis, de uma simples circunscrição do 
Território Nacional, ou quinhão da Bolívia que passou a integrar a superfície do País, que a União 
Federalizava sendo, portanto, uma extensão do Governo Federal. Mas a partir do momento em, que 
as Constituições incluíam o Acre os novos Territórios Federais entre as entidades constitutivas do 
Estado Nacional, da Federação e da República, adquiriram personalidade jurídica explicita. Deixaram 
de ser uma simples área governada e administrada pela União, através de prepostos do Governo 
Federal, por haverem adquirido atributos que o conceituariam como entes intermédios com 
tendências a Estado-membros. Daí por que se constituíram, com exceção de Fernando de Noronha, 
em Municípios. E atentará a exclusão omissiva contra os direitos adquiridos através dos Art. 1º da 
Constituição de 1934, 3º da Carta Constitucional do Estado Novo de 1937 e 1º da Carta 
Constitucional do Estado Autoritário do Movimento Revolucionário de 1964. 
A respeito do § 3º, do Art. 3º, limito-me a reafirmar a doutrina, por mim esposada, na justificação de 
sugestões não apreciadas quanto ao mérito. À Constituição de 24 de janeiro de 1891 coube a 
primazia da disposição, conforme o Art. 4º. Homero Pires, que recolheu excertos de Rui Barbosa, 
inseriu, nos seus comentos, a melancólica confissão do imortal brasileiro, quanto à ineficácia do 
referido artigo, na época em que defendia os direitos do Amazonas ao Acre: nada se havia feito, até 
então, para os corretivos da nossa teratológica herança capitanial que, anda, se retrata na cartografia 
brasileira. A Constituição de 16 de julho de 1934 reproduziu a mesma disposição no seu Art. 14. 
Também nada se faz a partir daí. A Carta de 10 de novembro de 1937 seguiu a tradição no seu artigo 
5º. Mas correções na organização política-administrativa só foram efetivadas por meio de decretos-
leis sobre a criação de Territórios Federais na Faixa de Fronteiras, sob as concepções da geopolítica 
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interna do General Góis Monteiro. Quando da Constituinte de 1945, confabulações entre os ex-
interventores Ribas (Paraná). Nereu Ramos (Santa Catarina) e Magalhães Batara (Pará) culminaram 
na extinção dos Territórios de Ponta Porã e Iguaçu, em troca da permanência dos outros: os 
Territórios extintos poderiam ser, atualmente, Estados-membros. A redivisão começou através da 
instituição de Territórios Federais, por desmembramento de áreas municipais, não de Municípios 
estaduais. A referida Carta manteve o mesmo inócuo e ineficaz dispositivo no seu art. 5º. A 
Constituição de 18 de setembro de 1946 o reconfirmou, no Art. 4º, prevendo o retorno dos Territórios 
no Art. 3º (mediante lei especial) e a elevação do Território do Acre a Estado (Art. 9º, das Disposições 
Constitucionais Transitórias), após ter no Art. 8º, determinado a extinção dos Territórios Federais de 
Iguaçu e Ponta Porã. O critério de elevação a Estado era, então, meramente tributário, e o da 
extinção, exclusivamente eleitoral. A tradição foi desprezada pelo constituinte de 24 de janeiro de 
1967, que optou por um dispositivo favorecedor dos corretivos das transformações, mudando um 
pouco as heranças fisiográficas capitaniais: “Art. 3º - A criação de novos Estados e Territórios 
dependerá de lei complementar”. A este respeito, nenhuma razão lógica, jurídica, geopolítica, 
constitucional e democrática justifica a substituição integral do referido Art. 3º pelo 69 do anteprojeto 
Afonso Arinos, ou pelo § 3º do Art. 3º do Substitutivo Richa, com seus acessórios §§ 4º e 5º. A 
inocuidade e a ineficácia da disposição, desde a primeira República, tornaram-na letras mortas nos 
textos constitucionais subsequentes, que readitaram, servilmente, o vetusto Art. 4ºda Lei Magna de 
1891. Mas não o considero desprezível de todo. E, por isso mesmo, me manifesto pela sua 
manutenção, desde que, conforme os Art. 3º e 4º da propositura acima, face aos imperativos a seguir. 
Antes de mais nada, tenho em mente a mensagem do Presidente desta Assembleia, quando 
anunciou ao povo que elaboraremos uma Constituição contemporânea do futuro. Mas, ao contrário, 
se revela o Substitutivo Richa, talvez pelo apego às velhas formulas e, ainda, data vênia, injustificável 
reação às inovações constituintes. E confio no recuo de S. Ex.ª, que é uma das maiores esperanças 
da nossa Pátria, representando hoje uma das mais corajosas expressões de luta democrática pelo 
desenvolvimento político do nosso povo, embora relevando algo do bíblico senador Nicodemos, que, 
por sua vez, não era nem cristão novo, nem constitucionalista... 
A redação que proponho restringe-se aos Estados existentes, pois nada impede que Estados, total ou 
parcialmente, formem novos Estados. Também não é de excluir a probabilidade de um Estado 
estrangeiro pretender anexar-se, ou reincorporar-se ao Brasil. Mas só me restrinjo aos Estados-
membros atuais. Além do mais, uma nova hipótese surge na modernização da Federação Brasileira, 
desde que há Federação e existem federações. Refiro-me às associações de Estados em Regiões 
Federativas. Na verdade, nada impede que pequenos Estados, como os Nordestinos, constituam 
uma região, governada por um conselho de Governadores eleitos, desde que surgiram as 
Comunidades Internacionais, os Mercados Comuns e passaram de simples enunciado de ideia os 
Estados Unidos da Europa... Os Países Socialistas por um mundo só, inovaram, em matéria 
federativa, enquanto os capitalistas típicos, sociais democratas, liberais burgueses e semicapitalistas, 
além dos subdesenvolvidos do Terceiro Mundo, continuam a se digladiar sob conceitos cediços de 
soberania e fronteira, que os mercados comuns repensaram e reformularam... 
Atentem os Senhores Constituintes e o Emérito Relator Richa para o sentido da propositura do Art. 
4º, que combina a tradição com a modernidade, ou Afonso Arinos com os imperativos de mudanças... 
Sua inclusão se ajusta ao ideário de uma Constituição contemporânea do futuro. E essa ideia de 
contemporaneidade faz com que os constituintes de 1987 se voltem menos para o passado. Nas 
águas passadas, mais se inspiram as razões do não senso data vênia, para a ressureição de 
disposições ineficazes, que jamais passaram de letras mortas, por repetições de certo modo 
serôdias, que bastante contribuem para elastecimento do texto, no qual se encaixam disposições 
mais apropriadas à legislação ordinária. Não há razão para o repudio ao art. 3º, do texto de 1967, que 
aqui restauro, sem a qualificação da lei, pois que, a complementar é ordinária e poderá não constar 
com esse qualificativo ao novo elenco hierárquico a ser adotado pela nova ordem jurídica, em 
elaboração para ser contemporânea do futuro. A tais enunciados, lamento a resistência à criação de 
novos Estados, por desmembramento de áreas municipais e não de municípios integrais, matéria 
sobre cuja rejeição o Eminente Relator Richa jamais poderá encontrar razões de convencimento 
jurídico-constitucional, além das meramente conjunturais da política de manutenção do “status quo 
ante”, e para a perpetuidade da problemática da redivisão territorial, que tem motivado tantos homens 
brasileiros ilustres, desde os albores da República... 
Ao mesmo crivo poderia submeter outras disposições ao Substitutivo Richa. Mas não quero parecer 
rixento, ao ver relegado pelo Emérito Relator o sonho do que, nas regiões do Tapajós e do Baixo 
Amazonas. me trouxera ao honroso seio desta Assembleia. E permita-me ponderar a S. Exª, que 
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outras disposições do substitutivo precedido de tão brilhante parecer, serão fatalmente submetidas à 
mais rigorosa análise, da parte daqueles que, como eu, reivindicam uma constituição por inspiração 
das massas, não um diploma por preconceito das elites. 
Na linha desse entendimento, finalizo com o parágrafo polêmico, o § 3º, do art. 2º, sobre o qual me 
manifesto com nova redação, que é a seguinte: “A língua portuguesa falada no País é o idioma 
nacional”. 
Quanto ao § 3º “A língua portuguesa falada no país é o idioma nacional”, a ser deslocado para o art. 
1º, que resultará da fusão do 1º com o 3º do Substitutivo, permita-me o Eminente Relator arguir que a 
Língua Portuguesa “Última Flor do Lácio”, na expressão do nosso maior poeta parnasiano, Olavo 
Brás Martins dos Guimarães Bilac, “translada ao Sul da América, adquiriu preciosos elementos de 
encantadora suavidade, de frouxa, dolente e maviosa ternura”, conforme o testemunho de Antônio 
Cândido, escritor lusitano. 
Estabelecendo, com Capistrano de Abreu, que a língua é um “fato social” e que, em tais condições, 
tem que estar “intimamente ligada à vida social e cultural do povo que a fala e escreve, reconhece e 
proclama, no Português falado no Brasil há indeléveis marcas resultantes do embate com a “cultura 
afro-ameríndia que se veio incorporar, mesclar aos elementos culturais dos conquistadores”. 
Ao longo desses anos, o uso da língua, em constante evolução, tem evidenciado marcantes 
diferenças fonéticas, morfológicas, sintáticas, semânticas, apesar dos acordos entre a Academia 
Brasileira de Letras e a Academia de Ciência de Lisboa. 
Ao apresentar o anteprojeto da Lei de nº 5.692, de 11 de agosto de 1971, o Ministro da Educação, 
àquela época, o hoje Senador Constituinte, Jarbas Gonçalves Passarinho, fez exarar em um de seus 
artigos: “A Língua Portuguesa será instrumento de comunicação, no amplo sentido da linguagem oral 
e gráfica e expressão da cultura brasileira”.  
Ora, uma é a cultura lusitana, outra é a cultura brasileira sobre a qual bem discorre Fernando de 
Azevedo, membro da A.B.L., uma é a língua portuguesa falada em Portugal, outra a falada no Brasil. 
Pelo exposto, julgamos de máxima impropriedade a imprecisão afirmar-se “O idioma português é a 
língua nacional”. Propomos: “A Língua Portuguesa falada no Brasil é o idioma Nacional”, como bem 
designa Antenor Nascentes, professor emérito do Colégio Pedro II, em sua obra assim intitulada. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00090 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   CHICO HUMBERTO (PDT/MG) 
Texto:   
   Inclua-se no artigo 3o., § 4o, renumerando os demais:  
§ 4o. - O plebiscito referido no parágrafo  
anterior, quando do desmembramento de áreas, para  
a formação de novos Estados será feito  
obrigatoriamente, nos municípios que integrarão a  
nova Unidade da Federação. 
Justificativa: 
Nada é mais democrático, e até porque não dizer justo, para as populações que queiram adquirir sua 
independência e sua autonomia política e administrativa, do que a consulta popular, onde cada 
cidadão com inteira e total liberdade possa manifestar pelo sufrágio universal a sua vontade. Este 
plebiscito terá obrigatoriamente que prevalecer sobre toda e qualquer decisão que possa advir 
durante o processo de emancipação de cada região. 
O plebiscito na verdade será a assunção da responsabilidade por parte de cada cidadão com a sua 
autonomia. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00091 REJEITADA 
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Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   CHICO HUMBERTO (PDT/MG) 
Texto:   
   Suprima-se do Artigo 3o., Parágrafo 3o. do  
Substitutivo da Comissão da Organização do Estado  
... "das respectivas Assembleias Legislativas" ... 
Justificativa: 
Sendo a Assembleia Nacional Constituinte dotada de poder e autonomia conferidas pelo voto livre, 
secreto e direto do povo brasileiro, para confeccionar uma nova Carta Constitucional que direcione o 
Brasil econômico-político-socialmente, não poderíamos, nos Constituintes delegarmos poderes às 
Assembleias Legislativas para a criação de novos Estados ou a emancipação de áreas, porque 
estaríamos assim fugindo dos compromissos que assumimos com o nosso Povo e desta forma 
diminuindo o nosso papel enquanto representantes deste mesmo povo. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00151 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   MAURO MIRANDA (PMDB/GO) 
Texto:   
   O § 4o. do art. 3o. do substitutivo do  
Relator passa a ter a seguinte redação:  
"§ 4o. A criação, a incorporação e a fusão de  
Municípios, obedecidos os requisitos previstos em  
lei complementar estadual, dependerão de consulta  
prévia, mediante plebiscito, às populações  
diretamente interessadas e se darão por lei estadual.  
§ 5o. O desmembramento de áreas de  
Municípios, para incorporação a outros já  
existentes, dependerá de consulta prévia mediante  
plebiscito à população da área desmembrada e da  
aprovação das Câmaras de Vereadores dos Municípios  
afetados e se dará por lei estadual." 
Ficam, em consequência, renumerados os §§ 5o.  
e 6o. deste artigo. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00176 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 - 4o. do art. 3o. do Substitutivo a seguinte redação:  
" § 4o. - A alteração dos limites municipais  
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dar-se-á por lei estadual, obedecendo os  
requisitos mínimos previstos em lei complementar e  
os seguintes princípios:  
I - Consulta prévia, mediante plebiscito, ao  
distrito a ser emancipado, no caso de  
desmembramento de municípios;  
II - Consulta prévia, mediante plebiscito, ao  
distrito, e aprovação da Câmara de Vereadores do  
Município a ser ampliado, no caso de transferência  
de distrito de um município para outro; e  
III - Consulta prévia, mediante plebiscito,  
dos municípios envolvidos, e aprovação das  
respectivas Câmaras de Vereadores, no caso de  
fusão de dois ou mais municípios". 
Justificativa: 
A redação proposta visa atender a todos os casos que ocorrem dentro da orbita dos municípios. 
Se no passado houve abuso quanto à emancipação de Distrito economicamente inviáveis, não se 
justifica legislação draconiana que torna quase impossível a emancipação desejada. 
A exceção prevista justifica-se já que o fator renda torna-se impossível de se alcançar por qualquer 
distrito que deseja sua emancipação. 
Distritos, circunstancialmente, mais próximos de outra sede municipal que não a sua, desejam se 
transferir para esse Município, objetivando facilitar suas condições socioeconômicas. 
Através de um plebiscito, mas só no distrito interessado, e referendo da Câmara dos Vereadores 
atende-se a peculiaridades existentes em todos os Estados. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00189 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   JOSÉ CAMARGO (PFL/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao § 3o. do substitutivo do relator na  
Comissão da Organização do Estado a seguinte redação:  
§ 3o. - Lei Complementar disporá sobre a  
criação de Estados e Territórios." 
Justificativa: 
A solução proposta pelo § 3º do Projeto configura um retrocesso à Constituição de 1946, cujo art. 3º, 
com essas exigências, não deu ensejo, vigorando dois anos, à criação de nenhum Estado ou 
Território, tendo apenas anulado, por influência política dos Senadores Filinto Muller e Nereu Ramos, 
a criação dos Territórios de Iguaçu e Ponta Porã. 
Se o projeto propõe no art. 2º uma comissão transitória para estudar o problema da divisão territorial 
do Brasil, não deve impor tamanhas restrições à criação de Estados, sob pena de ficar totalmente 
inócuo o trabalho desse órgão. 
Acreditando na necessidade da redivisão territorial do País, preferimos a solução encontrada na 
Constituição em vigor, mais dinâmica e centrada no Congresso Nacional. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento por inadequação. 
   
   EMENDA:00266 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
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Autor:   
   CARLOS CARDINAL (PDT/RS) 
Texto:   
   Suprime-se o parágrafo 2o. do art. 3o. 
Justificativa: 
A descentralização do poder, a presença do governo local, a efetiva ocupação do território brasileiro, 
a abertura de novas fronteiras agrícolas, o ordenamento de áreas conforme o interesse das 
populações localizadas e o fim do intervencionismo justificam a transformação dos Territórios em 
Estados com exceção a Fernando de Noronha que deverá ser reincorporado a Pernambuco. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00290 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   AGASSIZ ALMEIDA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Inclua-se no substitutivo do relator onde couber:  
Art. A criação de Estados e Territórios  
dependerá de lei complementar.  
Parágrafo único. É obrigatória a realização  
de plebiscito para consulta prévia à população  
interessada, cada vez que for operar uma redivisão  
territorial, a nível de Estado. 
Justificativa: 
A inovação de nossa proposta consiste em acrescentar parágrafo único ao artigo 3º da atual 
Constituição Federal, o qual estabelece que a criação de Estados e Territórios dependerá de Lei 
Complementar, dispondo da obrigatoriedade de realização de plebiscito, para consulta prévia, à 
população interessada, cada vez que se for operar uma redivisão territorial a nível de Estado. 
A medida consiste, pelo menos em parte, objeto de preocupação de textos constitucionais anteriores 
e, de certa forma, se reflete no artigo 14 da Carta em vigor que prescreve no caput do referido artigo: 
“lei complementar estabelecerá os requisitos mínimos de população e renda pública, bem como a 
forma de consulta prévia às populações locais, para criação de municípios”. 
Entendemos que a redivisão territorial só se justifica quando tem como respaldo a expressão da 
vontade popular. O caminho mais adequado para que a população interessada manifeste sua 
aspiração ou sua anuência em relação à iniciativa é o plebiscito. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00339 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   OSVALDO MACEDO (PMDB-PR) 
Texto:   
   Acrescente-se ao texto do § 4o. do art. 3o.  
do Substitutivo do Sr. Relator, ao final, a  
seguinte frase: "Nenhum município poderá ter menos  
de cinco (5) mil e nem mais de um (1) milhão de  
habitantes", de tal forma que o art. passa a ter a  
seguinte redação:  
"A criação, a incorporação, a fusão e o  
desmembramento de Municípios, obedecidos os  
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requisitos previstos em lei complementar federal,  
dependerão de consulta prévia, mediante  
plebiscito, às populações diretamente  
interessadas, da aprovação das Câmaras de  
Vereadores dos Municípios afetados e se darão por  
lei estadual. Nenhum município poderá ter menos de  
cinco (5) mil e nem mais de um (1) milhão de  
habitantes". 
Justificativa: 
“O municipalismo é a participação dos cidadãos na solução dos problemas do lugar onde moram e 
trabalham”, disse com precisão o presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Ulysses 
Guimarães. 
O município, criado no Império, teve a sua dimensão alterada – pela nova realidade econômica e 
social do Brasil. Já não é mais a comunidade rural, em que todos se conhecem e se confraternizam. 
Com o acelerado processo de urbanização, consequência do êxodo rural, criaram-se cidades 
inchadas ou verdadeiras megalópoles, como São Paulo. 
As populações dessas cidades, na sua grande maioria, não se sentem representadas pelas Câmaras 
de Vereadores e nem assistidas adequadamente pela estrutura administrativa do município. 
Uma cidade, como São Paulo, com mais de 10 milhões de habitantes, tem a mesma representação 
política municipal que tem uma cidade de porte médio, como Maringá, por exemplo, ambas com 21 
vereadores. 
Uma cidade como São Paulo, ainda como exemplo, tem uma população superior ao Estado do 
Paraná. Enquanto aquela, com uma só estrutura administrativa municipal, conta com mais de 10 
milhões de habitantes, o Estado do Paraná, com mais de 300 municípios e com um Governo 
Estadual, tem cerca de 8 milhões de habitantes. 
O município tem de manter o espirito de comunidade, o que já não ocorre em aglomerados urbanos 
com mais de um milhão de habitantes, ainda para dar um exemplo, o morador de São Miguel 
Paulista, na capital paulista, não se sente nem representado e nem assistido da mesma forma que é 
o morador de Pinheiros ou do Morumbi. Que espirito de comunidade existe entre esses bairros? 
Da mesma forma, não se pode admitir o município sem condições de sobrevivência.  
Deve-se acrescentar que nas cidades com mais de um milhão de habitantes uma faixa majoritária da 
população não se sente nem representada politicamente e nem assistida. É por isso que proliferam, 
atualmente, as associações de bairro, para suprir a deficiência da representação política. É o homem 
do povo procurando restabelecer, através da associação de bairro, o espírito de comunidade. 
É hora de criar o novo. É hora de ousar. 
Tenho dito e repito que o grande mérito da Constituinte será modernizar a estruturar do Estado do 
Brasil, escoimando-o dos vícios, dos ranços, do clientelismo e da afeição à corrupção. 
Não basta alterar e modernizar e democratizar a estrutura superior do Estado se não promovermos a 
alteração profunda na base da nossa estrutura administrativa. 
As questões comuns que existirem entre municípios resultantes de subdivisão serão dirimidas por 
previsão constitucional, como o parágrafo único do art. 4º do Substitutivo, que confere competência 
aos Estados para encargos supramunicipais, ou pelo art. 18 e seguintes, que tratam das regiões de 
desenvolvimento econômico e áreas metropolitanas. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00341 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   MANSUETO DE LAVOR (PMDB) 
Texto:   
   Dê-se ao parágrafo 3o. do Art. 3o. do  
anteprojeto a seguinte redação:  
§ 3o. - Os Estados podem incorporar-se entre  
si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem  
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a outros Estados ou formarem novos Estados e, se  
limítrofes, constituíram-se em região Federativa,  
mediante aprovação das respectivas Assembleias  
Legislativas, das populações diretamente  
interessadas, mediante plebiscito e do Congresso  
Nacional por lei Complementar. 
Justificativa: 
A presente emenda introduz a possibilidade de Constituição de um poder regional, que resulta da 
reunião de alguns Estados limítrofes, com aprovação de suas Assembleias, de suas populações e do 
Congresso Nacional. 
O interesse nacional ditará normas complementares para a formação dessas regiões federativas 
visando sobretudo superar os gritantes desequilíbrios verificados entre as regiões geográficas. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00372 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   MAGUITO VILELA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Inclua-se, onde couber, no Cap. V, referente aos Municípios:  
Art. Lei estadual estabelecerá os requisitos  
mínimos de população e renda pública e a forma de  
consulta prévia às populações diretamente  
interessadas, para criação de novos Municípios,  
bem como a sua divisão em Distritos. 
Justificativa: 
Devido às especificidades Regionais, é necessário que cada Estado, de forma autônoma, possa 
legislar sobre as pré-condições necessárias às mudanças em seu quadro político-administrativo, 
fazendo desaparecer a generalização utópica existente na legislação que estamos prestes a mudar. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00403 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   IVO CERSÓSIMO (PMDB/MS) 
Texto:   
   O § 4o. do art. 3o. do Substitutivo passa a  
ter a seguinte redação:  
"§ 4o. A criação, a incorporação, a fusão e o  
desmembramento de municípios obedecerão requisitos  
mínimos previstos em lei complementar estadual.  
"a") dependerão de consulta prévia, através  
de plebiscito às populações diretamente  
interessadas, para referendar a iniciativa da  
Assembleia Legislativa do Estado." 
Justificativa: 
A redação sucinta do § 4º em apreço dá margem à interpretação ambígua do texto. 
Acresce, ainda, o sistema federativo fica quebrado na sua autonomia, restabelecendo à lei federal a 
fixação dos requisitos mínimos para criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios. 
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O Estado deve ter na sua autonomia o critério que lhe é facultado pela Carta Magna em elaboração. 
As peculiaridades regionais, os interesses preponderantes não podem ficar sujeitos a ângulos argutos 
de disposição constitucional. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00443 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   IVO MAINARDI (PMDB/RS) 
Texto:   
   Inclua-se no anteprojeto da Comissão da  
Organização do Estado a seguinte alteração do §  
4o. do art. 3o., que terá a seguinte redação:  
"§ 4o. A criação, a incorporação, a fusão e o  
desmembramento de Municípios, obedecidos os  
requisitos previstos nas Constituições Estaduais,  
dependerão de consulta prévia, mediante  
plebiscito, às populações diretamente interessadas." 
Justificativa: 
A matéria relativa à criação de Municípios, por quaisquer modalidades, é pertinente às peculiaridades 
de cada região. 
Não se pode pretender unificar os quesitos e procedimentos em qualquer espécie de norma ou ato 
federal. Homenageia-se, portanto, a verdadeira federação, atribuindo-se aos Estados, nas suas 
normas maiores, a disciplina do assunto de acordo com as suas particularidades. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00456 REJEITADA 
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 § 4o. do art. 3o. a seguinte redação:  
"§ 4o. A incorporação, fusão e desmembramento  
de Municípios, obedecidos os requisitos previstos  
em lei complementar federal, dependerão de  
consulta prévia, mediante plebiscito, às  
populações diretamente interessadas, de aprovação  
das Câmaras de Vereadores dos Municípios afetados  
e se darão por lei estadual. A criação de  
Municípios deverá atender aos requisitos de  
população estimada superior a dez mil habitantes;  
eleitorado não inferior a dez por cento da  
população; centro urbano já constituído, com  
número de casas superior a duzentos e arrecadação,  
no último exercício, de cinco milésimos da receita  
tributária estadual, além da consulta  
plebiscitária e da aprovação por lei estadual." 
Justificativa: 
A redação aprovada no Substitutivo do Relator prevê, para a criação de Municípios, a fixação de 
requisitos em lei complementar federal. Tal medida, entretanto, não poderá ser efetivada em curto 
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prazo, motivo pelo qual preconizamos, desde logo, a inclusão dos requisitos no texto constitucional 
proposto. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
 

___________________________________________________________________ 

FASES J e K 

EMENDA:00007 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO VIANNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda substitutiva:  
Dê-se ao § 1o., do artigo 44, a seguinte redação:  
Brasília é a capital da República e o  
Distrito Federal é a sede do Governo Federal. 
Justificativa: 
É preciso com clareza distinguir as duas situações, esclarecendo a condição de Brasília ser a capital 
da República e do Distrito Federal ser a sede do Governo, a fim de evitar interpretação dúbia, 
conceituando perfeitamente a capital da República e a sede do Governo. 
   
   EMENDA:00223 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JACY SCANAGATTA (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda modificativa e aditiva  
Dispositivo emendado art. 44 § 3o.  
Modifique-se e acrescente-se ao § 3o. do  
artigo 44.  
§ 3o. Os Estados podem incorpora-se entre si,  
subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a  
outros ou formarem novos Estados, mediante  
aprovação das populações diretamente interessadas,  
por plebiscito, das Assembleias Legislativas, e do  
Congresso Nacional por lei complementar e sem ônus  
para a União. 
Justificativa: 
O preâmbulo da nova constituição dá uma sequência onde a soberania do povo que é a fonte do 
poder, antecede a soberania dos representantes eleitos. 
Justo é portanto, que o povo seja o primeiro consultado nos casos de formação de novos estados e 
não a Assembleia Legislativa como consta no § 3º. 
Ao solicitar o acréscimo da expressão “sem ônus para união” nada mais justo que o país não seja 
sobrecarregado financeiramente ainda mais por aventureirismos políticos e sim fundado em reais e 
concretas condições de autossuficiência econômica da região. 
   
   EMENDA:00444 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Título IV, Capítulo I,  
Artigo 44, parágrafos 2o. e 5o.  
Suprima-se do Anteprojeto:  
a) o parágrafo 2o. do Art. 44;  
b) o parágrafo 5o. do Art. 44. 
Justificativa: 
Impõe-se a extirpação da figura antidemocrática de Território Federal do contexto da Federação. 
A presente emenda visa adequar o disposto no parágrafo 3º do mesmo Artigo, que não cogira da 
criação de Territórios Federais, senão de novos Estados; bem como com o Artigo 448, que prevê a 
transformação dos Territórios de Roraima e Amapá à condição de Estados. 
A inclusão de dispositivo no Capítulo das Disposições Transitórios tratará de regulamentar a 
administração e outros aspectos dos Territórios mencionados até a instalação dos Estados criados de 
conformidade com o Art. 448. 
Quanto ao Território de Fernando de Noronha, igualmente será tratado no capítulo das Disposições 
Transitórias, visando a sua anexação ao Estado de Pernambuco. 
   
   EMENDA:01268 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: art. 44 § 4o.  
O art. 44, § 4o., passa a ter a seguinte redação:  
"a criação, a incorporação, a fusão e o  
desmembramento de municípios, obedecerão a  
requisitos e forma estabelecidos em lei  
complementar estadual, respeitando o princípio da  
consulta prévia às populações diretamente  
interessadas e se darão por lei estadual. 
Justificativa: 
A nação clama por desconcentração dos poderes, em busca de maior identidade entre os organismos 
de poder e as comunidades diretamente interessadas. É pacifico que a extrema diversidade de 
situações sócio-políticas e culturais, entre as diferentes regiões do Brasil, impõe a necessidade de 
regramentos menos genéricos, em assuntos que digam respeito às condições peculiares de cada 
Estado brasileiro. 
Dar abrangência federal ao regramento sobre a criação de municípios é igualar a situação 
completamente diferentes.  
O que se propõe, com a presente emenda, é que cada Estado federado, define-se, por lei 
complementar, as condições e o processo de criação de novos municípios, a fusão entre municípios 
existentes, como o desmembramento de áreas de um para integrar outro, já existente. Com isso, 
assegurar-se-á o respeito às peculiaridades de cada estado. Não há como tratar, de forma igual, a 
criação de novos municípios em São Paulo, Minas e outros Estados desenvolvidos e densamente 
povoados, com o mesmo processo no Centro-Oeste e na Amazônia, ainda despovoados e a exigir 
um processo de desconcentração de poder, através da criação de novos municípios, que atuarão 
como vetores de desenvolvimento. 
   
   EMENDA:01754 NÃO INFORMADO 
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Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA (PFL/SP) 
Texto:   
   O § 4o., do artigo 44, do anteprojeto do  
Relator da Comissão de Sistematização, passa a ter  
a seguinte redação:  
"Art. 44 - ..................................  
§ 1o. - ....................................  
§ 2o. - ....................................  
§ 3o. - ....................................  
§ 4o. - Lei estadual estabelecerá requisitos  
mínimos de população, eleitores, aspectos sócio-  
econômicos, necessidades regionais e a forma de  
consulta prévia às populações diretamente  
interessadas, para a criação de novos municípios,  
bem como sua divisão em distritos." 
Justificativa: 
Na reorganização da sociedade brasileira, cabe aos ilustres Constituintes, restabelecer, na sua 
plenitude, o federalismo desfigurado durante o período autoritário. 
Nesse sentido, torna mister devolver aos Estados a iniciativa de gerir, autonomamente, as matérias 
que contribuam para a unidade nacional. E entre essas está a organização administrativa dos 
Estados, e, particularmente, a criação de municípios. 
Cada Estado da Federação tem suas características e peculiaridades e será temerário estabelecer 
constitucionalmente os critérios generalizados, razão pela qual as Cartas Estaduais deverão ditar as 
orientações para esse caso. 
   
   EMENDA:02432 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 44, § 3o.  
- Incluir entre as palavras "mediante e  
aprovação" a palavra "prévia". 
Justificativa: 
O acréscimo esclarece melhor a antecedência da decisão da Assembleia Legislativa. 
   
   EMENDA:02944 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANSUETO DE LAVOR (PMDB/PE) 
Texto:   
   Suprima-se o parágrafo 4o. do Artigo 44 do  
Anteprojeto a expressão "... obedecidos os  
requisitos previstos em lei complementar federal ...". 
Justificativa: 
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O federalismo mais consequente e a autonomia das comunidades locais não suportam essa 
verdadeira camisa de força que é a lei complementar federal com requisitos para a criação de novos 
municípios. Esses critérios e requisitos devem ser estabelecidos em cada constituição estadual. 
   
   EMENDA:03336 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Art. 44  
Dê-se ao § 3o. do art. 44 do anteprojeto de  
Constituição a seguinte redação:  
"Art. 44 - ..................................  
§ 3o. - Lei Complementar disporá sobre a  
criação de Estados-membros, mediante a iniciativa  
de dois terços das Câmaras dos Municípios  
interessados e aprovação das respectivas  
Assembleias Legislativas e das populações, por  
plebiscito. 
Justificativa: 
O texto ora alterado padece da falta de previsão de iniciativa para a criação de novos Estados-
membros. Visando a corrigir esse grave erro, oferecemos nova redação ao § 3º do art. 44 do 
anteprojeto de Constituição. 
   
   EMENDA:03518 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 § 3o., do art. 44, do anteprojeto do  
Relator da Comissão de Sistematização, a seguinte  
redação:  
Art. 44 - ..................................  
"§ 3o. - Os Estados podem incorporar-se entre  
si, subdividir-se ou desmembrar-se para anexarem a  
outro ou formarem novos Estados, mediante lei  
complementar, com aprovação prévia:  
a) das respectivas Assembleias Legislativas;  
b) das populações diretamente interessadas,  
mediante plebiscito em que a proposta obtenha  
maioria de manifestações favoráveis em pelo menos  
4/5 (quatro quintos) dos municípios abrangidos." 
Justificativa: 
A Emenda objetiva estabelecer critério básico para a aprovação, por plebiscito, das propostas de 
criação de novos Estados, de tal forma que se respeite a vontade da grande maioria dos municípios 
abrangidos. 
Como não se trata de uma decisão de repercussão nacional, mas concentrada numa área, parece-
nos mais adequado que os resultados sejam considerados “município a município”, e levar-se-á em 
conta o caso daqueles municípios, especialmente os fronteiriços, que porventura queiram continuar 
pertencendo ao Estado de origem, o que poderia ensejar um reestudo das áreas que comporiam o 
novo Estado. 
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   EMENDA:03884 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto 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  
Art. A organização político-administrativa da  
República Federativa do Brasil compreende a União,  
os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e os  
Territórios.  
§ 1o. O Distrito Federal é a capital da União.  
§ 2o. Os Estados podem incorporar-se entre  
si, subdividir-se ou desmembrar-se para se  
anexarem a outros ou formarem novos Estados,  
mediante aprovação das respectivas Assembleias  
Legislativas, das populações diretamente  
interessadas, por plebiscito, e do Congresso  
Nacional por lei complementar.  
§ 3o. A criação, a incorporação, a fusão e o  
desmembramento de Municípios, obedecidos os  
requisitos previstos em lei complementar federal,  
dependerão de consulta prévia, mediante  
plebiscito, às populações diretamente  
interessadas, da aprovação das Câmaras de  
Vereadores dos Municípios afetados e se darão por  
lei estadual.  
§ 4o. Lei complementar federal disporá sobre  
a criação de território, sua transformação em  
Estado ou sua reintegração ao Estado de origem.  
§ 5o. É veda a divisão do Distrito Federal em  
Municípios.  
[...] 
Justificativa: 
O Título em epigrafe 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 D. F. 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. 
   
   EMENDA:04719 NÃO INFORMADO 
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Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OTTOMAR PINTO (PTB/RR) 
Texto:   
   Título IV da Organização do Estado  
Capítulo I da organização político  
administrativa:  
Art. 44 - A organização político -  
administrativa da República Federativa do Brasil,  
compreende a União, os Estados, os Territórios  
Federais Autônomos, o Distrito Federal e os  
Municípios.  
[...] 
Justificativa: 
Após quarenta e quatro anos de existência, não mais se justifica a manutenção do atual estatuto dos 
Territórios em relação a Roraima e Amapá.  
No momento em que o Distrito Federal ganha Autonomia Federativa, seria injusto deixar os atuais 
Territórios marginalizados da conquista do “status” de Território Autônomo entidade Federativa que 
os aproxima da condição de Estado, do ponto de vista da autonomia política legislativa administrativa 
e financeira.  
Trata-se da posição equivalente à do Distrito Federal, que se justifica pelo grau de desenvolvimento 
econômico e cultural alcançado pelas sociedades que vivem nos atuais Territórios.  
Seria injusta e intolerável discriminação manter os habitantes de Roraima e Amapá, jungidos a uma 
lei orgânica ditatorial, que inibe qualquer iniciativa mais ousada do Governador “demissível ad 
nutum”, dos Territórios em busca de soluções reclamadas pela população, em seu justo anseio de 
progresso e bem-estar.  
A verdade é que o Governador, o único “biônico”, dos Territórios, não dispõe de autoridade suficiente 
para coordenar os trabalhos, o desempenho das diversas agências do Governo Federal que agem 
como se fossem Roraima e Amapá, serventias de Ministérios e Repartições da União.  
O tratamento igualitário dispensado ao Distrito Federal e aos Territórios Autônomos de Roraima e 
Amapá, abre as portas do progresso para p seu povo, enseja o surgimento e fortalecimento de 
lideranças e vai ao encontro das aspirações de autonomia da sua gente.  
A acolhida a esta emenda, está em sintonia com os ideais de descentralização Administrativa e 
Política, com o fortalecimento da Federação Brasileira, com o momento de democracia participativa, 
que inspirou e inspira as lideranças da Nova República, em seu justo anseio pela “reconstrução de 
nossa Pátria, sob a égide da liberdade e da Justiça Social”.  
   
   EMENDA:05495 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRCIO BRAGA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Artigo 44 - § 3o. - Dê-se a seguinte redação:  
"§ 3o. - A fusão, subdivisão ou  
desmembramento dos Estados, para formarem novos  
Estados ou se anexarem a outros, obedecerá aos  
requisitos previstos em Lei Complementar federal,  
e dependerá de consulta às populações diretamente  
interessadas, mediante plebiscito." 
Justificativa: 
A redação original contém impropriedade que a redação proposta visa corrigir. 
Assim, “incorporar-se entre si” na realidade se reduz a “fundir-se”, expressão mais adequada. 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 77  

 

A ordem em que foi relacionado o condicionamento ao Congresso Nacional e às populações 
interessadas, deve ser direta e sucessiva, a fim de eliminar a possibilidade de posições contraditórias, 
dos representantes da população em relação ao resultado da sua audiência direta através do 
plebiscito. 
   
   EMENDA:03346 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 44  
Suprima-se a expressão "federal" constante  
após "lei complementar" no § 5o. do art. 44 do  
Anteprojeto de Constituição. 
Justificativa: 
Busca-se aperfeiçoar o texto constitucional, elidindo os erros de técnica legislativa. 
Parecer:   
   Neste, como em outros casos constantes do Anteprojeto, a referência a "Lei Complementar" 
específica foi utilizada justamente para evitar dúvidas sobre a competência para legislar.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:05304 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LYSÂNEAS MACIEL (PDT/RJ) 
Texto:   
   Aditiva  
§ 3o., art. 44  
Acrescente-se a palavra PRÉVIA após mediante. 
Justificativa: 
A incorporação, a subdivisão ou desmembramento de Estados para que outros sejam criados deve 
ser precedida por autorização legislativa e consulta popular. 
Parecer:   
 Com efeito, a inclusão do vocábulo "prévia" harmonizaria os conteúdos dos §§ 3o. e 4o. 
 No entanto, a redação do § 3o. repete, com fidelidade, os termos do dispositivo aprova do na 
respectiva Comissão Temática, presumindo-se ser o sentido nele expresso a vontade do Constituinte. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE M 

EMENDA:00006 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO VIANNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA:  
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Dê-se ao § 1o., do artigo 49, a seguinte redação:  
Brasília é a capital da República e o  
Distrito Federal é a sede do Governo Federal. 
Justificativa: 
É preciso com clareza distinguir as duas situações, esclarecendo a condição de Brasília ser a capital 
da República e do Distrito Federal ser a sede do Governo, a fim de evitar interpretação dúbia, 
conceituando perfeitamente a capital da República e a sede do Governo. 
Parecer:   
   Acata-se, em parte, a emenda. Desnecessária a citação do Distrito Federal.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:00199 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JACY SCANAGATTA (PFL/PR) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA E ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO art. 49 § 3o.  
Modifique-se e acrescente-se ao § 3o. do  
artigo 44.  
§ 3o. - Os Estados podem incorporar-se entre  
si, subdividir-se ou desmembrar-se para se  
anexarem a outros ou formarem novos Estados,  
mediante aprovação das populações diretamente  
interessadas, por plebiscito, das Assembleias 
Legislativa, e do Congresso Nacional por lei  
complementar e sem ônus para União. 
Justificativa: 
O preâmbulo da nova constituição dá uma sequência onde a soberania do povo que é a fonte do 
poder, antecede a soberania dos representantes eleitos. 
Justo é portanto, que o povo seja o primeiro consultado nos casos de formação de novos estados e 
não a Assembleia Legislativa como consta no § 3º. 
Ao solicitar o acréscimo da expressão “sem ônus para união” nada mais justo que o país não seja 
sobrecarregado financeiramente ainda mais por aventureirismos políticos e sim fundado em reais e 
concretas condições de autossuficiência econômica da região. 
Parecer:   
   A emenda propõe transferir para o nível estadual a competência para criação, incorporação, fusão e 
desmembramento de Municípios, o que está coerente com o princípio da autonomia estadual.  
Somos pela aprovação no mérito. 
   
   EMENDA:00404 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Título IV, Capítulo I,  
Artigo 49, parágrafos 2o. e 5o.  
Suprima-se do Anteprojeto:  
a) o parágrafo 2o. do Art. 49;  
b) o parágrafo 5o. do Art. 49. 
Justificativa: 
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Impõe-se a extirpação da figura antidemocrática de Território Federal do contexto da Federação. 
A presente emenda visa adequar o disposto no parágrafo 3º do mesmo Artigo, que não cogira da 
criação de Territórios Federais, senão de novos Estados; bem como com o Artigo 441, que prevê a 
transformação dos Territórios de Roraima e Amapá à condição de Estados. 
A inclusão de dispositivo no Capítulo das Disposições Transitórios tratará de regulamentar a 
administração e outros aspectos dos Territórios mencionados até a instalação dos Estados criados de 
conformidade com o Art. 441. 
Quanto ao Território de Fernando de Noronha, igualmente será tratado no capítulo das Disposições 
Transitórias, visando a sua anexação ao Estado de Pernambuco. 
Parecer:   
   Rejeitado uma vez que foi considerado necessário manter o território como integrante da União. 
   
   EMENDA:01173 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: art. 49 § 4o.  
O art. 49, § 4o., passa a ter a seguinte redação:  
"a criação, a incorporação, a fusão e o  
desmembramento de municípios, obedecerão a  
requisitos de forma estabelecidos em lei  
complementar estadual, respeitando o princípio da  
consulta prévia às populações diretamente  
interessadas e se darão por lei estadual. 
Justificativa: 
A nação clama por desconcentração dos poderes, em busca de maior identidade entre os organismos 
de poder e as comunidades diretamente interessadas. É pacifico que a extrema diversidade de 
situações sócio-políticas e culturais, entre as diferentes regiões do Brasil, impõe a necessidade de 
regramentos menos genéricos, em assuntos que digam respeito às condições peculiares de cada 
Estado brasileiro. 
Dar abrangência federal ao regramento sobre a criação de municípios é igualar a situação 
completamente diferentes.  
O que se propõe, com a presente emenda, é que cada Estado federado, define-se, por lei 
complementar, as condições e o processo de criação de novos municípios, a fusão entre municípios 
existentes, como o desmembramento de áreas de um para integrar outro, já existente. Com isso, 
assegurar-se-á o respeito às peculiaridades de cada estado. Não há como tratar, de forma igual, a 
criação de novos municípios em São Paulo, Minas e outros Estados desenvolvidos e densamente 
povoados, com o mesmo processo no Centro-Oeste e na Amazônia, ainda despovoados e a exigir 
um processo de desconcentração de poder, através da criação de novos municípios, que atuarão 
como vetores de desenvolvimento. 
Parecer:   
   O Projeto de Constituição assegura a autonomia dos Estados, por conseguinte, a criação, fusão, 
incorporação e desmembramento de municípios deverá ser de sua competência estabelecida na 
Constituição Estadual.  
Somos pela aprovação no mérito. 
   
   EMENDA:01645 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA (PFL/SP) 
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Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 49  
O § 4o., do artigo 49, do projeto da  
Comissão de Sistematização, passa a ter a seguinte  
redação:  
"Art. 44 - ..................................  
§ 1o. - ....................................  
§ 2o. - ....................................  
§ 3o. - ....................................  
§ 4o. - Lei Estadual estabelecerá requisitos  
mínimos de população, eleitores, aspectos sócio-  
econômicos, necessidades regionais e a forma de  
consulta prévia às populações diretamente  
interessadas, para a criação de novos municípios,  
bem como sua divisão em distritos." 
Justificativa: 
Na reorganização da sociedade brasileira, cabe aos ilustres Constituintes, restabelecer, na sua 
plenitude, o federalismo desfigurado durante o período autoritário. 
Nesse sentido, torna mister devolver aos Estados a iniciativa de gerir, autonomamente, as matérias 
que contribuam para a unidade nacional. E entre essas está a organização administrativa dos 
Estados, e, particularmente, a criação de municípios. 
Cada Estado da Federação tem suas características e peculiaridades e será temerário estabelecer 
constitucionalmente os critérios generalizados, razão pela qual as Cartas Estaduais deverão ditar as 
orientações para esse caso. 
Parecer:   
   O Projeto de Constituição assegura a autonomia dos Estados, por conseguinte, a criação, fusão, 
incorporação e desmembramento de municípios deverá ser de sua competência estabelecida na 
Constituição Estadual.  
Somos pela aprovação no mérito. 
   
   EMENDA:02293 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. 49, § 3o.  
- Incluir entre as palavras "mediante e  
aprovação" a palavra "prévia". 
Justificativa: 
O acréscimo esclarece melhor a antecedência da decisão da Assembleia Legislativa. 
Parecer:   
   Acreditamos que a palavra "prévia" já está subentendida no texto, não havendo necessidade de se 
deixá-la expressa. 
   
   EMENDA:02479 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB) 
Texto:   
   EMENDA DE ADEQUAÇÃO.  
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Art. 49, § 2o., diga-se:  
§ 2o. O Distrito Federal e os Territórios  
integram a União. 
Justificativa: 
A emenda visa apenas a explicitar o Distrito Federal como área integrante da União em conjunto com 
os Territórios. 
Parecer:   
   O caput do artigo já inclui o Distrito Federal, o que torna desnecessária a aprovação da emenda. 
   
   EMENDA:02790 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANSUETO DE LAVOR (PMDB/PE) 
Texto:   
   Suprima-se do parágrafo 4o. do artigo 49  
expressão "... obedecidos os requisitos previstos  
em lei complementar federal ...". 
Justificativa: 
O federalismo mais consequente e a autonomia das comunidades locais não suportam essa 
verdadeira camisa de força que é a lei complementar federal com requisitos para a criação de novos 
municípios. Esses critérios e requisitos devem ser estabelecidos em cada constituição estadual. 
Parecer:   
   É nosso parecer que os requisitos para criação, incorporação, fusão e desmembramento devam ser 
estabelecidos por lei complementar estadual, conforma a tradição jurídica brasileira.  
O § 4o. do artigo 49 passou para o artigo 57. 
   
   EMENDA:03149 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Art. 49  
Dê-se ao § 3o. do art. 49 do anteprojeto de  
Constituição a seguinte redação:  
"Art. 49 - ..................................  
§ 3o. - Lei Complementar disporá sobre a  
criação de Estados-membros, mediante a iniciativa  
de dois terços das Câmaras dos Municípios  
interessados e aprovação das respectivas  
Assembleias Legislativas e das populações, por  
plebiscito.' 
Justificativa: 
O texto ora alterado padece da falta de previsão de iniciativa para a criação de novos Estados 
membros. Visando a corrigir esse grave erro, oferecemos nova redação ao § 3º do art. 49 do 
anteprojeto de Constituição. 
Parecer:   
   A especificação da iniciativa, restringindo-a às Câmaras Municipais somente, enfraquece o 
dispositivo, que respeita esta e a iniciativa do próprio Estado.  
Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:03158 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 49  
Suprima-se a expressão "federal" constante  
após "lei complementar" no § 5o. do art. 49 do  
Anteprojeto de Constituição. 
Justificativa: 
Busca-se aperfeiçoar o texto constitucional, elidindo os erros de técnica legislativa. 
Parecer:   
   O aposto visa a determinar a natureza da lei complementar, que deve ser federal, de modo que os 
requisitos sejam uniformes em todo o país.  
Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:03321 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Dê-se ao § 3o., do art. 49, do projeto da  
Comissão de Sistematização, a seguinte redação:  
Art. 49 - ..................................  
"§ 3o. - Os Estados podem incorporar-se entre  
si, subdividir-se ou desmembrar-se para anexarem a  
outro ou formarem novos Estados, mediante lei  
complementar, com aprovação prévia:  
a) das respectivas Assembleias Legislativas;  
b) das populações diretamente interessadas,  
mediante plebiscito em que a proposta obtenha  
maioria de manifestações favoráveis em pelo menos  
4/5 (quatro quintos) dos municípios abrangidos." 
Justificativa: 
A Emenda objetiva estabelecer critério básico para a aprovação, por plebiscito, das propostas de 
criação de novos Estados, de tal forma que se respeite a vontade da grande maioria dos municípios 
abrangidos. 
Como não se trata de uma decisão de repercussão nacional, mas concentrada numa área, parece-
nos mais adequado que os resultados sejam considerados “município a município”, e levar-se-á em 
conta o caso daqueles municípios, especialmente os fronteiriços, que porventura queiram continuar 
pertencendo ao Estado de origem, o que poderia ensejar um reestudo das áreas que comporiam o 
novo Estado. 
Parecer:   
   Concluímos pela aprovação parcial nas formas do Substitutivo. 
   
   EMENDA:04376 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OTTOMAR PINTO (PTB/RR) 
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Texto:   
   Título IV da Organização do Estado  
Capítulo I da organização político  
administrativa:  
Art. 49 - A organização político -  
administrativa da República Federativa do Brasil,  
compreende a União, os Estados, os Territórios  
Federais Autônomos, o Distrito Federal e os  
Municípios.  
[...] 
Justificativa: 
Após quarenta e quatro anos de existência, não mais se justifica a manutenção do atual estatuto dos 
Territórios em relação a Roraima e Amapá.  
No momento em que o Distrito Federal ganha Autonomia Federativa, seria injusto deixar os atuais 
Territórios marginalizados da conquista do “status” de Território Autônomo entidade Federativa que 
os aproxima da condição de Estado, do ponto de vista da autonomia política legislativa administrativa 
e financeira.  
Trata-se da posição equivalente à do Distrito Federal, que se justifica pelo grau de desenvolvimento 
econômico e cultural alcançado pelas sociedades que vivem nos atuais Territórios.  
Seria injusta e intolerável discriminação manter os habitantes de Roraima e Amapá, jungidos a uma 
lei orgânica ditatorial, que inibe qualquer iniciativa mais ousada do Governador “demissível ad 
nutum”, dos Territórios em busca de soluções reclamadas pela população, em seu justo anseio de 
progresso e bem-estar.  
A verdade é que o Governador, o único “biônico”, dos Territórios, não dispõe de autoridade suficiente 
para coordenar os trabalhos, o desempenho das diversas agências do Governo Federal que agem 
como se fossem Roraima e Amapá, serventias de Ministérios e Repartições da União.  
O tratamento igualitário dispensado ao Distrito Federal e aos Territórios Autônomos de Roraima e 
Amapá, abre as portas do progresso para p seu povo, enseja o surgimento e fortalecimento de 
lideranças e vai ao encontro das aspirações de autonomia da sua gente.  
A acolhida a esta emenda, está em sintonia com os ideais de descentralização Administrativa e 
Política, com o fortalecimento da Federação Brasileira, com o momento de democracia participativa, 
que inspirou e inspira as lideranças da Nova República, em seu justo anseio pela “reconstrução de 
nossa Pátria, sob a égide da liberdade e da Justiça Social”.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, nos termos da redação adotada no substitutivo. 
   
   EMENDA:04934 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LYSÂNEAS MACIEL (PDT/RJ) 
Texto:   
   Aditiva  
§ 3o., art. 49  
Acrescente-se a palavra PRÉVIA após mediante. 
Justificativa: 
A incorporação e subdivisão ou desmembramento de Estados para que outros sejam criados deve 
ser precedida por autorização legislativa e consulta popular. 
Parecer:   
   O momento da entrada em vigor das medidas referidas é que se constitui em matéria de relevância. 
Obviamente a aprovação é necessária antes, pois do contrário não se dará o ato jurídico na espécie.  
Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:05083 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda substitutiva ao Título IV, Capítulo I,  
art. 49 e seguintes, do Projeto de Constituição,  
dando-se a seguinte redação:  
Da Organização Político Administrativa  
Art. - A organização político-administrativa  
da República Federativa do Brasil compreende a  
União, os Estados, o Distrito Federal e os  
Municípios, todos eles autônomos em sua respectiva  
esfera de competência.  
§ 1o. - O Distrito Federal é a capital da União.  
§ 2o. - Os Territórios integram a União.  
§ 3o. - Os Estados podem incorporar-se entre  
si, subdividir-se ou desmembrar-se para se  
anexarem a outros ou formarem novos Estados,  
mediante aprovação das respectivas Assembleias 
Legislativas, das populações diretamente  
interessadas, por plebiscito, e do Congresso  
Nacional por lei complementar.  
§ 4o. - A criação, a incorporação, a fusão e  
o desmembramento de Municípios, obedecidos os  
requisitos previstos em lei complementar federal,  
dependerão de consulta prévia, mediante  
plebiscito, às populações diretamente  
interessadas, da aprovação das Câmaras de  
Vereadores dos Municípios afetados e se darão por  
lei estadual.  
§ 5o. - Lei complementar federal disporá  
sobre a criação do Território, sua transformação  
em Estado ou sua reintegração ao Estado de origem.  
§ 6o. - Os Estados, o Distrito Federal e os  
Municípios poderão ter símbolos próprios.  
[...] 
Justificativa: 
Nem uma palavra foi acrescida ou alterada no texto do anteprojeto apresentado à Comissão de 
Sistemática. 
Procuramos, apenas, através de supressão, sistematizar o texto, tornando-o compatível consigo 
próprio, com o texto aprovado pelas Comissões, e enxugando-o de matéria não constitucional. 
Com isto, apresentamos a plenário um texto mais adequado a uma Constituição. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo e de seus dispositivos. 
   
   EMENDA:05115 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRCIO BRAGA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   -----EMENDA SUBSTITUTIVA  
Artigo 49 - § 3o. - Dê-se a seguinte redação:  
" § 3o. - A fusão, subdivisão ou  
desmembramento dos Estados, para formarem novos  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 85  

 

Estados ou se anexarem a outros, obedecerá aos  
requisitos previstos em Lei Complementar federal,  
e dependerá de consulta às populações diretamente  
interessadas, mediante plebiscito." 
Justificativa: 
A redação original contém impropriedade que a redação proposta visa corrigir. 
Assim, “incorporar-se entre si” na realidade se reduz a “fundir-se”, expressão mais adequada. 
A ordem em que foi relacionado o condicionamento ao Congresso Nacional e às populações 
interessadas, deve ser direta e sucessiva, a fim de eliminar a possibilidade de posições contraditórias, 
dos representantes da população em relação ao resultado da sua audiência direta através do 
plebiscito. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, nos termos da redação adotada no substitutivo. 
   
   EMENDA:05412 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JACY SCANAGATTA (PFL/PR) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: PARÁGRAFO 3o. DO ARTIGO 49  
O parágrafo 3o. do Artigo 49 do Projeto  
passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 49 ....................................  
§ 3o. - Os Estados podem incorporar-se entre  
si, subdividir-se ou desmembrar-se para se  
anexarem a outros, ou formarem novos Estados,  
mediante manifestação plebiscitária das populações  
diretamente envolvidas, requerida por 10 (dez) por  
cento, no mínimo, dos eleitores devidamente  
inscritos na respectiva área, ao Tribunal Regional  
Eleitoral, que promoverá a consulta em prazo nunca  
superior a 180 (cento e oitenta) dias da data do pedido." 
Justificativa: 
Se “todo o poder emana do povo e com ele é exercido”, como preceitua o parágrafo único do art. 1º 
do anteprojeto constitucional, não é nem justo e nem coerente que se retire da comunidade 
interessada o direito de decidir soberanamente dos seus destinos. Outras instituições só podem ter, 
no caso, atuação acessória modificar a manifestação plebiscitária. 
Parecer:   
   A emenda contém matéria regulamentar própria de lei complementar. O texto constitucional não 
deverá entrar em detalhes.  
O propósito de assegurar ao povo o exercício do poder é válido e certamente será objeto de 
legislação complementar obedecendo aos princípios da Constituição. 
   
   EMENDA:05750 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RITA CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Que seja incluída a seguinte norma, na parte  
relativa à Organização do Estado: (ART. 49)  
Art. - Lei complementar estabelecerá as  
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condições exigidas para a criação de novos  
municípios devendo, obrigatoriamente, incluir como  
hipótese a manifestação favorável da maioria  
absoluta dos eleitores de um distrito, expressa e  
plebiscito. 
Justificativa: 
Muitas vezem um Município desleixa o atendimento a determinado distrito, por diferentes razões. E a 
população desse distrito deseja o seu desmembramento. Mas a legislação nem sempre o permite. 
Atenta às reivindicações de inúmeros municípios brasileiros, não apenas do meu Estado, mas de 
outras unidades da Federação, ofereço esta sugestão que tem por meta preservar a vontade da 
população do distrito que se sentir marginalizado. 
Creio que a vitalidade de uma Nação está na organização municipal, como aliás é o entendimento 
unânime dos cientistas políticos. Nessa área é que se forma o patriotismo, eis que o Município é a 
miniatura da Pátria, no dizer sempre autorizado de JOÃO BARBALHO. 
Devemos preservar a vontade local com fator indispensável para o próprio engrandecimento da 
Nação. 
Parecer:   
   Nos objetivos da emenda está implícito que um distrito pode pleitear se constituir município, mesmo 
à revelia daquele de que fica partes, o que nos parece despropositado. Ademais, lei complementar 
federal ou estadual disporá sobre o assunto. 
   
   EMENDA:05760 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   Elimine-se o § 4o. do artigo 49 e  
acrescente-se o seguinte ao artigo 57 que trata  
da competência dos Estados no Projeto de  
Constituição:  
"VI - legislar sobre:  
a) criação, fusão, incorporação e  
desmembramento de Municípios;  
b) divisão de Municípios em Distritos". 
Justificativa: 
O Projeto no artigo 49, § 4º, repete impropriedade da Carta de 67 ao permitir, em detrimento da 
autonomia dos Estados, que a união legisle sobre a criação de Municípios. 
É o que a emenda corrige, como se impõe. 
Parecer:   
   O Projeto de Constituição assegura a autonomia dos Estados, por conseguinte, a criação, fusão, 
incorporação e desmembramento de municípios deverá ser de sua competência estabelecida na 
Constituição Estadual.  
Somos pela aprovação da emenda. 
   
   EMENDA:05799 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO GOMES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se ao § 3o. do art. 49 a seguinte redação:  
"§ 3o. - Lei Complementar disporá sobre a  
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criação de novos Estados, por subdivisão,  
incorporação ou fusão". 
Justificativa: 
O excesso de exigência da Constituição de 1945 resultou em postergar-se a redivisão territorial do 
País, criando-se apenas um Estado, o Acre, previsto em disposição permanente da carta: 
Quando as disposições transitórias buscam a redivisão territorial do País, não deve o preceito 
igualmente constitucional ser obstaculizado por uma norma que visa, claramente, à permanência do 
“status quo”.  
Parecer:   
   Sendo o Brasil uma República Federativa constituída pelos Estados membros, os requisitos básicos 
para subdivisão, incorporação ou fusão das unidades que compõem a federação devem estar 
estabelecidos na Carta Magna, matéria constitucional por excelência. 
   
   EMENDA:05822 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO PEROSA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Passa a vigorar com a seguinte redação o  
dispositivo que disciplina a criação, a  
incorporação, a fusão e o desmembramento de  
Municípios, integrante do Capítulo referente à  
"Organização Político Administrativa":  
Art. 49, § 4o.:  
"A criação, a incorporação, a fusão e o  
desmembramento de Municípios dependerão de  
consulta prévia, mediante plebiscito, às  
populações interessadas e da aprovação das Câmaras  
de Vereadores dos Municípios afetados e se  
efetivarão mediante lei estadual." 
Justificativa: 
Elimina a presente emenda norma restritiva à Federação que, constante do texto, nada mais faz do 
que reproduzir preceito originário da Carta autocrática de 67, ao dar à União competência para 
legislar sobre Municípios o que deve caber, com exclusividade, aos Estados da Federação brasileira 
como, aliás, preconizava a Constituição democrática de 1946. 
Parecer:   
   A emenda transfere para o nível estadual a competência para criação, incorporação fusão e 
desmembramento de Municípios o que está coerente com o princípio de autonomia do Estado. 
   
   EMENDA:05863 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DORETO CAMPANARI (PMDB/SP) 
Texto:   
   Elimina-se o § 4o. do artigo 49 e  
acrescente-se ao 57 o seguinte:  
" Art. 57  
VI - legislar sobre:  
a) criação, fusão, incorporação e  
desmembramento de municípios;  
b) divisão de municípios em distritos,  
exigindo que estes tenham 5% (cinco por cento) da  
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população do Município de que se desmembram e não  
distanciem menos de 10 (dez) quilômetros da sede  
municipal."  
c) a aprovação do desmembramento e  
consequente criação do novo município será da  
competência das Assembleias Legislativas." 
Justificativa: 
Essa limitação constitucional, ao mesmo tempo em que evita que a União legisle para os Municípios, 
atende aos interesses das municipalidades, que não se devem dividir até a pulverização 
administrativa, nem, muito menos, despovoar totalmente a área rural. A presente Emenda nos foi 
sugerida pela entidade representatividade dos interesses desses futuros municípios, que só no 
Estado de São Paulo representam algumas dezenas. 
Parecer:   
   O Projeto de Constituição assegura a autonomia dos Estados, por conseguinte, a criação, fusão, 
incorporação e desmembramento de municípios deverá ser de sua competência estabelecida na 
Constituição Estadual.  
Somos pela aprovação da emenda. 
   
   EMENDA:05864 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Suprima-se o § 4o. do artigo 49 e  
acrescente-se o seguinte item ao artigo 57 que  
trata da competência dos Estados, no Projeto de  
Constituição:  
"VI - Legislar sobre:  
a) criação, fusão, incorporação e  
desmembramento de Municípios;  
b) Divisão de municípios em Distritos" 
Justificativa: 
A Emenda procura formular adequação ao Projeto. 
Parecer:   
   O Projeto de Constituição assegura a autonomia dos Estados, por conseguinte, a criação, fusão, 
incorporação e desmembramento de municípios deverá ser de sua competência estabelecida na 
Constituição Estadual.  
Somos pela aprovação da emenda. 
   
   EMENDA:05873 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. 49, § 4o.  
Dê-se a seguinte redação ao artigo 49, § 4o.  
do Projeto:  
Art. 49 - ............................. 
§ 4o. - A criação, a incorporação, a fusão  
e o desmembramento de Municípios, obedecidos os  
requisitos previstos em lei complementar federal,  
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que serão variáveis segundo as regiões, dependerão  
de consulta prévia, mediante plebiscito, às  
populações diretamente interessadas, da aprovação  
das Câmaras de Vereadores dos Municípios afetados  
e se darão por lei estadual." 
Justificativa: 
Concordamos com o princípio de que os critérios para a criação de Município devam ser 
estabelecidos por lei complementar federal. Consideramos no entanto necessário e indispensável que 
se estabeleça, de logo, que tais requisitos devam ser variáveis segundo as grandes regiões do país, 
evitando-se que critérios homogêneos e uniformes venham a provocar distorções no quadro político-
administrativo do país, face aos diferentes níveis de urbanização e aos distintos padrões de 
desenvolvimento das macrorregiões do país.  
Constitui, pois medida de fundamental importância incluir-se no texto a norma de variabilidade dos 
requisitos, corroborando assim princípios de ordem regional que estão inseridos em vários pontos do 
Projeto. 
Parecer:   
   Preferiu-se atribuir à lei complementar estadual a competência para dispor sobre a criação, 
incorporação, a fusão e desmembramento de municípios, o que modifica o posicionamento 
da questão dentro do texto do projeto de constituição. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:05921 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO MAINARDI (PMDB/RS) 
Texto:   
   Inclua-se, no projeto de Constituição da  
Comissão de Sistematização, no título - Da  
Organização do Estado, Capítulo I - Da Organização  
Político-Administrativa, a seguinte alteração do §  
4o. do artigo 49:  
"§ 4o. A criação, a incorporação, a fusão e o  
desmembramento de Municípios, obedecidos os  
requisitos e os procedimentos previstos nas  
Constituições Estaduais, dependerão de consulta  
prévia, mediante plebiscito, às populações  
diretamente interessadas". 
Justificativa: 
A FRENTE DISTRITAL PAULISTA DE EMANCIPAÇÃO E COMISSÃO DE EMANCIPAÇÃO DO 
DISTRITO DE BELA FLORESTA (ILHA SOLTEIRA) distribuiu aos Constituintes um memorial me que 
propõe a alteração do questionamento do § 4º do artigo 49 do Projeto de Constituição da Douta 
Comissão de Sistematização, com o propósito de que a matéria relativa à criação de Municípios seja 
atribuída à competência estadual. 
Lembra, aquela FRENTE DISTRITAL, que o regime vigente foi introduzido há quase vinte anos pelo 
famigerado AI-2 e pela Lei Complementar nº 1, de 9/11/67. Os requisitos impostos pelo regime forte 
de 1964, na realidade, implicaram na cassação de um dos mais importantes direitos políticos do 
homem, qual seja, aquele originário da antiga Grécia, o de se organizarem os homens em cidades ou 
a história “polis”. Em suma, o autêntico direito de cidadão, no mais puro e completo sentido da 
expressão. De fato, as exigências das normas federais são praticamente impossíveis de serem 
atendidas. Apenas para argumentar, é suficiente lembrar que, atualmente a maioria dos municípios, 
com mais de cem mil habitantes do grande e próspero Estado de São Paulo não teriam condições 
para adquirirem a emancipação, considerando tão-somente o quesito econômico-financeiro de renda 
mínima. 
No Rio Grande do Sul, atualmente dos 244 municípios existentes, apenas 60 teriam condições de 
preencherem os requisitos exigidos pela Lei Complementar. 
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De outro lado, atribuir à lei federal o condão de fixar os quesitos mínimos para a criação, 
emancipação, incorporação ou fusão de Municípios, é negar o caráter multiregional do Brasil, 
inclusive a sua forma federativa. Seria absurdo pretender-se dar o mesmo tratamento a situações do 
equatorial Estado do Amazonas, de população rarefeita e econômica extrativista, da brava e heroica 
Paraíba, que luta contra as adversidades do clima e a má distribuição de renda, do alegre Rio de 
Janeiro, que espreme-se entre as suas lindas praias e a Serra do Mar, com problemas de excessiva 
concentração populacional e o fantasma do desemprego e da alta criminalidade, e a do Rio Grande 
do Sul, marcando as fronteiras meridionais do País, com problemas financeiros públicos e com a 
crise do setor agropecuário, sua principal vocação econômica, apenas para citar algum exemplo 
dentre as múltiplas faces dessa Nação continental. Tratar igualmente essas situações regionais, tão 
desiguais pela própria natureza geográfica e histórica, é cometer violenta afronta ao princípio máximo 
da democracia e da república. 
O Brasil está organizado politicamente em forma de Federação. E isso, exatamente para atender as 
referidas peculiaridades regionais. Assim, atribuir aos Estados a competência para fixar os critérios 
para a criação de Municípios, é homenagear, de ponto e com a mais absoluta justiça, a forma da 
Federação, e acima de tudo, respeitar a autonomia dos povos para autodeterminarem-se, segundo 
suas peculiaridades próprias. 
Parecer:   
   A emenda melhora a redação do texto do Projeto e remete para a esfera estadual a competência de 
fixar critérios para criação, desmembramento ou fusão de municípios.  
A proposição nos pareceu coerente com o princípio da autonomia estadual. 
   
   EMENDA:06341 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DIRCE TUTU QUADROS (PTB/SP) 
Texto:   
   Elimine-se o § 4o. do artigo 49 e acrescente-  
se o seguinte ao artigo 57 que trata da  
competência dos Estados no Projeto de Constituição:  
"VI - legislar sobre:  
a) criação, fusão, incorporação e  
desmembramento de Municípios;  
b) divisão de Município em Distritos". 
Justificativa: 
O Projeto no artigo 49, § 4º, repete impropriedade da Carta de 67 ao permitir, em detrimento da 
autonomia dos Estados, que a União legisle sobre a criação de Municípios. 
É o que a emenda corrige, como se impõe. 
Parecer:   
   O Projeto de Constituição assegura a autonomia dos Estados, por conseguinte, a criação, fusão, 
incorporação e desmembramento de municípios deverá ser de sua competência estabelecida na 
Constituição Estadual.  
Somos pela aprovação da emenda. 
   
   EMENDA:06343 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARDOSO ALVES (PMDB/SP) 
Texto:   
   Eliminado o § 4o. do artigo 49, inclua-se  
entre os itens do art. 57 do Projeto de  
Constituição que dispõem sobre a competência dos  
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Estados o seguinte:  
"VI - dispor, mediante lei, sobre a criação,  
a incorporação, a fusão e o desmembramento da  
Municípios, consultadas, previamente, as populações  
interessadas". 
Justificativa: 
Limita-se, como convém e em regime federativo como o nosso, a presente emenda a restabelecer 
preceito contido na Constituição essencialmente democrática de 1946, qual o de assegurar aos 
Estados-membros o direito de disporem, mediante lei, sobre a criação, a fusão, a incorporação e o 
desmembramento de Municípios. 
Parecer:   
   A emenda transfere para o nível estadual a competência para criação, incorporação, fusão e 
desmembramento de Municípios, o que está coerente com o princípio de autonomia estadual.  
Somos pela aprovação no mérito. 
   
   EMENDA:06534 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADHEMAR DE BARROS FILHO (PDT/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao 4o. do art. 49 a seguinte redação:  
" § 4o. - O Município será criado por lei  
estadual, obedecidos os requisitos mínimos e a  
forma prevista em lei complementar estadual.  
Dependerão de consulta prévia, mediante  
plebiscito, às populações diretamente  
interessadas, para aprovar iniciativa da  
Assembleia Legislativa do Estado, nos casos de  
criação, incorporação e desmembramento de municípios." 
Justificativa: 
Há quase vinte anos, o AI-2 e a Lei Complementar federal nº 1, de 31 de dezembro de 1969, 
praticamente cassaram o direito das populações dos direitos municipais atingirem sua maioria 
política, emancipando-se. 
Hoje, na reorganização do Estado brasileiro, na exata medida em que pretendemos estruturar e 
consolidar a Federação, é necessário que o processo de organização administrativa, isto é, 
particularmente a criação de municípios, seja da competência estrita dos Estados, ressalvada apenas 
a consulta à população diretamente interessada. 
Parecer:   
   A emenda transfere para o nível estadual a competência para criação, incorporação, fusão e 
desmembramento de Municípios, o que está coerente com o princípio de autonomia estadual.  
Somos pela aprovação no mérito. 
   
   EMENDA:06633 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GENOÍNO (PT/SP) 
Texto:   
   Substitui o § 4o. do art. 49, ficando então:  
§ 4o. - A criação, a incorporação, a fusão e  
o desmembramento de Municípios dependerão da  
aprovação dos cidadãos neles domiciliados,  
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expressa por maioria de votos, em referendo de  
iniciativa da Assembleia Legislativa estadual. 
Justificativa: 
Trata-se de transferir para o âmbito da autonomia própria dos Estados a criação, incorporação, fusão 
ou desmembramento de Municípios, suprimindo-se a exigência contida na expressão “obedecidos os 
requisitos previstos em lei complementar federal” e fixando-se constitucionalmente os procedimentos 
básicos a serem observados, não havendo necessidade de outros requisitos gerais que não estes 
estipulados na própria Carta. 
Parecer:   
   A emenda transfere para o nível estadual a competência para criação, incorporação, fusão e 
desmembramento de Municípios, o que está coerente com o princípio da autonomia estadual.  
Somos pela aprovação no mérito. 
   
   EMENDA:06813 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dê-se ao § 4o., do artigo 49, do Projeto de  
Constituição a seguinte redação:  
"Art. 49 - ..................................  
§ 4o. - A criação, a incorporação, a fusão e  
o desmembramento de Municípios, obedecidos os  
requisitos previstos em lei estadual, dependerão  
de prévia consulta plebiscitária às populações  
diretamente interessadas, e se darão por lei  
estadual." 
Justificativa: 
A norma consubstanciada no dispositivo em questão, do projeto de texto constitucional, repete 
absurda exigência que veio a lume com a Carta Política de 1967, conferindo competência ao 
legislador federal para fixar os requisitos relativos à criação, incorporação, desmembramento e fusão 
de Municípios. 
Trata-se de indevida intromissão em matéria de interesse tipicamente estadual, que quebra o 
princípio federativo da autonomia das Unidades Federadas, e que, por conseguinte, não deve figurar 
em nosso ordenamento jurídico-constitucional, o que justifica a medida preconizada nesta emenda. 
O Sistema Federativo é incompatível com a tutela da União sobre os Estados. 
Não faz sentido que a União decida sobre a divisão territorial intra-estadual. 
Cada Estado, atendidas suas peculiaridades (e não a União), é que deve fixar as regras referentes à 
alteração de sua divisão territorial em Municípios. 
As imensas diversidades regionais exigem soluções diversificadas e inviabilizam a adoção de uma 
única disciplina, uniforme, para todo o território nacional. 
O respeito à autonomia dos Estados impõe o reconhecimento da competência estadual para 
disciplinar a matéria, assim como a competência da Assembleia Legislativa e do Governo, para, em 
cada caso, decidir sobre a alteração pretendida, que, por isso mesmo, deve ser feita sob a forma de 
lei. 
Parecer:   
   Pela rejeição, por não se ajustar ao consenso da Comissão de Sistematização. 
   
   EMENDA:06831 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 93  

 

Autor:   
   JESUALDO CAVALCANTI (PFL/PI) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao parágrafo 4o. do art. 49:  
Art. 49 ....................................  
§ 4o. - A criação, a incorporação, a fusão e  
o desmembramento de Municípios, obedecidos os  
requisitos previstos em lei complementar estadual,  
dependerão de consulta prévia, mediante  
plebiscito, às populações diretamente  
interessadas, de autorização das Câmaras de  
Vereadores dos Municípios afetados e de aprovação  
da Assembleia Legislativa. 
Justificativa: 
A emenda visa corrigir a aberração vigorante na Lei Complementar nº 1/67 (federal), que estabelece 
os mesmos requisitos para a criação de Municípios, sem levar em conta as peculiaridades estaduais. 
Assim, comete-se o absurdo de exigir-se a população mínima de 10.000 habitantes tanto faz para 
São Paulo ou Acre. Urge descentralizar, desmontando esses entulhos autoritários. No particular, o 
Estado deve saber o que lhe convém, não a União. O disciplinamento desse assunto pela União 
conflita com a ideia de democratização das decisões. 
Parecer:   
   A emenda transfere para o nível estadual a competência para criação, incorporação, fusão e 
desmembramento de Municípios, o que está coerente com o princípio da autonomia do Estado. Pela 
aprovação. 
   
   EMENDA:06894 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSVALDO BENDER (PDS/RS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 49, § 4o.  
O § 4o., do art. 49, do projeto, passa a ter  
a seguinte redação:  
Art. 49 - ..................................  
§ 4o. - A criação, a incorporação, a fusão e  
o desmembramento de Municípios, obedecidos os  
requisitos previstos em lei complementar estadual,  
dependerão de consulta prévia, mediante  
plebiscito, às populações diretamente  
interessadas, da aprovação das Câmaras de  
Vereadores dos Municípios afetados e se darão por  
lei estadual. 
Justificativa: 
Cabe aos Estados legislar sobre matéria que regule a criação de novos Municípios; e à União, legislar 
apenas quanto à criação de novos Estados. 
Parecer:   
   A emenda transfere para o nível estadual a competência para criação, incorporação, fusão e 
desmembramento de Municípios, o que está coerente com o princípio de autonomia estadual. Pela 
aprovação. 
   
   EMENDA:06921 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RAUL BELÉM (PMDB/MG) 
Texto:   
   DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 49  
Dê-se ao § 4o. do Art. 49 do Projeto de  
Constituição a seguinte redação:  
Art. 49 - ..................................  
§ 4o. - A criação, a incorporação, a fusão e  
o desmembramento de Municípios dependerão de  
consulta prévia, mediante plebiscito, às  
populações das áreas diretamente interessadas, da  
aprovação das Câmaras de Vereadores dos Municípios  
afetados e se darão por lei estadual e nos termos dela. 
Justificativa: 
Deve retornar à competência do Estado o estabelecimento de requisitos para a criação de 
Municípios. O Estado saberá, melhor do que a União, se deve ou não incentivar a criação de 
Municípios. 
Parecer:   
   A emenda transfere para o nível estadual a competência para criação, incorporação, fusão e 
desmembramento de Municípios, o que está coerente com o princípio da autonomia estadual.  
Somos pela aprovação, no mérito. 
   
   EMENDA:06975 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivos Emendados: Artigo 49, § 2o. e  
5o.; artigo 54, incisos XII, alínea "d"", XIII,  
XIV e XXIII, alínea "O""; Capítulo V (título);  
Artigo 70 e seus parágrafos; artigo 97 § artigo  
99 inciso VIII; artigo 108, inciso III alínea  
"d""; artigo 112, inciso I; artigo 158 inciso III;  
artigo 187 inciso VII; artigo 193; § 1o.; artigo  
201, inciso I, alínea "b"" e "c""; artigo 205  
inciso I, alínea "d"", inciso II, alínea "a"" e  
"b"" e inciso III, artigo 209 § 3o.; artigo 210,  
parágrafo único. Artigo 218; artigo 221 parágrafo  
único; seção IX (título ou cabeçalho); artigo 229,  
§ 2o.; artigo 231, inciso IV; artigo 254, artigo  
260; e artigo 378, parágrafo 3o..  
Suprima-se dos dispositivos do Projeto de  
Constituição mencionados o seguinte:  
1 - Do artigo 49 os parágrafos 2o. e 5o.;  
2 - Do artigo 54 inciso XII alínea "d" as  
expressões "OU DOS TERRITÓRIOS;"  
Inciso XIII e XIV as expressões "E DOS  
TERRITÓRIOS;"  
Inciso XXIII, alínea "o" as expressões "E  
DOS TERRITÓRIOS; ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DOS  
TERRITÓRIOS;"  
3 - Do capítulo V (cabeçalho ou título) ; as  
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expressões "E DOS TERRITÓRIOS;"  
4 - Todo o artigo 70 e seus parágrafos;  
5 - Do artigo 97, o parágrafo 3o.;  
6 - Do artigo 99, inciso VIII as expressões  
"E DOS TERRITÓRIOS;"  
7 - Do artigo 108, inciso III, alínea "d" as  
expressões "DOS GOVERNADORES DOS TERRITÓRIOS;"  
8 - Do artigo 112, inciso I, as expressões  
"GOVERNADOR DE TERRITÓRIO, ...DE TERRITÓRIO;"  
9 - Do artigo 158, inciso III, as expressões  
"OS GOVERNADORES DE TERRITÓRIOS;"  
10 - Do artigo 187, inciso VII, as expressões  
"E TERRITÓRIOS;"  
11 - Do artigo 193, § 1o. as expressões "E  
TERRITÓRIOS;"  
12 - Do artigo 201, inciso I, alíneas "b" e  
"c" as expressões "E TERRITÓRIOS" e "E OS  
TERRITÓRIOS"  
13 - Do artigo 205 inciso I, alínea "d",  
inciso II alíneas "a" e "b" e inciso III, as  
expressões "E TERRITÓRIOS"  
14 - Do artigo 209, § 3o., as expressões "OU  
TERRITÓRIOS;"  
15 - Do artigo 210 o parágrafo único  
16 - Do artigo 218, as expressões "OS  
TERRITÓRIOS;"  
17 - Do artigo 221, o parágrafo único;  
18 - Da seção IX capítulo IV, Título V  
(Cabeçalho ou Título), as expressões "E DOS  
TERRITÓRIOS"  
19 - Do artigo 229, § 2o. as expressões "E  
DOS TERRITÓRIOS"  
20 - Do artigo 231, inciso IV, as expressões  
"E DOS TERRITÓRIOS;"  
21 - Do artigo 254, "caput" as expressões  
"DOSTERRITÓRIOS;"  
22 - Todo o artigo 260;  
23 - Do artigo 378, § 3o., as expressões  
"ORGANIZARÁ E FINANCIARÁ OS SISTEMAS DE ENSINO DOS  
TERRITÓRIOS E;" 
Justificativa: 
Todos os dispositivos emendados dizem respeito ao mesmo assunto TERRITÓRIOS FEDERAIS. 
1 – O parágrafo 3º do Artigo 49 não permite a possibilidade de criação de Territórios Federais, 
quando de maneira explicita estabelece que “OS ESTADOS PODEM INCORPORAR-SE ENTRE SI, 
SUBDIVIDIR-SE OU DESMEMBRAR-SE PARA SE ANEXAREM A OUTROS OU FORMAREM 
NOVOS ESTADOS....” 
2 – Portanto, não pode Lei Complementar dispor contra preceito constitucional, como pretende o § 5º 
do citado Artigo do Projeto. 
3 – Por outro lado, o Art.441 do Projeto de Constituição transforma os Territórios de Roraima e 
Amapá em Estados; 
4 – O único Território Federal restante, Fernando de Noronha, deve ser reanexado ao Estado de 
Pernambuco do qual foi desmembrado por um decreto, a fim de propiciar a criação, pela Nova Carta 
Magna, de uma Federação verdadeira, onde todas as unidades Federadas tenham direitos iguais; 
5 – Assim, escrevendo uma constituição moderna, propomos a extinção da figura de Território 
Federal, razão pela qual devem ser retirados do Projeto de Constituição toda a referência a 
Territórios. 
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Parecer:   
   Pela rejeição uma vez que foi considerado necessário manter os territórios como integrantes da 
União. 
   
   EMENDA:06979 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivos Emendados: título IV, Capítulo I,  
Artigo 49, § 2o e 5o:  
Suprima-se do Projeto de Constituição os  
parágrafos 2o e 5o do Artigo 49. 
Justificativa: 
1 – O parágrafo 3º do Artigo 49 não permite a possibilidade de criação de Territórios Federais, 
quando de maneira explicita estabelece que “OS ESTADOS PODEM INCORPORAR-SE ENTRE SI, 
SUBDIVIDIR-SE OU DESMEMBRAR-SE PARA SE ANEXAREM A OUTROS OU FORMAREM 
NOVOS ESTADOS...” 
2 – Portanto, não pode Lei Complementar dispor contra preceito constitucional, como pretende o § 5º 
do citado Artigo do Projeto. 
3 – Por outro lado, o Art.441 do Projeto de Constituição transforma os Territórios de Roraima e 
Amapá em Estados; 
4 – O único Território Federal restante, Fernando de Noronha, deve ser reanexado ao Estado de 
Pernambuco do qual foi desmembrado por um decreto, a fim de propiciar a criação, pela Nova Carta 
Magna, de uma Federação verdadeira, onde todas as unidades Federadas tenham direitos iguais; 
5 – Assim, escrevendo uma constituição moderna, propomos a extinção da figura de Território 
Federal, razão pela qual devem ser retirados do Projeto de Constituição toda a referência a 
Territórios. 
Parecer:   
   A presente Emenda objetiva a supressão dos §§ 2o. e 5o. do art. 49 do Projeto, os quais tratam dos 
Territórios Federais.  
Não mais parece conveniente a extinção dos Territórios, parecendo-nos melhor mantê-los até que, 
havendo condições favoráveis, venham eles a se transformar em Estados.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:07177 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO - Título IV, Capítulo I,  
artigo 49 e Capítulo III, artigo 57, do Projeto de  
Constituição.  
Suprima-se o parágrafo 4o. do artigo 49 e  
acrescente-se o inciso VI ao artigo 57, com a  
seguinte redação:  
"Art. 57 - Compete aos Estados:  
I - ..........................  
II - ........................  
III - .......................  
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IV - .......................  
V - ..........................  
VI - legislar sobre:  
a) criação, fusão, incorporação e  
desmembramento de municípios;  
b) divisão de municípios em Distritos." 
Justificativa: 
O Projeto de Constituição em seu art. 49, § 4º, repete impropriedade da Carta Magna de 1967, em 
detrimento da autonomia dos Estados, ao permitir que a União legisle sobre a criação de municípios. 
Parecer:   
   O Projeto de Constituição assegura a autonomia dos Estados, por conseguinte, a criação, fusão, 
incorporação e desmembramento de municípios deverá ser de sua competência estabelecida na 
Constituição Estadual.  
Somos pela aprovação da Emenda. 
   
   EMENDA:07203 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO BENEVIDES (PMDB/CE) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao § 4o. do artigo  
49 do Projeto de Constituição:  
"§ 4o. A criação, a incorporação, a fusão e o  
desmembramento de Municípios, obedecidos os  
requisitos previstos em lei complementar estadual,  
dependerão de consulta prévia, mediante  
plebiscito, às populações diretamente interessadas  
e da aprovação da Câmara dos Vereadores dos  
Municípios afetados e se efetivarão mediante lei  
estadual". 
Justificativa: 
Uma das indesejáveis características do movimento militar que empalmou a administração pública 
em 64 e se institucionalizou através da edição da Carta de 67 foi, sem dúvida, a centralização que 
desfigurou por completo a Federação brasileira. 
Entre os dispositivos que desrespeitarem a autonomia dos Estados existe um que o Projeto de 
Constituição democrática que estamos elaborando acolheu inadvertidamente no seu seio (4º do artigo 
49) e que retira dos Estados o direito de legislar sobre a criação de novos Municípios. 
É o que a presente emenda quer eliminar, restaurando um dos preceitos que integravam a 
Constituição democrática de 1946. 
Parecer:   
   A emenda transfere para o nível estadual a competência para criação, incorporação, fusão e 
desmembramento de Municípios, o que está coerente com o princípio da autonomia estadual.  
Somos pela aprovação no mérito. 
   
   EMENDA:07287 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GENOÍNO (PT/SP) 
Texto:   
   -Dê-se ao § 4o, do Art. 49, a seguinte redação:  
" § 4o. - Os requisitos para a criação, a  
incorporação, a fusão e o desmembramento de  
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Municípios serão estabelecidos por lei  
complementar estadual que incluirá, dentre eles, a  
consulta à população interessada". 
Justificativa: 
Não pode prevalecer à sistemática adotada pelo Projeto de Constituição com relação à criação, 
incorporação, fusão ou desmembramento de Municípios. 
Reservar para a lei complementar federal o disciplinamento da matéria é comprometer enormemente 
a autonomia dos Estados. 
A presente emenda visa devolver aos Estados a competência para dispor sobre a matéria, que é de 
seu interesse exclusivo. 
Parecer:   
   A emenda transfere para o nível estadual a competência para criação, incorporação, fusão e 
desmembramento de Municípios, o que está coerente com o princípio da autonomia estadual.  
Somos pala aprovação no mérito. 
   
   EMENDA:07298 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao parágrafo 5o., do  
art. 49 do Projeto de Constituição:  
"Lei Complementar disciplinará a criação de  
Estados e Territórios". 
Justificativa: 
Da forma como está o referido parágrafo, representa um recuo, no que tange à busca de solução do 
problema da redivisão territorial do País. Nosso compromisso, enquanto elaboramos a futura 
Constituição e facilitar o atendimento das reivindicações mais justas do Povo brasileiro. 
Parecer:   
   A criação de Estados, tem com sua subdivisão ou incorporação, é matéria nitidamente 
constitucional que impõe condições e limites à legislação complementar. 
Deixá-la à legislação complementar seria facilitar sua efetivação à maioria absoluta, enquanto que as 
emendas à Constituição exigem dois terços dos membros do Senado de da Câmara. 
   
   EMENDA:07300 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON MARCONDES (PMDB/SP) 
Texto:   
   Incluam-se no art. 57 o item VI a alínea "a"  
e "b" com a redação abaixo, suprindo-se, em  
consequência, o § 4o. do art. 49:  
"Art. 57. Compete aos Estados:  
............................................  
VI - legislar sobre:  
a) criação, fusão, incorporação e  
desmembramento de Municípios; e  
b) divisão de Municípios em Distritos." 
Justificativa: 
Desde a primeira Carta Constitucional coube aos Estados as prerrogativas da organização política-
administrativa, porém com o advento dos Atos Institucionais tal prerrogativa foi cassada. 
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A oportunidade de restabelecer o Federalismo e a autonomia dos Estados para legislar, administrar e 
governar dar-se-á através da nova Carta Constitucional. 
O projeto de Constituição atual impede, § 4º art. 49º, a autonomia dos Estados e cria dificuldades na 
redivisão territorial, para a decepção de todos os Distritos Brasileiros prontos para se emancipar, 
condenando-os à estagnação institucional. 
Parecer:   
   Pela aprovação parcial, nos termos da adotada pelo projeto de Constituição, conforme parecer de 
no. 1P12522-7. 
   
   EMENDA:07308 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA (PFL/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao § 4o., do Artigo 49, do Projeto de  
Constituição do Relator da Comissão de  
Sistematização, a seguinte redação:  
"Art. 49 - ..................................  
§ 1o. - ....................................  
§ 2o. - ....................................  
§ 3o. - ....................................  
§ 4o. - Lei estadual estabelecerá requisitos  
mínimos de população, eleitores, aspectos sócio-  
econômicos, necessidades regionais e a forma de  
consulta prévia às populações diretamente  
interessadas, para a criação de novos municípios,  
bem como a sua divisão em distritos." 
Justificativa: 
Na reorganização da sociedade brasileira, cabe aos ilustres Constituintes restabelecer, na sua 
plenitude, o federalismo desfigurado durante o período autoritário. 
Nesse sentido, mister se faz devolver aos Estados a iniciativa de gerir, autonomamente, as matérias 
que contribuam para a Unidade nacional. E entre essas matérias, está a organização político-
administrativo do Estado. 
Questão fundamental para o país, que supõe a solução adequada de muitos de seus crônicos e 
cruciais problemas, e a fixação do homem à terra, livrando-se do êxodo forçado e descontrolado aos 
grandes centros urbanos, a maioria destes em decorrência daqueles, com imensos obstáculos ao 
desenvolvimento econômico e ao bem-estar do conjunto da sociedade, o fortalecimento das 
comunidades locais, a partir da autonomia municipal, tem muito a ver com a superação dos desafios 
acima apontados. 
O alcance social da medida proposta é de inegável importância e vem de encontro aos anseios de 
várias comunidades que já se encontram em condições de ascender a municípios. 
Sendo o Brasil um País de dimensões continentais, cujos Estados apresentam características 
próprias, com aspectos socioeconômicos e culturais heterogêneos, nada mais coerente que se dê a 
cada Estado da Federação o direito de organização de seu território, bem como a competência para a 
criação de novos municípios e distritos. 
Diante do progresso vertiginoso apresentado por diversas comunidades, a presente emenda vem 
garantir a descentralização político-administrativa, cabendo aos Estados o ordenamento jurídico para 
o acompanhamento da evolução e o saneamento do desnível social entre a sede e distrito. 
Diante do exposto, esperamos contar com o apoio dos senhores Constituintes para a presente 
proposição. 
Parecer:   
   Embora com outra redação e um outro dispositivo, o espírito da emenda é aproveitado. Pela 
aprovação parcial. 
   
   EMENDA:07486 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   COSTA FERREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Dê-se ao parágrafo 2o. e 3o., do artigo 49,  
do capítulo I, do título IV, nova redação,  
acrescentando-se ao 3o., as alíneas a, b e c, como  
se lê em seguida:  
Art. 49 ....................................  
§ 2 - Os Territórios integram a União, e para  
serem transformados em Festas dependerão de lei  
complementar aprovado pelo Congresso Nacional e  
sancionada pelo Presidente da República, e  
§ 3o. - A criação de novos Estados, a  
incorporação entre si, a subdivisão ou  
desmembramento dependerá:  
a) de aprovação pelas Assembleias dos Estados  
interessados por maioria absoluta;  
b) por plebiscito das populações diretamente  
interessadas no evento, e  
c) de lei complementar aprovada pelo  
Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da  
República. 
Justificativa: 
A criação de novos Estados é um acontecimento muito polêmico, pois contrasta-se com os gostos. E 
para que não seja maior o trauma advindo desse evento é que estamos apresentando esta emenda 
para que o assunto seja melhor delineado e debatido, driblando assim conflitos de efeitos 
desastrosos. Daí crermos ser este o caminho mais correto para chegarmos a uma solução logica e de 
plena justiça ou, senão, estaríamos criando um ambiente de intranquilidade como o que já está 
surgindo. 
Sei perfeitamente que a criação de novos Estados geralmente transforma-se em fator de 
desenvolvimento, todavia, quando sua criação é uma necessidade e um clamor público das partes 
interessadas, quando emergem dessas circunstâncias, não há dúvida de que o sucesso e total. 
Quanto a transformação de Territórios em Estados, a situação é bem diferente como Territórios, já 
dispõem de uma estrutura que seria fácil consolida-los em Estados, exceto o Território de Fernando 
de Noronha. 
Parecer:   
   Pela rejeição face orientação dada ao Projeto. 
   
   EMENDA:07491 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   COSTA FERREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Dê-se ao parágrafo 4o., do artigo 49, do  
capítulo I, do título IV, do presente projeto de  
Constituição, a seguinte redação, acrescentando-  
lhe as alíneas a e b:  
Art. 49 ....................................  
§ 4o. - A criação, a incorporação, a fusão e  
o desmembramento de municípios dependerá de lei  
complementar Estadual.  
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a) dependerão de consulta prévia, mediante  
plebiscito pelas populações diretamente  
interessadas, afim de referendar a iniciativa da  
Assembleia Legislativa do Estado, e  
b) em caso de incorporação e fusão de  
municípios, dependerão da aprovação da Câmara de  
Vereadores dos Municípios interessados e se darão  
por lei Estadual. 
Justificativa: 
Pelo princípio da Federação, há uma hierarquia a percorrer e não seria justo que no caso brasileiro se 
procedesse de uma maneira diferente como desejavam anteriormente e em um dado momento da 
trajetória governamental brasileira, período revolucionário, mediante um dos atos institucionais, no 
caso em apreciação, o AI-2, que por intermédio da lei-complementar Federal nº 1, em 31-12-69, 
tolhiam os Estados de, através de leis complementares, criar novos municípios ou as demais 
modalidades já previstas. 
Como é sabido, este procedimento prejudicou bastante a determinados distritos que não puderam se 
elevar à categoria de Municípios. 
Pois bem para que não se repita situações como esta, que nem mesmo o federalismo mais 
consequente e a autonomia das comunidades locais, as mais prejudicadas, resistem mais essa 
verdadeira camisa de força que a lei complementar federal, com restrições para criação de novos 
municípios. 
E com esta emenda teremos reparado um grande dano não só causado a Federação como as 
comunidades interessadas a sua emancipação. 
Parecer:   
   A emenda propõe transferir para o nível estadual a competência para criação, incorporação, fusão e 
desmembramento de Municípios, o que está coerente com o princípio da autonomia estadual.  
Somos pela aprovação no mérito. 
   
   EMENDA:07583 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS COTTA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Suprima-se o § 4o. do Artigo 49 renumerando-se  
os demais e acrescente-se ao artigo 57 o inciso  
VI, "competência dos Estados":  
VI - legislar sobre criação, fusão,  
incorporação e desmembramento de Municípios. 
Justificativa: 
O Projeto no artigo 49, § 4º, repete impropriedade da Carta de 67, que suprimiu dos Estados as 
prerrogativas da organização político-administrativa, quebrando desta forma a autonomia dos 
Estados e o próprio princípio Constitucional do Federalismo da Nação Brasileira. 
É o que a emenda corrige, como se impõe. 
Parecer:   
   O Projeto de Constituição assegura a autonomia dos Estados, por conseguinte, a criação, fusão, 
incorporação e desmembramento de municípios deverá ser de sua competência estabelecida na 
Constituição Estadual.  
O parecer pela aprovação emitido na emenda 1p06341-8 já atende, no mérito, a presente proposição. 
   
   EMENDA:07608 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   CARLOS COTTA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado: Artigo 49  
Dê-se ao § 4o. do art. 49 do Projeto de  
Constituição a seguinte redação:  
Art. 49 - ................................ 
§ 4o. - A criação, a incorporação, a fusão e  
o desmembramento de Municípios dependerão de  
consulta prévia, mediante plesbicito, às  
populações das áreas diretamente interessadas, da  
aprovação das Câmaras de Vereadores dos Municípios  
afetados e se darão por lei estadual e nos termos dela. 
Justificativa: 
Deve retornar à competência do Estado o estabelecimento de requisitos para a criação de 
Municípios. O Estado saberá, melhor do que a União, se deve ou não incentivar a criação de 
Municípios. 
Parecer:   
   A emenda transfere para o nível estadual a competência para criação, incorporação, fusão e 
desmembramento de Municípios, o que está coerente com o princípio da autonomia estadual.  
Somos pela aprovação no mérito. 
   
   EMENDA:07672 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CAIO POMPEU (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa do § 4o. do Artigo 49, do  
Capítulo I, da Organização Político-Administrativa  
Modifique-se, no artigo 49, a redação do  
§ 4o., adotando-se a seguinte:  
"§ 4o. - O Município será criado por Lei  
Estadual, obedecidos requisitos mínimos e a forma  
prevista em Lei Complementar Estadual, e  
dependerão de consulta prévia, através de  
plebiscito às populações diretamente interessadas  
para referendar a iniciativa da Assembleia  
Legislativa do Estado, os casos de criação,  
incorporação, fusão e desmembramento de  
municípios". 
Justificativa: 
O Federalismo mais consequente e a autonomia das comunidades locais não suportam mais essa 
verdadeira camisa de força que é a Lei Complementar Federal com restrições para criação de novos 
municípios. 
Além disso, a inclusão da necessidade de aprovação pela Câmara de Vereadores, texto que nem o 
AI-2 contemplava, coloca as comunidades, já imobilizadas pela camisa de força da Lei Complementar 
nº 1, numa cela de segurança máxima que é aprovação das Câmaras de Vereadores, pois sempre os 
distritos terão representação minoritária na Câmara Municipal, o que impedirá qualquer aprovação de 
Projeto de Lei nesse sentido. 
Embora reste aos Estados uma competência administrativa residual, frente à União e ao Município, 
nem por isso eles poderão ter sua autonomia diminuída e sua capacidade de governar afetada, pois 
são eles que detêm a visão macroscópica dos aspectos socioeconômicos e políticos das interações 
municipais e cabe a eles sim, através de suas representações legislativas, a criação de novos 
municípios. 
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Parecer:   
   A emenda transfere para o nível estadual a competência para criação, incorporação, fusão e 
desmembramento de Municípios, o que está coerente com o princípio da autonomia estadual.  
Somos pela aprovação no mérito. 
   
   EMENDA:07716 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANTINHO FURTADO (PMDB/PR) 
Texto:   
   Substitua-se o § 3o. do art. 49 pelo seguinte:  
§ 3o. - Lei Complementar regulamentará a  
criação de novos Estados e Territórios, bem como a  
transformação destes em Estados". 
Justificativa: 
O que mais se critica nesse projeto de Constituição, é a sua enormidade, o estilo balofo e enxundioso 
da sua redação. 
A presente alteração visa, justamente, ajudar no esforço de despojá-lo de demasias, reduzindo a 
menos de metade um texto que fala em subdivisão, desmembramento, anexação e outras formas, 
quando se sabe que, inalterável o nosso espaço físico, não se pode criar novas unidades sem retirar 
áreas dos Estados e territórios existentes. 
Parecer:   
   Sendo o Estado base da federação a subdivisão, desmembramento ou incorporação dessas 
unidades jurídicas devem estar regidos por princípios constitucionais e não ficarem apenas sujeitos a 
uma lei complementar.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:07757 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 49  
O § 1o. do art. 49 do Projeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 49 - ..........................  
§ 1o. - O Distrito Federal é a sede da Capital da União. 
Justificativa: 
O § 1º com a redação do projeto consagra uma impropriedade. O Distrito Federal não é a capital, ele 
sedia a Capital da União. 
Parecer:   
   Preferiu-se nova redação em virtude de mais aclarado entendimento sobre a matéria. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:07818 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Ao § 4o. do artigo 49 do Projeto de  
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Constituição dê-se a seguinte redação:  
"§ 4o. - Para criação, fusão, incorporação e  
desmembramento de Municípios, observar-se-ão as  
normas que forem estabelecidas em lei estadual  
além de consulta plebiscitária às populações  
interessadas". 
Justificativa: 
A criação, fusão, incorporação e desmembramento de Municípios só devem ficar na dependência de 
manifestação das populações interessadas e do atendimento de outros requisitos que forem 
estabelecidos pelo legislador estadual, em respeito, como se impõe, a autonomia dos Estados 
federados. 
Parecer:   
   A emenda transfere para o nível estadual a competência para criação, incorporação, fusão e 
desmembramento de Municípios, o que está coerente com o princípio da autonomia estadual.  
Somos pela aprovação no mérito. 
   
   EMENDA:07937 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SÓLON BORGES DOS REIS (PTB/SP) 
Texto:   
   Escreva-se assim o § 4o. do artigo 49 do  
Projeto de Constituição:  
"§ 4o. - Cumprirá ao legislador estadual  
fixar, além da consulta plebiscitária às  
populações interessadas, outros requisitos a serem  
observados para criação, fusão, incorporação e  
desmembramento de Municípios." 
Justificativa: 
No que se refere à criação de municípios, o Projeto de Constituição adotou norma oriunda da Carta 
de 1967, que a nosso ver, deve ser alterada. Para isto, propomos esta Emenda. 
Parecer:   
   A emenda transfere para o nível estadual a competência para criação, incorporação, fusão e 
desmembramento de Municípios, o que está coerente com o princípio da autonomia estadual.  
Somos pela aprovação no mérito. 
   
   EMENDA:07978 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MALULY NETO (PFL/SP) 
Texto:   
   Atribua-se ao § 4o. do art. 49 do Projeto de  
Constituição a seguinte redação:  
"§ 4o.- A criação, a fusão, a incorporação e  
o desmembramento de municípios dependerão de prévia  
consulta plebiscitária às populações diretamente  
interessadas, observados os requisitos  
determinados em lei complementar estadual." 
Justificativa: 
Ao contrário do que prevê a Constituição em vigor e o Projeto do texto constitucional submetido à 
apreciação do Plenário da Assembleia Nacional Constituinte, a criação, a fusão, a incorporação e o 
desmembramento de municípios não deve subordinar-se a regras impostas pela legislação federal, 
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mas sim a princípios legais estabelecidos por cada Estado, onde serão observadas as peculiaridades 
regionais de cada Unidade Federada. 
Tal o anelo desta emenda, que preconiza a modificação em tela e que, esperamos, há de merecer a 
acolhida dos dignos Constituintes. 
Parecer:   
   A emenda transfere para o nível estadual a competência para criação, incorporação, fusão e 
desmembramento de Municípios, o que está coerente com o princípio da autonomia estadual.  
Somos pela aprovação no mérito. 
   
   EMENDA:08044 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   KOYU IHA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao § 4o. do art. 49, do Projeto de  
Constituição, a seguinte redação:  
"Art. 49 - ......................... 
§ 4o. - A criação, a incorporação, a fusão e  
o desmembramento de municípios, obedecidos os  
requisitos previstos em lei complementar estadual,  
dependerão de consulta prévia, mediante  
plesbicito, às populações diretamente  
interessadas." 
Justificativa: 
Em um regime federativo, como se preconiza seja o brasileiro, é inadmissível a intromissão do 
legislador federal nos casos de criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios, tal 
como prevê o projeto de texto constitucional que veio a lume através da Comissão de Sistematização. 
Tal a razão desta emenda que, esperamos, há de merecer a acolhida do Plenário da Assembleia 
Nacional Constituinte. 
Parecer:   
   A emenda transfere para o nível estadual a competência para criação, incorporação, fusão e 
desmembramento de Municípios, o que está coerente com o princípio da autonomia estadual.  
Somos pela aprovação no mérito. 
   
   EMENDA:08200 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO REZEK (PMDB/SP) 
Texto:   
   -----EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao § 4o. do artigo 49 do Projeto da  
Constituição a redação seguinte:  
" 4o. - Dependerão de manifestação favorável  
das populações interessadas e do atendimento de  
requisitos que forem estabelecidos em lei  
estadual, a criação, a fusão, a incorporação e o  
desmembramento de Municípios." 
Justificativa: 
O objetivo da presente emenda é, basicamente, condicionar a criação, a fusão, a incorporação e o 
desmembramento de Municípios ao atendimento de requisitos que forem estabelecidos em lei 
estadual e não federal como consta, inexplicavelmente, do Projeto de Constituição. 
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Parecer:   
   A emenda transfere para o nível estadual a competência para criação, incorporação, fusão e 
desmembramento de Municípios, o que está coerente com o princípio da autonomia estadual.  
Somos pela aprovação no mérito. 
   
   EMENDA:08214 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO PÁDUA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Suprima-se o § 4o. do artigo 49 e  
acrescente-se ao artigo 57 "Competência dos Estados"  
VI - Legislar sobre criação, fusão,  
incorporação e desmembramento de Municípios. 
Justificativa: 
O projeto no artigo 49, § 4º, repete impropriedade da Carta de 67 ao permitir, em detrimento da 
autonomia dos Estados, que a União legisle sobre a criação de Municípios. 
É o que a emenda corrige, como se impõe. 
Parecer:   
   O Projeto de Constituição assegura a autonomia dos Estados, por conseguinte, a criação, fusão, 
incorporação e desmembramento de municípios deverá ser de sua competência estabelecida na 
Constituição Estadual.  
Somos pela aprovação. 
   
   EMENDA:08262 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB/CE) 
Texto:   
   Suprima-se o § 4o. do artigo 49 e  
acrescente-se ao art. 57, "competência aos Estados":  
VI - Legislar sobre criação, fusão,  
incorporação e desmembramento de Municípios. 
Justificativa: 
A proposição em espécie objetiva impedir que a nova Carta venha a incorrer na mesma 
impropriedade da Constituição de 67 que permite, em detrimento da autonomia dos Estados, que a 
União legisle sobre a criação de Municípios. 
Parecer:   
   O Projeto de Constituição assegura a autonomia dos Estados, por conseguinte, a criação, fusão, 
incorporação e desmembramento de municípios deverá ser de sua competência estabelecida na 
Constituição Estadual.  
Em face do exposto somos pela aprovação. 
   
   EMENDA:08308 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON SEIXAS (PDT/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
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Modificar o § 4o. do Art. 49, Capítulo I, "Da  
Organização Político Administrativa", passando a  
ter a seguinte redação:  
"§ 4o. Observados os requisitos previstos em  
lei complementar estadual, a criação, a fusão, a  
incorporação e o desmembramento de municípios  
serão sempre precedidas de consulta plebiscitária  
às populações diretamente interessadas." 
Justificativa: 
A providência alvitrada no § 4º do artigo 49 do Projeto de texto constitucional se nos afigura 
desarrazoada, eis que, repetindo norma introduzida pela Carta Política de 1967, fere o sistema 
federativo, ao determinar que o legislador federal fixará os requisitos para a criação, incorporação, 
fusão e desmembramento de municípios. 
Trata-se em caso de matéria tipicamente inserida na esfera de competência dos Estados que, 
atendendo às peculiaridades regionais, deverão legislar sobre a espécie, tal como preconiza esta 
emenda que, esperamos, merecerá acolhida por parte dos ilustres Constituintes. 
Parecer:   
   A emenda transfere para o nível estadual a competência para criação, incorporação, fusão e 
desmembramento de Municípios, o que está coerente com o princípio da autonomia estadual.  
Somos pela aprovação no mérito. 
   
   EMENDA:08383 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHICO HUMBERTO (PDT/MG) 
Texto:   
   Suprima-se o § 4o. do artigo 49 e acrescente-  
se ao artigo 57 "competência dos Estados":  
VI - Legislar sobre criação, fusão,  
incorporação e desmembramento de Municípios. 
Justificativa: 
O Projeto no artigo 49, § 4º, repete impropriedade da Carta de 67 ao permitir, em detrimento da 
autonomia dos Estados, que a União legisle sobre a criação de Municípios. 
É o que a emenda corrige, como se impõe. 
Parecer:   
   O Projeto de Constituição assegura a autonomia dos Estados, por conseguinte, a criação, fusão, 
incorporação e desmembramento de municípios deverá ser de sua competência estabelecida na 
Constituição Estadual.  
Somos pela aprovação. 
   
   EMENDA:08702 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LOUREMBERG NUNES ROCHA (PMDB/MT) 
Texto:   
   Suprima-se o § 4o. do artigo 49 e acrescente-  
se ao artigo 57 "Competência dos Estados", o  
seguinte inciso:  
"IV - Legislar sobre criação, fusão,  
incorporação e desmembramento de Municípios." 
Justificativa: 
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O Projeto no artigo 49, § 4º, repete impropriedade da Carta de 67 ao permitir, em detrimento da 
autonomia dos Estados, que a União legisle sobre a criação de Municípios. 
É o que a emenda corrige, como se impõe. 
Parecer:   
   O Projeto de Constituição assegura a autonomia dos Estados, por conseguinte, a criação, fusão, 
incorporação e desmembramento de municípios deverá ser de sua competência estabelecida na 
Constituição Estadual.  
O parecer pela aprovação emitido na emenda 1p06341-8 já atende, no mérito, a presente proposição. 
   
   EMENDA:08817 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBSON MARINHO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Elimine-se o § 4o do Art. 49 do Projeto de  
Constituição e acrescente-se ao artigo 57, que  
trata da competência dos Estados, o seguinte:  
"Legislar sobre a criação, a incorporação, a  
fusão e o desmembramento de Municípios, que se  
efetivarão após consulta prévia, mediante  
plebiscito, às populações diretamente interessadas." 
Justificativa: 
A competência para legislar sobre Municípios deve caber aos Estados, consoante a presente 
emenda, e nunca, como prescreve o § 4º do artigo 49 do Projeto de Constituição à União. 
Parecer:   
   O Projeto de Constituição assegura a autonomia dos Estados, por conseguinte, a criação, fusão, 
incorporação e desmembramento de municípios deverá ser de sua competência estabelecida na 
Constituição Estadual.  
Somos pela aprovação. 
   
   EMENDA:08871 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SAMIR ACHÔA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Altere-se a atual redação do § 4o. do artigo  
49 do Projeto de Constituição para a seguinte:  
"§ 4o. - A criação, a fusão, a incorporação e  
o desmembramento de Municípios dependerão de  
manifestação favorável das populações interessadas  
e do atendimento de requisitos que forem fixados  
em lei estadual". 
Justificativa: 
Consoante a redação dada pela emenda ao texto do § 4º do artigo 49 do Projeto de Constituição, a 
criação de Municípios, desde que haja manifestação plebiscitária favorável, ficará somente na 
dependência do atendimento de requisitos que forem estabelecidos em lei estadual, como convém a 
um regime federativo como o nosso. 
Parecer:   
   A emenda transfere para o nível estadual a competência para criação, incorporação, fusão e 
desmembramento de Municípios, o que está coerente com o princípio da autonomia estadual. O 
parecer emitido na Emenda no. 1P05921-6 já incorpora o propósito desta emenda. 
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   EMENDA:08964 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GANDI JAMIL (PFL/MS) 
Texto:   
   Elimine-se o § 4o. do artigo 49,  
acrescentando-se o item VI ao art. 57, com a  
seguinte redação:  
"VI - estabelecer os requisitos mínimos de  
população, eleitores, aspectos socioeconômicos e  
necessidades regionais, e a forma de consulta  
prévia às populações diretamente interessadas para  
a criação de novos Municípios, bem como sua  
divisão em Distritos". 
Justificativa: 
Uma das prerrogativas mais autênticas desta Assembleia Nacional Constituinte e a de poder 
restabelecer, em toda a sua plenitude, o federalismo brasileiro, tão profundamente desfigurado nos 
últimos anos. 
Uma das maneiras de fazê-lo é devolver aos Estados a iniciativa de gerir autonomamente as matérias 
de seu peculiar interesse de natureza estritamente regional, especialmente aquelas afetas à sua 
organização político-administrativa, sem qualquer ingerência por parte da União. 
Com a aprovação da presente emenda, caberá aos Estados, privativamente, legislar sobre a criação 
de novos Municípios e sua divisão em Distritos. 
Parecer:   
   A emenda transfere para o nível estadual a competência para criação, incorporação, fusão e 
desmembramento de Municípios, o que está coerente com o princípio da autonomia estadual.  
Somos pela aprovação, no mérito. 
   
   EMENDA:09030 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: § 1o., Art. 49  
O § 1o. do Art. 49 do Projeto passa a ter a  
seguinte redação:  
"§ 1o. - Brasília é a Capital da República". 
Justificativa: 
A Capital da República é a cidade de Brasília localizada na unidade administrativa que é o Distrito 
Federal. Essa é a formulação que julgamos ser mais precisa. 
Parecer:   
   Preferiu-se redação aproximada, de vez que "Capital Federal" reproduz melhor o espírito da 
Federação. Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:09138 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 110  

 

Autor:   
   ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   Redija-se o § 4o. do art. 49, do PROJETO DE  
CONSTITUIÇÃO, na forma seguinte:  
"Art. 49. ..................................  
§ 4o. Cabe à Assembleia Legislativa de cada  
Estado criar, incorporar, fundir e desmembrar  
municípios, após a manifestação favorável, em  
plebiscito, das populações interessadas,  
observados os requisitos previstos em lei  
complementar estadual." 
Justificativa: 
Impõe-se compatibilizar o § 4º do artigo 49º com o princípio federativo acolhido pelo Projeto. 
A fixação dos requisitos necessários para a criação, incorporação, fusão e desmembramento de 
municípios, todas as luzes, não pode ser incumbência do Poder legislativo federal, visto como se 
envolva com assunto do peculiar interesse das unidades federativas. Dai, por esta emenda, que visa 
transferi-la para o Poder Legislativo estadual. 
Parecer:   
   O Projeto de Constituição assegura a autonomia dos Estados, por conseguinte, a criação, fusão, 
incorporação e desmembramento de municípios deverá ser de sua competência estabelecida na 
Constituição Estadual.  
Somos pela aprovação no mérito. 
   
   EMENDA:09328 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO MIRANDA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Art. 49 - .............................. 
Ao § 4o. do art. 49 deve ser dada a seguinte redação:  
"A criação, a incorporação, a fusão e o  
desmembramento de Municípios dependerão de  
consulta prévia, mediante plebiscito, às  
populações das áreas diretamente interessadas, da  
aprovação das Câmaras de Vereadores dos Municípios  
afetados e se darão por lei estadual e nos termos desta". 
Justificativa: 
Deve retornar à competência do Estado o estabelecimento de requisitos para a criação de 
Municípios. O Estado saberá, melhor do que a União, se deve ou não incentivar a criação de 
Municípios. 
Parecer:   
   O Projeto de Constituição assegura a autonomia dos Estados, por conseguinte, a criação, fusão, 
incorporação e desmembramento de municípios deverá ser de sua competência estabelecida na 
Constituição Estadual.  
Somos pela aprovação no mérito. 
   
   EMENDA:09508 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHICO HUMBERTO (PDT/MG) 
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Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprimir do texto do art. 49, parágrafo 3o. a  
expressão ..." das respectivas Assembleias 
Legislativas,"... 
Justificativa: 
A incorporação, subdivisão, anexação ou desmembramento na formação de novos Estados deve 
primeiro e tão somente respeitar a soberania das populações interessadas, normatizado pelo 
Congresso Nacional. As Assembleias Estaduais jamais darão direito a qualquer região de se 
emancipar. 
Parecer:   
   A aprovação dos limites territoriais dos Estados pelas Assembleias de Legislativos não retira a 
soberania das populações interessadas quando se exige consulta plebiscitária estabelecida no texto 
do projeto.  
Em face do exposto, somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:09596 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANTINHO FURTADO (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao § 4o. do art. 49 do Projeto de  
Constituição a seguinte redação:  
"Art. 49. ..................................  
§ 4o. A criação, a incorporação, a fusão, o  
desmembramento e a extinção de Municípios,  
obedecidos os requisitos previstos em lei  
complementar estadual, dependerão de consulta  
prévia, mediante plebiscito, às populações  
diretamente interessadas, da aprovação das Câmaras  
de Vereadores dos Municípios afetados e se darão  
por lei estadual." 
Justificativa: 
O art. 49, § 4º, do Projeto de Constituição mantém a mesma impropriedade da atual Constituição 
Federal que prevê, como competência da União, mediante Lei Complementar, a fixação dos 
requisitos mínimos para a criação de Municípios (art. 14). Pelo citado art. 49, § 4º, do Projeto caberá 
à União estabelecer por lei complementar federal os requisitos mínimos e a forma para criação de 
Município. Não se pode concordar com esse preceptivo, pois, mais correto é atribuir essa 
competência à Constituição Estadual, dado que o relacionamento municipal se faz, primordialmente, 
com o Estado, não com a União. Com esse proceder resgata-se a competência que o governo militar 
retirou dos Estados-membros. 
Aliás, sugestão nesse sentido foi apresentada pela douta Subcomissão dos Estados. 
Por outro lado, a extinção de Municípios também deveria ser tratada por lei complementar estadual. 
Parecer:   
   O Projeto de Constituição assegura a autonomia dos Estados, por conseguinte, a criação, fusão, 
incorporação e desmembramento de municípios deverá ser de sua competência estabelecida na 
Constituição Estadual.  
Somos pela aprovação no mérito. 
   
   EMENDA:09647 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   Suprima-se  
o § 4o. do art. 49 do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
A prerrogativa da organização política-administrativa deve caber aos Estados. Assim o entende a 
sociedade civil e neste sentido tem se manifestado a Frente Distrital Paulista de Emancipação em 
mensagem aos Constituintes. 
Endossamos tal propositura complementando-a com acréscimo de redação ao artigo 57, que 
estabelece à competência dos Estados na Carta Magna. 
Parecer:   
   O Projeto de Constituição assegura a autonomia dos Estados, por conseguinte, a criação, fusão, 
incorporação e desmembramento de municípios deverá ser de sua competência estabelecida na 
Constituição Estadual.  
Somos pela aprovação no mérito. 
   
   EMENDA:09813 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 49, § 4o.  
O § 4o., do Art. 49, do Projeto de  
Constituição da Comissão de Sistematização passa a  
ter a seguinte redação:  
Capítulo I  
Da Organização Político-Administrativa  
Art. 49 - ..................................  
§ 4o. - Dependerão de consulta prévia,  
através de plebiscito, às populações diretamente  
interessadas, para referendar a iniciativa da  
Assembleia Legislativa do Estado, os casos de  
criação, incorporarão, fusão e desmembramento de  
Municípios e Distritos. 
Justificativa: 
Esta emenda visa aperfeiçoar o texto incluindo o Distrito que como subdivisão do Município deve 
receber o mesmo tratamento. 
Parecer:   
   O Projeto de Constituição assegura a autonomia dos Estados, por conseguinte, a criação, fusão, 
incorporação e desmembramento de municípios deverá ser de sua competência estabelecida na 
Constituição Estadual.  
Somos pela aprovação no mérito. 
   
   EMENDA:10322 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARREL BENEVIDES (PMDB/AM) 
Texto:   
   Imprima-se a seguinte redação ao § 4o. do  
artigo 49 do Projeto de Constituição:  
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§ 4o. - Dependerá de consulta prévia às  
populações diretamente interessadas e do  
atendimento de requisitos previstos em lei  
estadual a criação, fusão, incorporação e  
desmembramento de Municípios". 
Justificativa: 
Tal como ocorre na vigência da Constituição democrática de 1946 a criação, fusão, incorporação e 
desmembramento de Municípios, ainda que precedida de consulta plebiscitária às populações 
diretamente interessadas só pode ficar na dependência de atendimento de requisitos fixados em lei 
de cada Estado da Federação e nunca, como pretende o atual de Projeto da Constituição que, nesse 
ponto, segue o mau exemplo da Carta autocrática de 67, depender de legislação nacional. 
Parecer:   
   O Projeto de Constituição assegura a autonomia dos Estados, por conseguinte, a criação, fusão, 
incorporação e desmembramento de municípios deverá ser de sua competência estabelecida na 
Constituição Estadual.  
Somos pela aprovação no mérito. 
   
   EMENDA:10335 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHAGAS RODRIGUES (PMDB/PI) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Ao art. 49, § 1o.:  
Dê-se ao parágrafo a seguinte redação:  
§ 1o. - A capital da República é a cidade de  
Brasília, fundada por Juscelino Kubitschek de Oliveira. 
Justificativa: 
A capital de cada Estado da Federação é uma cidade. A capital dos Estados Unidos da América é a 
cidade de Washington e a da República da Venezuela é a cidade de Caracas, para citar apernas dois 
exemplos. Brasília, pelas mesmas razões, deve ser a capital da República. A referência expressa a 
seu fundador, é justa homenagem da Nação Brasileira a um grande Presidente, eleito diretamente 
pelo povo e terrivelmente injustiçado pelo arbítrio. 
Parecer:   
   Pela aprovação parcial conforme orientação dada ao Projeto. 
   
   EMENDA:10471 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao § 4o. do art. 49 do Projeto de  
Constituição a seguinte redação:  
"Art. 49 - ........................... 
§ 4o. A criação, a incorporação, a fusão, o  
desmembramento e a extinção de Municípios,  
obedecidos os requisitos previstos em lei  
complementar estadual, dependerão de consulta  
prévia, mediante plebiscito, às populações  
diretamente interessadas, da aprovação das Câmaras  
de Vereadores dos Municípios afetados e se darão  
por lei estadual". 
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Justificativa: 
De acordo com o Projeto de Constituição, lei complementar federal determinará os requisitos a serem 
obedecidos para a criação, incorporação, fusão, desmembramento e extinção de Municípios. 
Entendemos que deve caber aos Estados essa atribuição, vez que são os mais diretamente 
interessados e que podem decidir sobre a conveniência e a oportunidade da alteração. 
Parecer:   
   O Projeto de Constituição assegura a autonomia dos Estados, por conseguinte, a criação, fusão, 
incorporação e desmembramento de municípios deverá ser de sua competência estabelecida na 
Constituição Estadual.  
Somos pela aprovação no mérito. 
   
   EMENDA:10774 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RITA CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Excluir do parágrafo 4o., artigo 49, a  
expressão da aprovação das Câmaras Municipais de  
Vereadores dos Municípios afetados. 
Justificativa: 
Quase sempre a Câmara de Vereadores do Município do qual se desmembrará o distrito para se 
constituir num novo município votará contra a criação da nova unidade. Assim o voto do Vereador 
terá mais força que a consulta plebiscitária o que seria antidemocrático. 
Parecer:   
   O Projeto consagra a independência dos Estados o que lhe confere a capacidade de organização 
interna. Assim a fusão, incorporação e desmembramento de Municípios deverão ser regulados pela 
Constituição Estadual.  
Pela aprovação no mérito. 
   
   EMENDA:10798 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JALLES FONTOURA (PFL/GO) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado: § 4o. do artigo 49.  
Suprima-se do § 4o. do art. 49 do Projeto da  
Constituição a expressão "da aprovação das Câmaras  
de Vereadores afetados e se darão por lei  
estadual". 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   O Projeto de Constituição assegura a autonomia dos Estados, por conseguinte, a criação, fusão, 
incorporação e desmembramento de municípios deverá ser de sua competência estabelecida na 
Constituição Estadual.  
Somos pela aprovação, no mérito. 
   
   EMENDA:10963 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Emenda (substitutiva) Título IV - Capítulo I  
Dê-se ao § 3o. do art. 49 a redação seguinte:  
"Art. 49 - ............................. 
§ 3o. - Os Estados podem incorporar-se entre  
si, subdividir-se ou desmembrar-se para se  
anexarem a outros ou formarem novos Estados,  
dependendo de consulta prévia, mediante plebiscito,  
às populações diretamente interessadas, seguida de  
aprovação das respectivas Assembleias Legislativas  
e do Congresso Nacional, por lei complementar". 
Justificativa: 
Na matéria tratada pelo parágrafo, em causa, o processo deve ser deflagrado pelo plebiscito, 
colhendo-se a manifestação das populações diretamente interessadas. A decisão das Assembleias 
Legislativas e do Congresso Nacional é posterior. Se o resultado da consulta popular for negativo, as 
etapas posteriores estarão prejudicadas. 
O texto do Projeto não é satisfatório. No § 4º do mesmo artigo, dá-se realce ao plebiscito, mas não no 
texto do § 3º, ora emendado. 
Parecer:   
   As alterações propostas nos parecem mais de caráter literário do que jurídico.  
Optamos por manter a redação já estabelecida no Projeto. 
   
   EMENDA:11109 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS CARDINAL (PDT/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa:  
Modifica-se o § 4o. do art. 49.  
§ 4o. - A criação, a incorporação, a fusão e  
o desmembramento de Municípios, obedecidos os  
requisitos previstos na lei estadual, dependerão  
de consulta prévia, mediante plebiscito, às  
populações diretamente interessadas, da aprovação  
da respectiva Assembleia Legislativa e se darão  
por lei estadual. 
Justificativa: 
Estamos enumerando dois procedimentos que julgamos suficientes para dar um caráter responsável 
e democrático ao surgimento de novos municípios. 
Em primeiro lugar o atendimento dos requisitos mínimos que a lei estadual vier a estabelecer e como 
segunda condição a realização de plebiscito, quando as populações diretamente interessadas, num 
processo livre e democrático, manifestarão a vontade soberana, concordando ou não com o 
procedimento proposto. 
Parecer:   
   É nosso parecer que os requisitos para criação, incorporação, fusão e desmembramento devam ser 
estabelecidos por lei complementar Estadual.  
Aprovada parcialmente, nos termos do substitutivo.  
Passou para o artigo 57. 
   
   EMENDA:11121 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS CARDINAL (PDT/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa:  
Modifica-se o § 3o. do art. 49.  
§ 3o. - Os Estados podem incorporar-se entre  
si, subdividir-se ou desmembrar-se para se  
anexarem a outros ou formarem novos Estados  
mediante aprovação das populações diretamente  
interessadas, por plebiscito, e do Congresso  
Nacional por lei complementar. 
Justificativa: 
Para disciplinar o surgimento de novos Estados, incorporação ou desmembramentos, julgamos 
suficientes dois critérios básicos. 
A primeira medida seria a consulta plebiscitária as populações interessadas depois de uma ampla 
campanha de esclarecimentos para chegar ao referendum coordenado pela justiça eleitoral. 
A segunda providência seria a manifestação do Congresso Nacional que daria sua posição refletindo 
o pensamento da representação popular da Federação. 
Parecer:   
   A redação adotada visa fortalecer os Estados federados, dando-lhes participação na decisão que 
diz respeito não só aos interesses da União e das populações locais, como também do Estado 
Federado já existente. 
   
   EMENDA:11376 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Suprima-se a expressão "federal" constante,  
após lei complementar", no § 5o. do art. 49 do  
Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
Busca-se aperfeiçoar o texto constitucional, elidindo os erros da técnica legislativa. 
Parecer:   
   A expressão foi aqui utilizada para distinguir bem e evitar confusão e má interpretação, pois podem 
existir leis complementares estaduais. 
   
   EMENDA:11378 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Dê-se ao § 3o. do art. 49 do Projeto de  
Constituição a seguinte redação:  
"Art. 49 - ..................................  
§ 3o. - Lei Complementar disporá sobre a  
criação de Estados-membros, mediante a iniciativa  
de dois terços das Câmaras dos Municípios  
interessados e aprovação das respectivas  
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Assembleia Legislativas e das populações, por  
plebiscito. 
Justificativa: 
O texto ora alterado padece da falta de previsão de inciativa para a criação de novos Estados-
membros. Visando a corrigir essa grave omissão, oferecendo nova redação ao § 3º do art. 49. 
Parecer:   
   A criação de um novo Estado Federado, que já tenha sido aprovada pelas populações diretamente 
interessadas e pelas respectivas Assembleias Legislativas, deve ser, em sua fase final, aprovada 
pelo Congresso Nacional, inclusive, por lei ordinária. Consideramos, pois, desnecessário especificar 
que lei complementar disporá sobre a criação de Estados Federados e que a iniciativa cabe ao 
Congresso Nacional. 
   
   EMENDA:11494 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON SEIXAS (PDT/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se o § 4o. do artigo 49, do Capítulo  
I, "Da Organização Político-Administrativa", no total. 
Justificativa: 
Desde a primeira Carta Constitucional coube aos Estados as prerrogativas da organização política-
administrativa, porém com o advento dos Atos Institucionais tal prerrogativa foi cassada. 
A oportunidade de restabelecer o Federalismo e a autonomia dos Estados para legislar, administrar e 
governar dar-se-á através da nova Carta Constitucional. 
O projeto de Constituição atual impede, § 4º art. 49º, a autonomia dos Estados e cria dificuldades na 
redivisão territorial, para a decepção de todos os Distritos Brasileiros prontos para se emancipar, 
condenando-os à Estagnação Institucional. 
Parecer:   
   É nosso parecer que os requisitos para criação, incorporação, fusão e desmembramento devam ser 
estabelecidos por lei complementar estadual, conforma a tradição jurídica.  
Aprovada parcialmente, nos termos do substitutivo. Passou para o artigo 57. 
   
   EMENDA:11662 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ MARQUES (PFL/CE) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva.  
Dispositivo Emendado: Título IV, Capítulo I,  
artigo 49 - caput e § 5o.  
No projeto de Constituição da Comissão de  
Sistematização, o art. 49 passa a ter a seguinte  
redação:  
Art. 49. - A organização político-  
administrativa da República Federativa do Brasil  
compreende a União, os Estados, o Distrito  
Federal, os Territórios e os Municípios, todos  
eles autônomos em sua respectiva esfera de  
competência.  
§ 1o. ......................................  
§ 2o. ......................................  
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§ 3o. ......................................  
§ 4o. ......................................  
§ 5o. Lei complementar federal disporá sobre  
a criação de Território, sua transformação em  
Estado ou sua reintegração ao Estado de origem ou  
a outros Estados.  
§ 6o. Os Estados, o Distrito Federal, os  
Territórios e os Municípios poderão ter símbolos próprios. 
Justificativa: 
Não vemos como excluir os Territórios da organização político-administrativa da federação, mesmo 
tendo que mencioná-los, adiante, como integrantes da União. 
Quanto à modificação proposta no § 6º, bem pode justificar-se, em algum caso, segundo a política 
geoeconômica e territorial do País, que o Território, já desmembrado de um Estado, possa  vir 
integrar outro Estado, que não o de origem. 
Parecer:   
   Dar-se autonomia aos territórios seria o mesmo que transformá-los em Estados Federados, o que 
nos leva a rejeitar a proposta de mudança no "caput" do artigo 49 e no parágrafo 6o.  
Quanto à reintegração dos territórios, consideramos melhor que ela seja feita, se necessário, ao 
Estado de origem. 
   
   EMENDA:11694 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Modifique-se a redação do § 4o, do artigo 49 para a seguinte:  
"§ 4o. - A criação, a incorporação, a fusão e  
o desmembramento de Municípios, observados os  
requisitos de lei complementar federal, dependerão  
de consulta prévia, mediante plebiscito, às  
populações interessadas, e se darão por lei  
estadual". 
Justificativa: 
Ou a consulta se fará às Câmaras de Vereadores, ou às populações interessadas. Evitar-se a dupla 
consulta é de relevância para que não haja possibilidade de ocorrência de confronto. 
Preferimos que a consulta se faça diretamente àqueles que, mais de perto, interessem de 
providências indicadas na disposição. 
Parecer:   
   A Comissão de Organização do Estado aprovou a consulta prévia às Câmaras Municipais, e o 
nosso parecer é para que elas sejam realmente parte do processo decisório. 
   
   EMENDA:11986 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao § 1o. do art. 49 a seguinte redação:  
§ 1o. - Brasília, sede do Distrito Federal, é  
a Capital da União." 
Justificativa: 
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O propósito da sugestão em tela é obvio: trata-se de corrigir equívoco inserido na Carta em vigor e no 
Projeto, quando declaram que o Distrito Federal é a Capital da União. 
Na realidade, no território do Distrito Federal, acha-se encravada a Capital da União, que é a cidade 
de Brasília, onde está igualmente sediada aquela Unidade Federal. Não fora assim, todas as Regiões 
Administrativas, ou assim chamadas cidades-satélites também estariam alçadas à condição de 
Capital Federal, o que não se coaduna com o sentido das disposições constitucionais e legais que 
cuidaram da implantação da atual Capital da República. 
Parecer:   
   A proposição visa corrigir um equívoco inserido na carta em vigor. No entanto, consideramos 
desnecessária a expressão "sede do Distrito Federal", visto que este assunto ficará para a lei 
orgânica do DF. 
   
   EMENDA:12038 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOAQUIM FRANCISCO (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Emenda § 3o., in fine, do artigo 49,  
substitua-se a expressão "por lei complementar",  
pela expressão "na forma regulada em lei  
complementar". 
Justificativa: 
A emenda pretende restaurar a redação do Anteprojeto da Subcomissão, possibilitando, inclusive, 
disciplinar a forma da consulta plebiscitária prevista e o estabelecimento de requisitos. Como está no 
Projeto da Comissão de Sistematização, a lei complementar exigida limitar-se-ia a aprovar ou não os 
procedimentos estabelecidos no texto (ilegível), que se quer modificar. 
Parecer:   
   Julgamos mais conveniente a supressão total da expressão. 
   
   EMENDA:12039 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOAQUIM FRANCISCO (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Emenda - § 4o., do artigo 49, substitua-se  
a expressão "em lei complementar federal", pela  
expressão "em lei complementar estadual", e no  
final do mesmo parágrafo diga-se"... se dará por  
lei ordinária estadual". 
Justificativa: 
A emenda pretende restaurar a tradição brasileira, devolvendo à autonomia dos Estados o 
estabelecimento dos requisitos e a criação de Municípios. A criação de Municípios, por lei ordinária, 
obriga o legislador a obedecer os requisitos constantes da lei complementar, norma de hierarquia 
superior. Dificulta-se, também, por esse meio, a criação indiscriminada de novos Municípios. 
Parecer:   
   A proposição não concorre para o aperfeiçoamento do texto constitucional em elaboração. Pela 
rejeição. 
   
   EMENDA:12046 REJEITADA 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 120  

 

Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOAQUIM FRANCISCO (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Emenda - O § 4o. do artigo 49 deve ser  
desdobrado em dois §§ com a redação seguinte:  
"§ 5o. O Território Federal poderá ser  
criado, anexado, extinto, desmembrado ou erigido  
em Estado, mediante lei especial, atendidos os  
requisitos e condições estabelecidos em lei  
complementar.  
§ 6o. Haverá consulta plebiscitária às  
populações interessadas, e audiência da Assembleia  
Legislativa respectiva, quando a criação de  
Território resultar de desmembramento da área  
estadual ou quando se tratar de anexação a Estado". 
Justificativa: 
A figura do Território Federal será mantida na Constituição, não só pelo disposto no § 2º, do artigo 49, 
como também, pelo disposto no § 5º, do mesmo artigo. No referido § 2º, diz-se, com propriedade, que 
o Território integra a União. Não se poderia dizer que o Território integra a República Federativa, 
porque não se trata de entidade federada, isto é, dotada de autonomia política. 
A redivisão territorial do País, seja pela criação de Territórios, seja pela criação de Estados, seja pela 
anexação de uns ou de outros, tem objetivos bem mais profundos. Na criação de Estados 
predominam a descentralização e o fortalecimento da Federação; no caso de criação de Território 
predomina a desconcentração administrativa federal. E, em ambos os casos, visa-se, precipuamente, 
melhor assistir a determinada região, atender mais adequadamente às suas populações, à defesa ou 
segurança nacional, o desenvolvimento econômico e social, a ocupação racional das áreas de 
população rarefeita, possibilitando, nesse caso, por exemplo, a disciplina das migrações internas. 
Tratando-se de Territórios não deverá exigir auto sustentação (se existisse esta, teoricamente, seria 
Estado) mas deve preceder à sua criação – salvo nos casos de segurança ou defesa nacional – 
amplo estudo das possibilidades econômicas e variados potenciais. Tratando-se de Estados, a auto 
sustentação básica, tomando-se como referência a receita dos demais Estados-membros, deve ser 
conditio sine qua. 
Subtende-se que a lei complementar disporá sobre a natureza jurídica do território, e sobre o destino 
da área do Território extinto. De acordo com a tradição brasileira essa área volveria ao Estado de 
onde se originou o Território extinto. Ou à União, quando fosse o caso da área de seu domínio acaso 
transferida para o Território. 
A consulta plebiscitária e a manifestação das Assembleias Legislativas decorrem de exigência do 
sistema federativo de Governo. É como ensina o Ministro Osvaldo Trigueiro: 
“É regra universal que os Estados-membros não podem sofrer alteração em sua base territorial sem o 
seu expresso consentimento, manifestando pelo processo constitucionalmente previsto”.  
(in “Direito Constitucional Estadual”, 1980, p. 73). 
Parecer:   
   A exigência de lei complementar para a criação de Território Federal parece-nos de fundamental 
importância. Da mesma forma, consideramos dispensável a exigência proposta pelo ilustre autor da 
emenda no novo parágrafo sugerido. 
   
   EMENDA:12288 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VÍTOR BUAIZ (PT/ES) 
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Texto:   
   Emenda ao projeto de Constituição da Comissão  
de Sistematização.  
Dê-se nova redação ao § 3o. do artigo 49:  
"Art. 49. ..................................  
§ 3o. A criação de novos Estados, bem como o  
desmembramento, a incorporação ou a fusão dos já  
existentes dependerão da aprovação da maioria  
absoluta dos cidadãos neles domiciliados, em  
referendo convocado por iniciativa do Congresso  
Nacional, mediante resolução aprovada por 2/3  
(dois terços) de seus membros". 
Justificativa: 
Trata-se de fixar como regra geral para criação, desmembramento, incorporação ou fusão de Estados 
a necessidade da aprovação da população diretamente envolvida, por meio de referendo, bem como 
a aprovação do conjunto da sociedade brasileira, por via do Congresso Nacional. A Presente Emenda 
consiste na incorporação ao texto do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização de 
dispositivo consagrado no artigo 73 do Projeto de Constituição do Partido dos Trabalhadores. 
Parecer:   
   A redação adotada visa fortalecer os Estados federados, dando-lhes participação na decisão que 
diz respeito não só aos interesses da União e das populações locais, como também do Estado 
Federado já existente. 
   
   EMENDA:12401 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AFFONSO CAMARGO (PMDB/PR) 
Texto:   
   Modifique-se a redação do § 4o. do art. 49 do  
Projeto de Constituição:  
Art. 49 - ..................................  
§ 4o. - O Município será criado por Lei  
Estadual, obedecidos os requisitos mínimos e a  
forma prevista em Lei Complementar Estadual.  
a) dependerão de consulta prévia, através de  
plebiscito às populações diretamente interessadas,  
os casos de criação, incorporação, fusão e  
desmembramento dos Municípios. 
Justificativa: 
O texto consagrado no presente Projeto de Constituição cerceia a autonomia dos Estados e cria 
dificuldades na redivisão territorial, condenando os Municípios à estagnação institucional. 
Pretende-se com a emenda ora apresentada, o restabelecimento consequente do Federalismo e a 
autonomia dos Estados para legislar, administrar e governar, descentralizando, dessa forma, os 
poderes atribuídos à União. 
Parecer:   
   Pela aprovação, preservando-se os critérios adicionais de consulta democrática à população 
interessada, incluindo-se no texto do Projeto de Constituição dispositivo que dar competência aos 
Estados para legislar sobre a criação, fusão e desmembramento de municípios (art. 57, VI).  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:12909 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   GENEBALDO CORREIA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao § 4o. do art. 49:  
"§ 4o. - A criação, a incorporação, a fusão e  
o desmembramento de Municípios, obedecidos os  
requisitos previstos nas Constituições estaduais,  
dependerão de consulta prévia, mediante  
plebiscito, às populações diretamente  
interessadas, de aprovação das Câmaras de  
Vereadores dos Municípios afetado e se darão por  
lei estadual". 
Justificativa: 
Estamos propondo que os requisitos para criação, incorporação, fusão e desmembramento de 
Municípios, sejam estabelecidos pelos Estados em suas respectivas Constituições e não como prevê 
o Projeto, em lei complementar federal. 
É evidente que uma legislação federal de aplicação igual a todos os Estados, não levará em conta as 
diferentes condições existentes nas diversificadas regiões do País. 
Assim, obedecidos os princípios básicos, já estabelecidos na Constituição Federal, caberá às 
Constituições Estaduais, definir os requisitos para a emancipação dos Municípios, atendidas as 
peculiaridades de cada Estado. 
Parecer:   
   É nosso parecer que os requisitos para criação, incorporação, fusão e desmembramento devam ser 
estabelecidos por lei complementar estadual, conforma a tradição jurídica.  
Aprovada parcialmente, nos termos do substitutivo. Passou para o artigo 57. 
   
   EMENDA:13114 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERES NADER (PDT/RJ) 
Texto:   
Suprimam-se os arts. 438 e 439 do projeto de Constituição oferecido pela Comissão de 
Sistematização. Substitua-se pela seguinte a redação do art. 440 do mesmo projeto.  
Art. 440 - É criada a "Comissão de Divisão Territorial da Amazônia", abrangendo os atuais Estados do 
Pará, Amazonas, Mato Grosso e Goiás, cujas áreas serão reduzidas para darem origem a novos 
Territórios Federais.  
§ 1o. - Esta Comissão será composta pelos titulares de cada um dos órgãos da terra dos atuais 
Estados do Pará, Amazonas, Mato Grosso e Goiás, representando seus respectivos Governadores, 
bem como os titulares de cada um dos órgãos federais, responsáveis pelas áreas de geografia e 
estatística, de patrimônio da União, de controle fundiário, de desenvolvimento regional, de consultoria 
jurídica e de orçamento da União, sob a presidência de representante do órgão de nível ministerial 
responsável pelo planejamento.  
§ 2o. - Os trabalhos da Comissão terão caráter de serviço relevante e prioridade sobre os encargos 
de rotina dos órgãos representados.  
§ 3o. - A Presidência da República deverá dentro do prazo de trinta dias da promulgação desta 
Constituição, nomear os integrantes da Comissão, a qual se instalará até trinta dias após a nomeação 
dos respectivos membros.  
§ 4o. A Comissão terá o prazo de dois anos, a partir de sua instalação, para coordenar os planos de 
divisão que remontam às eras Colonial, do Império da República, apreciar propostas, elaborar e 
apresentar o seu Projeto da divisão territorial da Amazônia à Presidência da República, que terá mais 
seis meses para divulgá-lo, inclusive nos países Amazônia Continental, e encaminhá-lo ao Congresso 
Nacional.  
§ 5o. - O Congresso Nacional deverá apreciar dentro do prazo de um ano o anteprojeto acima, 
debatê-lo, divulgá-lo amplamente e devolvê-lo à Presidência da República, que dentro de mais 30 
dias o remeterá à Comissão com as alterações, inovações e sugestões resultantes.  
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§ 6o. - A Comissão terá novo prazo de um ano para reestudar, formular e encaminhar o projeto 
definitivo, à presidência da República, que dentro de mais trinta dias o submeterá ao Congresso 
Nacional.  
§ 7o. - O Congresso Nacional, ao receber o projeto definitivo, terá o prazo de mais de um ano para 
sua tramitação final e devolução à Presidência para promulgação da Lei de Divisão Territorial da 
Amazônia dentro de mais trinta dias.  
§ 8o. - A Comissão dará assessoria ao Congresso Nacional até a data da aprovação do projeto 
definitivo, extinguindo-se nesta data.  
§ 9o. - Os §§ 3o. e 4o. do artigo 49 só passarão a ter vigência vinte anos após a promulgação, pela 
Presidência da República, da lei de Divisão Territorial da Amazônia. 
Justificativa: 
Esta emenda, abrangendo mais de um dispositivo, preenche os requisitos de excepcionalidade 
contidos na parte final do § 2º, do art. 23, do R. Int. da A.N.C, aprovado pela Resolução nº 2, de 1987. 
2. Esta emenda assegura estabilidade, tranquilidade e respeito aos atuais Estados e Territórios, que 
não deverão ser alvo de perturbadores e sucessivas campanhas de criação, desmembramento e 
incorporações improvisadas de seus territórios.  
3. Lembramos o fato que aconteceu com os Municípios e que deu origem à criação de milhares de 
novas unidades, de modo caótico, logo após a vigência da lei que beneficiou os antigos, com verbas 
constitucionais, que foram desvirtuadas e pulverizadas, agravando e sacrificando desordenadamente 
suas possibilidades de desenvolvimento progressivo e contemporâneo, com ônus insuportáveis. 
4. A simples notícia, negativa da atualidade, da possibilidade de votação pela Assembleia 
Constituinte, de dispositivos viabilizando subdivisões e fusões de partes dos atuais Estados, já deu 
origem a um projeto sem amadurecimento, visando a pronta criação, num primeiro pacote, de nada 
menos 7 novos Estados e Territórios, perturbando Minas, S. Paulo, Bahia e outros Estados já 
definidos, com boas divisas e áreas respeitadas por seus habitantes, que os vêm engrandecendo 
progressivamente, sempre com vistas voltadas para o milagre brasileiro de integração do povo e do 
território por ele amado. 
5. É assim, de alta conveniência para os Estados e o País, só admitir quaisquer alterações nos atuais 
limites e áreas dos Estados e Territórios, apenas após a implantação da divisão racional das imensas 
áreas territoriais da Amazônia brasileira, agregadas desde as eras Colonial, do Império e das 
Repúblicas, aos antigos marcos avanços de ocupação que foram Belém, Manaus, Goiás e Cuiabá. 
6. Os Desenvolvimentos Econômico e Social dos atuais Estados do Pará, Amazonas, Goiás e Mato 
Grosso, uma vez individualizados como Unidades definitivas, com limites e áreas próprias integradas 
na Federação, com áreas que deverão ser administrativamente viáveis, a exemplo da área de um 
São Paulo, mas que sempre ficaram na dependência da sempre procrastinada subdivisão das áreas 
territoriais da Amazônia, agregadas transitoriamente a estes 4 Estados, sacrificados pelos seus 
gigantismos transitórios e sempre sem fisionomias próprias e definitivas. 
7. Os atuais Estados e Territórios poderão ficar protegidos pela Nova Constituição, em Paz, para 
continuarem acelerando seus desenvolvimentos econômicos e sociais em marcha, inclusive o Pará, 
Amazonas, Mato Grosso e Goiás, com novos limites e áreas compatíveis e definitivas. 
APOIAMENTOS 
À EMENDA SUPRESSIVADOS ARTIGOS 438 e 439, SUBSTITUTIVA DO ARTIGO 440 E QUE 
ALTERA O ARTIGO 49 DO PROJETO DE CONSTUTUIÇÃO (DA COMISSÃO DE 
SISTEMATIZAÇÃO). 
      
   EMENDA:13140 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se o § 4o. do artigo 49 a acrescente-  
se ao artigo 57 "competência dos Estados":  
VI - Legislar sobre criação, fusão,  
incorporação e desmembramento de Municípios. 
Justificativa: 
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Deve-se preservar a autonomia dos Estados, permitindo-lhes, legislar sobre a criação de Municípios. 
Parecer:   
   Pela aprovação, preservando-se os critérios adicionais de consulta democrática à população 
interessada, incluindo-se no texto do Projeto de Constituição, dispositivo que dar competência aos 
Estados para legislar sobre a criação, Fusão e desmembramento de Municípios (art. 57, VI).  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:13165 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Constitucional  
Dispositivo Emendado: § 4o., do art. 49  
Suprimir do texto do § 4o., do art. 49, a  
palavra federal e colocar em seu lugar a palavra  
estadual. 
Justificativa: 
A redação atual mantém a mesma impropriedade de Constituição vigente. E mais correto atribuir à lei 
complementar estadual a fixação dos requisitos para a criação, a incorporação, a fusão e o 
desmembramento de Municípios. Resgata-se, assim, competência estadual. 
Parecer:   
   É nosso parecer que os requisitos para criação, incorporação, fusão e desmembramento devam ser 
estabelecidos por lei complementar estadual, conforma a tradição jurídica.  
Aprovada parcialmente, nos termos do substitutivo. Passou para o artigo 57. 
   
   EMENDA:14076 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   
   Suprima-se, no art. 49, § 4o., a expressão  
"obedecidos os requisitos previstos em lei  
complementar federal". 
Justificativa: 
Trata-se de matéria de interesse predominante regional, motivo pelo qual deve ser reservada à 
competência dos Estados, cujas características geográficas, econômicas, sociais e culturais são 
diversificadas. Nada recomenda que a União estabeleça critérios válidos nacionalmente para a 
criação de Municípios, igualando, por exemplo, os Estados do Amazonas e do Rio Grande do Sul. 
Parecer:   
   É nosso parecer que os requisitos para criação, incorporação, fusão e desmembramento devam ser 
estabelecidos por lei complementar estadual, conforma a tradição jurídica brasileira.  
O § 4o. do artigo 49 passou para o artigo 57. 
   
   EMENDA:14081 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ZARZUR (PMDB/SP) 
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Texto:   
   Acrescente-se ao Art. 57, o seguinte item VI,  
suprimindo-se o § 4o., do Art. 49:  
"VI - legislar sobre a criação, a fusão, a  
incorporação e o desmembramento de Municípios." 
Justificativa: 
O § 4º, do Art. 49, ao reservar para a lei complementar federal a competência para traçar os 
requisitos necessários à criação, incorporação, fusão ou desmembramento de Municípios, atenta 
contra a autonomia dos Estados. 
A matéria é do interesse específico dos Estados, cabendo-lhes, portanto, a iniciativa para legislar. 
Conservar essa impropriedade introduzida pela Carta de 1967 é comprometer o sistema federativo 
que o Projeto adota. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:14089 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ZARZUR (PMDB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se o § 4o. do artigo 49 e acrescente-  
se ao artigo 57 "Competência dos Estados"  
VI - Legislar sobre criação, fusão,  
incorporação e desmembramento de Municípios. 
Justificativa: 
O Projeto no artigo 49, § 4º, repete impropriedade da Carta de 67 ao permitir, em detrimento da 
autonomia dos Estados, que a União legisle sobre a criação de Municípios. 
É o que a emenda corrige, como se impõe. 
Parecer:   
   A Emenda se propõe a corrigir uma impropriedade da Carta de 1967. O parecer é, pois, pela 
aprovação. 
   
   EMENDA:14477 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Suprima-se o § 4o. do Artigo 49 e acrescente-  
se ao artigo 57 inciso VI "competência dos Estados":  
VI - Legislar sobre criação, fusão,  
incorporação e desmembramento de Municípios. 
Justificativa: 
O Projeto no artigo 49, § 4º, repete impropriedade da Carta de 67 ao permitir, em detrimento da 
autonomia dos Estados, que a União legisla sobre a criação de Municípios. 
É o que a emenda corrige, como se impõe. 
Parecer:   
   A Emenda se propõe a corrigir uma impropriedade da Carta de 1967. O parecer é, pois, pela 
aprovação. 
   
   EMENDA:14506 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Altere-se a redação do art. 49 do Projeto de  
Constituição, acrescentando-lhe um parágrafo (§  
4o.) e renumerando os seguintes com observância da  
ordem em que estão colocadas.  
§ 3o. - Os Estados podem incorporar-se entre  
si, subdividir-se ou desmembrar-se para se  
anexarem a outros ou formarem novos Estados,  
mediante voto das respectivas Assembleias 
Legislativas, plebiscito das populações  
interessadas e aprovação do Congresso Nacional.  
§ 4o. - Lei complementar estabelecerá as  
normas gerais a serem observadas pelos Estados no  
processo de subdivisão, incorporação e  
desmembramento a que se refere o parágrafo  
anterior. 
Justificativa: 
A redação ora proposta visa a remover a obscuridade do texto sem alterar-lhe o conteúdo, na medida 
em que põe a Lei Complementar como instrumento necessário à disciplina das normas gerais a 
serem observadas no processo de incorporação e desmembramento dos Estados, como certamente 
pretendeu o Constituinte ao prever, no final do dispositivo, a edição desta Lei; deixa evidenciado que 
o ato concreto de incorporação ou desmembramento deve partir dos próprios  Estados interessados 
mediante manifestação das populações e Assembleias respectivas, guardando assim coerência com 
o regime federativo adotado no texto como princípio básico da organização política do País, e 
consigna, finalmente, a necessidade de aprovação do ato de incorporação ou desmembramento, pelo 
Congresso Nacional, conforme previsão constante do art. 100, inciso V, do mesmo Projeto. 
Parecer:   
   A supressão da expressão "por lei complementar" do § 3o, in fine, colabora para a concisão e 
clareza do texto.  
Quanto à sugestão de um novo parágrafo para dizer que "Lei complementar estabelecerá as normas 
gerais a serem observadas", nos parece desnecessária. 
   
   EMENDA:14785 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANSUETO DE LAVOR (PMDB/PE) 
Texto:   
   Altere-se a redação do art. 49 conforme segue:  
Art. 49 - A organização político  
administrativa da República Federativa do Brasil  
compreende a União, as Regiões Federativas, os  
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos  
eles autônomos em sua respectiva esfera de  
competência. 
Justificativa: 
O federalismo brasileiro esteve sempre muito próximo do mito e muito distante da realidade. Como 
fetiche intocável e imutável o princípio federativo, ao lado do princípio republicano tem ultrapassado 
os tempos e os regimes, em maiores questionamentos, como um dos alicerces da ordem 
constitucional. 
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E é assim que se apresenta no projeto de constituição do nobre relator BERNARDO CABRAL, que 
reza no seu artigo 49: “A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil 
compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos eles autônomos em sua 
respectiva esfera de competência”. 
Pouco importa aos constituintes de 1987 que a Federação Brasileira tenha sido uma cópia servil, um 
verdadeiro plágio dos primeiros constituintes republicanos em cima da Constituição ...profundas 
diferenciações históricas, políticas e administrativas existentes entre as ex-colônias federadas norte-
americanas e as ex-províncias do Império do Brasil. 
Pouco também parece importar aos constituintes de 1987 que a autonomia dos Estados e Municípios 
hoje é uma ficção. E mais que isso é um atentado contra a Democracia, visto que, até em sua matriz 
o federalismo atualizou-se, procurou fundamentar-se diferente daqueles que lhe deram origem, e 
esse apresenta como suporte do Estado Democrático. 
“Hoje nos Estados Unidos, há uma firme convicção que a descentralização do poder é um 
instrumento fundamental para o exercício da Democracia. Quer dizer, quanto mais perto estiver a 
desse do Poder Decisório daqueles que a ele estão sujeitos, mais probabilidade de o poder ser 
democrático. Este é um ponto fundamental: Não teremos uma autêntica democracia no Brasil se não 
houver uma forte tendência descentralizadora. Urge, pois, abrir mão de certas velharias inseridas na 
Constituição que confundem a Federação com um mecanismo de convivência de Estados carentes 
de unidade nacional para abraçar a federação como instrumento de Democracia”. (CELSO BASTOS, 
A Federação no Brasil). 
Diante não só da falta de tradição de autonomia dos Estados, mas de sua inviabilidade financeira, 
administrativa e até política, os ditadores foram mais coerentes. Vargas nomeou interventores e os 
Generais-Presidentes fabricam os Governadores Biônicos, certos de que a Federação Brasileira não 
passa de uma fantasia Jurídico-Constitucional. Fato comprovado diuturnamente pela situação de 
insolvência dos Estados e Municípios, e pela constante peregrinação de Governadores e prefeitos a 
Brasília, em busca de socorro para suas administrações. 
A questão mais grave é que essa falta de autonomia administrativa resulta na falta de autonomia 
política. O Governo Central não abre mão de dividendos políticos quando aplica injeções financeiras 
nos Estados e Municípios. Por essas e por outras é que se deve questionar não apenas o 
presidencialismo, mas também o Federalismo Brasileiro. 
Aquele por excesso de poderes e de instrumentos de pressão sobre os demais poderes constituídos, 
e este por escassez e esvaziamento dos meios para conseguir seus reais objetivos. 
É evidente que essa crise do Federalismo Brasileiro não se resolve com uma simples reforma 
tributária e uma distribuição mais justa do Orçamento Federal. A proposta de um novo Federalismo 
se impõe para dividir melhor o bolo da receita tributária é certo, mas também para estabelecer um 
salutar equilíbrio entre as diversas esferas de Poder, entre as unidades federadas e, principalmente, 
entre as regiões Geopolíticas. 
Não hesito em propor para o Brasil um novo Federalismo com ênfase ao poder político regional. Esse 
Federalismo Regional não representa uma proposta importada, sem fundamento na realidade e que 
se pretenda seja determinada artificialmente. Trata-se de um imperativo da geografia e da 
consciência nacional. Os Estados podem ser criações artificiais, mas as regiões não. 
A propósito, convém frisar que os constituintes, em seus trabalhos e pronunciamentos têm se 
apresentado mais como representantes regionais e menos como representantes estaduais. Até se 
formam bancadas regionais, acima dos Estados e das correntes partidárias. 
Fora do Parlamento, os movimentos embrionários do poder regional remontam à concepção da 
SUDENE, SUDAM, SUDECO, e SUDESUL – esvaziadas como os próprios Estados no período 
autoritário – mais hoje revigoradas ao lado de outros organismos regionais que se consolidam através 
da sempre mais intensa atuação dos blocos regionais de Governadores e de bancadas regionais no 
parlamento. 
Essa crescente consciência regional resulta, de um lado, de circunstâncias históricas e geográficas e, 
de outro lado, da política de exorbitante concentração de poderes por parte da União e do poder 
paralelo assomado por alguns Estados ricos e desenvolvidos contra a maioria de Estados submersos 
na penúria. Tudo isso atenta contra a Federação e contra a sobrevivência dos Estados Membros. 
Por outro lado, evidenciam-se sobejamente os efeitos perversos das políticas setoriais para as 
regiões. Exemplificando-se. As grandes decisões em defesa da economia nacional geram resultados 
danosos para a maioria das regiões, aumentando as gritantes e perigosas disparidades inter-
regionais. Assim vem ocorrendo com a política de substituição das importações, a partir de 1934. 
Com a instalação da indústria automobilística e até com... 
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Torna-se, pois, urgente uma compatibilização das políticas setoriais com as políticas regionais. E isto, 
no nosso entender, não se conseguirá sem um poder regional institucionalizado pelas regiões 
federativas. 
É preciso deixar bem claro três pontos. 
1º - A proposta não põe em risco a existência da Federação, pelo contrário, a purifica dos 
artificialismos e, em consequência, a encaixa melhor em nossa realidade. 
2º - O Federalismo Regional não elimina a autonomia dos Estados, mas a fortalecer por dois motivos: 
eles se colocam em situação absolutamente igualitária perante os demais Estados da mesma região 
e enfrentam em bloco as pretensões hegemônicas de outros Estados ou Regiões. 
3º - A proposta não introduz propriamente uma quarta esfera de poder, mas uma forma colegiada do 
exercício dos poderes já existentes nos Estados que se associam em regiões. 
Restaria responder a essa preocupação como evitar a formação de super-regiões, como por 
exemplo: o triângulo Rio-São Paulo-Minas Gerais? 
O problema, segundo a proposta, será enfrentado por duas medidas pela criação de um fundo de 
equalização regional e pela possibilidade de uma legislação complementar que desestimule toda 
forma de hegemonia de uma região sobre outra. 
Por último, vale destacar que a proposta não impõe, mas faculta a formação de regiões. E o processo 
previsto para tal fim é democrático e participativo. 
Face tais razões a à vista de todos os fundamentos que embasam a existência do Federalismo das 
regiões é que esperamos contar com o apoio dos nobres colegas Constituintes. 
Parecer:   
   A inexistência de definição, tanto no anterior quanto no novo texto do Projeto de Constituição, do 
que seja "Região  
Federativa", nos leva a optar pela rejeição. 
   
   EMENDA:14954 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIMÃO SESSIM (PFL/RJ) 
Texto:   
   Ao § 4o. do art. 49 deve ser dada a seguinte redação:  
"A criação, a incorporação, a fusão e o  
desmembramento de Municípios dependerão de consulta  
prévia, mediante plebiscito, às populações das  
áreas diretamente interessadas, da aprovação das  
Câmaras de Vereadores dos Municípios afetados e se  
darão por lei estadual e nos termos desta". 
Justificativa: 
Deve retornar à competência do Estado o estabelecimento de requisitos para a criação de 
Municípios. O Estado saberá, melhor do que a União, se deve ou não incentivar a criação de 
Municípios. 
Parecer:   
   É nosso parecer que os requisitos para criação, incorporação, fusão e desmembramento devam ser 
estabelecidos por lei complementar estadual.  
Assim sendo, optamos pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:14964 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUY BACELAR (PMDB/BA) 
Texto:   
   Substitua-se os parágrafos 3o. e 4o. do  
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artigo 49, do Projeto da Comissão de  
Sistematização, da seguinte forma:  
§ 3o. - Os Estados podem incorporar-se entre  
si, subdividir-se ou desmembrar-se para se  
anexarem a outros ou formarem novos Estados,  
mediante aprovação de suas Assembleias 
Legislativas, das respectivas populações, por  
plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei  
complementar.  
§ 4o. - A criação, a incorporação, a fusão  
e o desmembramento de municípios os requisitos os  
de consulta previa, mediante plebiscito, às  
respectivas populações da aprovação das Câmaras de  
Vereadores dos Municípios afetados e dar-se-ão por  
lei estadual. 
Justificativa: 
Na forma em que se encontram redigidos os parágrafos 3º e 4º do artigo 4º, no processo de 
incorporação, subdivisão, desmembramento e criação de novos Estados e Municípios é bastante a 
consulta plebiscitária das “populações diretamente interessadas”. 
Isto nos leva a concluir como determinante desse processo, a manifestação positiva das populações 
fixadas nas regiões que dele se formem objeto. Abster-se-ia, então, a manifestação do todo, dando-
se como predominante para ato de tal relevância política a simples manifestação das partes 
interessadas. 
Procedimento dessa natureza não nos parece acertado, uma vez que desconhece as vinculações 
geoeconômicas, de especial relevo quando se pretende criar novas unidades de Administração, seja 
a nível estadual, seja a nível de Municípios. Afastar a manifestação da vontade da maioria do todo 
populacional, significa obscurecer um princípio fundamental da unidade política, cujas regras de 
oportunidade e conveniência só ele pode oferecer. Implicaria, ademais, em promover uma 
pulverização de nossas unidades administrativas, com fatais prejuízos ao desenvolvimento do país. 
Parecer:   
   As alterações propostas nos parecem mais de caráter literário do que jurídico.  
Optamos por manter a redação já estabelecida no Projeto. 
   
   EMENDA:14977 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ FREIRE (PMDB/GO) 
Texto:   
   Elimine-se o Parágrafo 4o. do Artigo 49 e  
acrescente-se o seguinte ao Artigo 57 do Projeto  
de Constituição, que trata da competência dos Estados.  
VI - Legislar sobre:  
a) criação, fusão, incorporação e  
desmembramento de Municípios;  
b) divisão de Municípios em Distritos. 
Justificativa: 
O Projeto de Constituição atual, através do Artigo 49, Parágrafo 4º, repete a impropriedade da Carta 
de 67 ao permitir, em detrimento da autonomia dos Estados, que a União legisle sobre a criação de 
Municípios, e cria dificuldades na redivisão territorial, para a decepção de todos os Distritos 
brasileiros, prontos para se emancipar. 
Parecer:   
   É nosso parecer que os requisitos para criação, incorporação, fusão e desmembramento devam ser 
estabelecidos por lei complementar estadual, conforme a tradição jurídica brasileira.  
A proposta relativa ao artigo 57 nos pareceu oportuna e louvável em relação ao mérito. O § 4o. do 
artigo 49 passou para o § 49. 
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   EMENDA:15181 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GONZAGA PATRIOTA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Suprima-se o § 4o. do Artigo 49. 
Justificativa: 
O Projeto de Constituição no Artigo 49, § 4º, repete impropriedade da Carta de 67 ao permitir, em 
detrimento da autonomia dos Estados, que a União legisle sobre a criação de Municípios. 
É o que a emenda corrige, como se impõe. 
Parecer:   
   É nosso parecer que os requisitos para criação, incorporação, fusão e desmembramento devam ser 
estabelecidos por lei complementar estadual, conforma a tradição jurídica brasileira.  
O § 4o do artigo 49 passou para o artigo 57. 
   
   EMENDA:15735 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÉLIO SOUZA (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dá nova redação ao § 4o., do art. 49 do Projeto.  
"Ao § 4o. do art. 49, dê-se a seguinte redação:  
Art. 49 - ..................................  
§ 4o. - Lei estadual regulará a criação, a  
incorporação, a fusão e o desmembramento de  
municípios." 
Justificativa: 
A justificativa mor está no próprio respeito ao princípio federativo. 
Não faz sentido atribuir-se à lei complementar federal a disciplina dessa questão. A heterogeneidade 
das regiões estaduais não pode ser enquadrada no regramento genérico, válido para todo o país, 
como aconteceu na vigência do regime autoritário que, lamentavelmente, ainda sobrevive, posto que 
intocada a legislação específica. 
Este é o momento da grande correção. 
Regras nacionalmente padronizadas nesta matéria ou inviabilizarão essas modificações, ou 
acarretarão inconveniências indescritíveis. Claro está que a definição da estrutura municipal do Acre, 
por exemplo, não se pode dar à luz de regras que tenham aplicação, para o mesmo caso, em São 
Paulo. 
E é exatamente isso que acontece hoje, nos termos da legislação complementar reguladora da 
matéria. 
Desde que o Estado respeite o princípio da autonomia municipal, não há razão que retire dele, 
transferindo-a para a União, a decisão sobre a conveniência e oportunidade da criação de municípios, 
ainda que sejam alegados fatores demográficos, financeiros e políticos a serem preservados pela 
Federação. 
A rigor, a ficar como está, chancela-se a invasão da autonomia dos Estados e dos Municípios, 
mediante o estabelecimento de condições e critérios uniformes, impostos a realidades estaduais e 
municipais diversificadas entre si. 
Cada unidade da Federação regulará a matéria de acordo com seus interesses e suas 
peculiaridades. 
Na legislatura anterior à instalação desta Assembleia Nacional Constituinte tentei, sem êxito, através 
de proposta de Emenda Constitucional modificar esta questão. Insisto, agora, quando vejo o Projeto 
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de Constituição aferrar-se à orientação vigente, que precisa ser alterada em benefício do próprio 
interesse público. 
Parecer:   
   É nosso parecer que os requisitos para criação, incorporação, fusão e desmembramento devam ser 
estabelecidos por lei complementar estadual. O assunto foi devidamente normatizado no artigo 57.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:15838 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANSUETO DE LAVOR (PMDB/PE) 
Texto:   
   Suprima-se do parágrafo 4o. do Artigo 49 a expressão:  
... "Obedecidos os requisitos previstos em  
Lei Complementar Federal". 
Justificativa: 
A competência de estabelecer os requisitos para criação de novos Municípios deve ser atribuída aos 
Estados e não a União. 
Parecer:   
   É nosso parecer que os requisitos para criação, incorporação, fusão e desmembramento devam ser 
estabelecidos por lei complementar estadual, conforme a tradição jurídica brasileira.  
Portanto somos pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:15882 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DAVI ALVES SILVA (PDS/MA) 
Texto:   
   Substituam-se os parágrafos quarto e quinto  
do Artigo 49, renumerando-se os demais, pelo seguinte:  
"§ 4o. - Os Estados e os Territórios podem,  
mediante Lei Complementar, incorporar-se entre si,  
subdividir-se ou desmembrar-se, para anexação ou  
constituição de novos Estados ou Territórios." 
Justificativa: 
A primeira Constituição a prever a redivisão territorial do País, pela criação de novos Estados e 
Territórios, foi a de 1946 e fê-lo desastradamente, colocando as mesmas exigências que se pretende 
reeditar no Artigo 49 do Projeto. 
Com o resultado das intermináveis e delongadas exigências, não se criou nenhum Estado, sob o 
império daquela Carta, a não ser o do Acre, previsto em suas disposições gerais. 
É preciso remover tais empecilhos a desejada redivisão territorial do País, conservando-se, no caso, 
as exigências da Constituição em vigor, sob cujo Império se procedeu à fusão Rio Guanabara e à 
criação dos Estados de Mato Grosso do Sul e Rondônia. 
Parecer:   
   Para maior clareza do texto e visando dar maior autonomia aos Estados Federados, optamos por 
manter a redação do parágrafo 5o. e passamos o § 4o. para o artigo 57.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:16039 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MALULY NETO (PFL/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se o § 4o. do art. 49. 
Justificativa: 
O projeto, no art. 49, § 4º, repete impropriedade da Carta de 1967, ao permitir, em detrimento da 
autonomia dos Estados, que a União legisle sobre a criação de Municípios. 
Parecer:   
   É nosso parecer que os requisitos para criação, incorporação, fusão e desmembramento devam ser 
estabelecidos por lei complementar estadual. O § 4o, alterado, foi para o artigo 57.  
Somos, portanto, pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:16397 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   O § 4o. do artigo 49 passa a ter a seguinte redação:  
§ 4o. - A criação, a incorporação, a fusão e  
o desmembramento de Municípios, obedecidos os  
requisitos previstos em lei complementar estadual,  
dependerão de consulta plebiscitária. 
Justificativa: 
O objetivo é claro e preciso é competência dos Estados-membros legislar sobre os Municípios. 
Ademais, foi uma prática adotada com grande êxito na vigência de 1946. Com a de 1967/69 deu-se a 
ingerência da União e com o atual Projeto de Constituição mantém. 
A presente emenda é mais consentânea com o espírito de fortalecimento do federalismo. 
Parecer:   
   É nosso parecer que os requisitos para criação, incorporação, fusão e desmembramento devam ser 
estabelecidos por lei complementar estadual, conforma a tradição jurídica brasileira.  
O § 4o do artigo 49 passou para o artigo 57. 
   
   EMENDA:16633 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CÁSSIO CUNHA LIMA (PMDB/PB) 
Texto:   
   EMENDA CONSTITUCIONAL  
DISPOSITIVO EMENDADO: § 4o., do art. 49  
Suprimir do texto do § 4o., do art. 49, a  
palavra federal e colocar e em seu lugar a palavra  
estadual. 
Justificativa: 
A redação atual mantém a mesma impropriedade da Constituição vigente. É mais correto atribuir à lei 
complementar estadual a fixação dos requisitos para a criação, a incorporação, a fusão e o 
desmembramento de Municípios. Resgata-se, assim, competência estadual. 
Parecer:   
   É nosso parecer que os requisitos para criação, incorporação, fusão e desmembramento devam ser 
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estabelecidos por lei complementar estadual, conforme a tradição jurídica brasileira.  
O § passou para o artigo 57. 
   
   EMENDA:16728 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALEXANDRE PUZYNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Constitucional  
Dispositivo Emendado: § 4o. do art. 49  
Suprimir do texto do § 4o., do art. 49, a  
palavra federal e colocar em seu lugar a palavra  
estadual. 
Justificativa: 
A redação atual mantém a mesma impropriedade da Constituição vigente. É mais correto atribuir à lei 
complementar estadual a fixação dos requisitos para a criação, a incorporação, a fusão e o 
desmembramento de Municípios. Resgata-se, assim, a competência estadual. 
Parecer:   
   É nosso parecer que os requisitos para criação, incorporação, fusão e desmembramento devam ser 
estabelecidos por lei complementar estadual, conforma a tradição jurídica.  
Aprovada parcialmente, nos termos do substitutivo. Passou para o artigo 57. 
   
   EMENDA:16757 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NYDER BARBOSA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Suprima-se o § 4o. do artigo 49;  
Acrescente-se ao art. 57 - Competência dos Estados:  
I - .............................. 
II - .............................. 
III - .............................. 
IV - ............................. 
V - .............................. 
VI - Legislar sobre criação, fusão,  
incorporação e desmembramento de Municípios. 
Justificativa: 
O atual Projeto de Constituição subscrito pelo ilustre Relator, Deputado Bernardo Cabral, em seu art. 
49, § 4º, repete, impropriedade da Carta de 67 ao permitir, em detrimento da autonomia dos Estados, 
que a União legisle sobre a criação de Municípios. 
Por outro lado, é preciso que se inclua entre as atribuições do Estado, sua competência de legislar 
sobre matéria de seu exclusivo interesse. 
É o que a presente emenda corrige, como se impõe. 
Parecer:   
   Pela aprovação. Preservando-se os critérios adicionais de consulta democrática à população 
interessada, incluindo-se no texto do Projeto de Constituição dispositivo que dar competência aos 
Estados para legislar sobre a criação, fusão o desmembramento de municípios (art. 57, VI)  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:16791 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSE CARLOS VASCONCELOS (PMDB/PE) 
Texto:   
   Dê-se ao Artigo 49 do Projeto de Constituição  
a seguinte redação:  
Art. 49 - A organização político-  
administrativa da República Federativa do Brasil  
compreende a União, os Estados, o Distrito Federal  
e os Municípios, todos eles autônomos em sua  
respectiva esfera de competência.  
§ 1o. - O Distrito Federal é a capital da União;  
§ 2o. - Os Territórios integram a União;  
§ 3o. - A criação de novos Estados,  
Territórios e Municípios será regulamentada em lei  
complementar;  
§ 4o. - Lei complementar federal disporá  
sobre a criação de território, sua transformação  
em Estado ou sua reintegração ao Estado de origem;  
§ 5o. - Os Estados, o Distrito Federal e os  
Municípios poderão ter símbolos próprios. 
Justificativa: 
A redação que ora propomos para o parágrafo 3º do Art. 49 tem por objetivo eliminar do texto 
constitucional um emaranhado de exigências para que se promovam redivisões territoriais no Brasil. 
Além das pendencias históricas em relação aos Territórios contestados entre Estados que se 
pretende sejam solucionadas através do trabalho da Comissão de Redivisão Territorial (Art. 440), há 
que se constatar o progresso e desenvolvimento alcançados por regiões brasileiras que se encontram 
tolhidas no seu processo de auto-gestão devido a questões meramente administrativas. 
Prova disso são às várias propostas apresentadas nesta ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE 
o que deve não nos mobilizar contra sua discussão, mas, ao contrário, estabelecer instrumento legais 
para que encontrem solução em prazo certo. 
A força do consuetudinário não se oponha a cegueira do status quo. 
Parecer:   
   A redivisão territorial do País é assunto da maior importância e a Constituição não pode ser omissa 
em relação a ele. O que propomos como princípios gerais a respeito visa democratizar o processo e 
deve, portanto, ser mantido. 
   
   EMENDA:17027 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTERO DE BARROS (PMDB/MT) 
Texto:   
   Pela presente emenda o § 4o. do artigo 49  
passa a ter a seguinte redação:  
Art. 49. ....................................  
§ 4o. A criação, a incorporação, a fusão e o  
desmembramento de municípios dependerão de  
consulta prévia, mediante plebiscito, às  
populações diretamente interessadas e da aprovação  
da Assembleia Legislativa.  
Acrescentar no artigo 57:  
Art. 57 - Compete aos Estados:  
VI - Legislar sobre a criação, fusão,  
incorporação e desmembramento de municípios. 
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Justificativa: 
A mudança proposta para o Artigo 49, é no sentido de após a escolha popular através de plebiscito, a 
decisão passe por uma esfera que consiga avaliar a situação de forma mais isenta. 
Estendemos que no caso de emancipação de distritos permanecendo o texto atual, dificilmente 
presenciaremos Câmaras Municipais autorizando divisões em seus municípios. 
O inciso IV que acrescentamos ao Artigo 57 é em decorrência da nova redação proposta ao Artigo 
49. 
Parecer:   
   É nosso parecer que os requisitos para criação, incorporação, fusão e desmembramento devam ser 
estabelecidos por lei complementar estadual, conforme a tradição jurídica brasileira.  
No entanto a proposta relativa ao artigo 57 nos pareceu oportuna e louvável em relação ao anto a 
proposta relativa ao artigo 57 nos pareceu oportuna e louvável em relação ao mérito. 
   
   EMENDA:17371 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSO SGUAREZI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se nova redação aos parágrafos 3o. e 4o.  
do artigo 49:  
§ 3o. - Ao Congresso Nacional cabe a  
iniciativa e competência das leis complementares  
de criação, fusão ou desmembramento de Estados e  
Territórios, cabendo às Assembleias Legislativas  
Estaduais as que digam respeito à criação,  
incorporação, fusão ou desmembramento de  
Municípios.  
§ 4o. - Projeto de Resolução do Poder  
Legislativo autorizará o plebiscito às populações  
diretamente interessadas, cabendo à Justiça  
Eleitoral a realização da consulta. 
Justificativa: 
Como nação jovem o Brasil deve ter uma Constituição que possa atender a disciplinar a distribuição 
espacial de sua crescente população. Não demorarão muitos anos para que tenhamos dobrada a 
nossa população e quiçá, em meio século, até triplicada. A dinâmica deste crescimento irá exigir 
milhares de novos municípios e dezenas de novos Estados. É matéria constitucional pertinente 
atribuir competência para que o Poder Legislativo discipline este processo e institucionalize a criação, 
a incorporação e a fusão de estados, territórios e municípios. A matéria de emancipação política e da 
autonomia administrativa é de caráter jurídico-formal, mas de fundo eminentemente político, daí 
porque deve ser da competência do Legislativo, que em sua esfera federal ou estadual, tem as 
melhores condições de avaliar a oportunidade e julgar a conveniência destas históricas decisões. 
Parecer:   
   A criação de um novo Estado Federado, que já tenha sido aprovada pelas populações diretamente 
interessadas e pelas respectivas Assembleias Legislativas, deve ser, em sua fase final, aprovada 
pelo Congresso Nacional, inclusive, por lei ordinária. Consideramos, pois, desnecessário especificar 
que lei complementar disporá sobre a criação de Estados Federados e que a iniciativa cabe ao 
Congresso Nacional. 
   
   EMENDA:17420 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO MIRANDA (PMDB/GO) 
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Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
ARTIGO 49  
O § 4o. do art. 49 passa a ter a seguinte redação:  
§ 4o. - A criação, a incorporação, a fusão e  
o desmembramento de municípios obedecerão  
requisitos previstos nas Constituições estaduais,  
sendo contudo indispensável a consulta  
plebiscitária às populações das áreas afetadas. 
Justificativa: 
A presente emenda visa a coibir a imposição do distrito mãe sobre as populações dos distritos com 
capacidade de sobrevivência própria, mantendo assim o equilíbrio dos direitos. 
Parecer:   
   A Emenda procura simplificar o processo de incorporação, fusão e desmembramento de 
Municípios, suprimindo a manifestação das respectivas Câmaras Municipais.  
A matéria em tela acha-se convenientemente disciplinada, não se justificando, ademais, a omissão do 
legislativo municipal.  
Pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:17561 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TITO COSTA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Imprima-se a seguinte redação ao § 4o. do  
artigo 49 do Projeto de Constituição:  
"§ 4o. - Observados os requisitos  
estabelecidos em lei estadual e consultadas,  
previamente, mediante plebiscito, as populações  
interessadas, poderão ser criados, fundidos,  
incorporados e desmembrados os Municípios". 
Justificativa: 
Só à legislação estadual deve competir a disciplinação da criação, da fusão, da incorporação e do 
desmembramento dos Municípios e nunca ao legislador federal como prescreve, impropriedade, o 
Projeto que, não é particular, se aproxima, injustificadamente, da Carta de 67 e se afasta da 
Constituição democrática de 1946. 
Parecer:   
   É nosso parecer que os requisitos para criação, incorporação, fusão e desmembramento devam ser 
estabelecidos por lei complementar estadual, conforma a tradição jurídica.  
Aprovada parcialmente, nos termos do substitutivo. Passou para o artigo 57. 
   
   EMENDA:17730 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO CÂMARA (PMDB/RN) 
Texto:   
   Suprima-se o parágrafo 4o. do artigo 49,  
Capítulo I, Título IV. 
Justificativa: 
O texto do Projeto de Constituição, além de ser demasiadamente restritivo, trata de matéria da 
competência da legislação estadual. 
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Uma vez que no parágrafo 5º do mesmo artigo 49 está explicito que compete aos Estados, inclusive, 
“legislar e editar normas sobre todos os assuntos de suas respectivas esferas de competência”, 
manda a lógica, neste caso, que o texto constitucional delegou à lei ordinária matéria de que trata o 
referido parágrafo 4º do artigo 49. 
Parecer:   
   Pela rejeição. O dispositivo foi transferido para o artigo 57 no Projeto do Relator. O assunto passou 
para a competência Estadual.  
Pela rejeição 
   
   EMENDA:17868 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERALDO BULHÕES (PMDB/AL) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação aos §§ 3o, 4o. e 4o.  
e 5o. do Artigo 49 do Projeto de Constituição:  
"§ 3o. Os Estados podem incorporar-se entre  
si, subdividir-se ou desmembrar-se para se  
anexarem a outros ou formarem novos Estados,  
mediante aprovação das populações diretamente  
interessadas, por plebiscito, e do Congresso  
Nacional, por lei complementar.  
§ 4o. A criação, a incorporação, a fusão e o  
desmembramento de Municípios, obedecido os  
requisitos previstos em lei complementar federal,  
dependerão de consulta às populações diretamente  
interessadas e se darão por lei estadual.  
§ 5o. Lei complementar federal disporá sobre  
a criação de Território, sua transformação em  
Estado ou sua reintegração ao Estado de origem,  
mediante aprovação das populações diretamente  
interessadas, por plebiscito." 
Justificativa: 
Dentre os direitos políticos do cidadão brasileiro, destaca-se o de votar, elegendo seus 
representantes no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas e nas Câmaras de Vereadores. 
A esses representantes cabe votar as leis que regulamentarão os negócios da União, Estados e 
Municípios, sem qualquer interferência do eleitor. 
Acreditamos que a atuação do eleitor não deve cessar com a eleição de seu representante junto ao 
Poder Legislativo. Nos casos de criação, incorporação, fusão ou desmembramento de qualquer 
unidade da federação, achamos que a população deve manifestar-se, seja através de consulta 
popular ou plebiscito. 
Parecer:   
   O Substitutivo do Relator está prevendo plebiscito nos § 3o.e 4o. No artigo 5o.emitir, tendo em vista 
que os Territórios são autarquias administrativas. 
   
   EMENDA:17921 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JUTAHY JÚNIOR (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se aos §§ 3o. e 4o. do art. 49 as seguintes redações:  
"Art. 49 - ..................................  
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§ 3o. - Os Estados podem incorporar-se entre  
si, subdividir-se ou desmembrar-se para anexarem a  
outros ou formarem novos Estados, mediante  
aprovação das respectivas Assembleias 
Legislativas, das populações dos Estados  
interessados, por plebiscito, e do Congresso  
Nacional, por lei complementar.  
§ 4o. - A criação, a incorporação, a fusão e  
do desmembramento de Municípios, obedecidos os  
requisitos previstos na Constituição Estadual,  
dependerão de consulta prévia, mediante  
plebiscito, às populações dos respectivos  
municípios, da aprovação das Câmaras de Vereadores  
dos Municípios afetados e se darão por lei  
estadual." 
Justificativa: 
A presente Emenda visa a ampliar as populações a serem consultadas por plebiscito, uma vez que o 
interesse da alteração territorial e política ultrapassa o âmbito das populações mais próximas. 
Indiscutivelmente, o desmembramento de parcela do Território de um Estado membro ou de um 
Município não diz respeito, apenas, ao povo daquele território, mas à totalidade da população 
estadual ou municipal. 
A alteração proposta torna mais democrático o ato e imprime a ele mais legitimidade popular. 
A medida determina, ainda, que os critérios e requisitos para a criação, incorporação, fusão e o 
desmembramento sejam veiculados pelas Constituições Estaduais, por ser esse o documento próprio 
para regular matéria de interesse do respectivo Estado e dos Municípios que o compõem. 
Parecer:   
   A alteração proposta não apresenta modificação substancial. Repete com outras palavras o que já 
está dito no Projeto do Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:17941 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO FRUET (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao parágrafo 4o., do artigo 49, a  
seguinte redação:  
Parágrafo 4o. - A incorporação, fusão e  
desmembramento de Município, obedecidos os  
requisitos previstos em lei complementar federal,  
dependerão de consulta prévia, mediante  
plebiscito, às populações diretamente  
interessadas, da aprovação das Câmaras de  
Vereadores dos Municípios afetados e se darão por  
lei estadual. A criação de Municípios deverá  
atender aos requisitos de população estimada  
superior a dez mil habitantes; eleitorado não  
inferior a dez por cento da população; centro  
urbano já constituído, com número de casas  
superior a duzentos e arrecadação, no último  
exercício, de cinco milésimos da receita  
tributária estadual, além da consulta  
plebiscitária e da aprovação por lei estadual. 
Justificativa: 
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Cumpre ver estabelecido, na Constituição Federal, os requisitos que agilizem a criação de novos 
Municípios, de forma a impedir os percalços de legislação complementar. Daí a presente redação, 
que merece ser acolhida. 
Parecer:   
   A criação de Municípios, no Projeto do Relator está afeta a lei estadual, dependendo de aprovação 
das Câmaras de Vereadores e ainda de Lei Complementar Federal.  
A Emenda quer ainda impor requisitos que deveriam ficar por conta da lei complementar.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:18048 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO ROSSI (PTB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se o § 4o. do artigo 49 e acrescente-  
se ao artigo 57 "Competência dos Estados":  
VI - Legislar sobre criação, fusão,  
incorporação e desmembramento de Municípios. 
Justificativa: 
O Projeto no artigo 49, § 4º, repete impropriedade da Carta de 67 ao permitir, em detrimento da 
autonomia dos Estados, que a União legisla sobre a criação de Municípios. 
É o que a emenda corrige, como se impõe. 
Parecer:   
   A norma Constitucional federal impedirá a proliferação de Municípios sem condições cuja criação às 
vezes se dá exclusivamente pelo interesse de obtenção de Verbas do Fundo de Participações 
Municipais.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:18073 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Constitucional  
Dispositivo Emendado: § 4o., do art. 49  
Suprimir do texto do § 4o., do art. 49, a  
palavra federal e colocar em seu lugar a palavra  
estadual. 
Justificativa: 
A redação atual mantém a mesma impropriedade da Constituição vigente. É mais correto atribuir à lei 
complementar estadual a fixação dos requisitos para a criação, a incorporação, a fusão e o 
desmembramento de Municípios. Resgata-se, assim, competência estadual. 
Parecer:   
   Pela aprovação. O § 4o. do artigo 49 passou a ser parágrafo único do artigo 57 no Substitutivo do 
Relator.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:18407 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
Texto:   
   Suprima-se o § 4o. do artigo 49 e acrescente-  
se ao artigo 57 "Competência dos Estados".  
VI - Legislar sobre criação, fusão  
incorporação e desmembramento de Municípios. 
Justificativa: 
O projeto no artigo 49, § 4º, repete impropriedade da Carta de 67 ao permitir, em detrimento da 
autonomia dos Estados, que a União legisle sobre a criação de Municípios. 
É o que a emenda corrige, como se impõe. 
Parecer:   
   A ordenação do Substitutivo já atende ao desiderato perseguido pela emenda. Pela aprovação 
parcial. 
   
   EMENDA:18784 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Constitucional  
Dispositivo Emendado: § 4o. do Art. 49  
Suprimir do texto do § 4o. do art. 49 a  
palavra "federal" e colocar em seu lugar a palavra  
"estadual". 
Justificativa: 
A redação atual mantém a mesma impropriedade da Constituição vigente. É mais correto atribuir à lei 
complementar estadual a fixação dos requisitos para a criação, a incorporação, a fusão e o 
desmembramento de Municípios. Resgata-se, assim, competência estadual. 
Parecer:   
   Consideramos que os requisitos fundamentais para criação de novos Estados devem ser definidos 
em lei complementar federal. Nosso parecer é, pois, pela rejeição. 
 
   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  
Art. 20 A organização político-administrativa  
do Brasil compreende a União, os Estados, o  
Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos  
em sua esfera de competência.  
§ 1o. Brasília, Distrito Federal, é a Capital  
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da União, que também é integrada pelos Territórios  
por ela administrados.  
§ 2o. A criação, a fusão e desmembramento dos  
Municípios, Territórios Federais e Estados é  
disciplinada em lei complementar.  
§ 3o. Os Estados, Territórios e Municípios  
poderão ter símbolos próprios.  
[...] 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Ampla e valiosa contribuição, sob a forma da abrangente Emenda de dispositivos correlatos, que foi 
parcialmente levada em conta na elaboração do Título IV.  
Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:19418 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dar nova redação art.49,§ 3o -:  
Art. 49 - a organização político  
administrativa da República Federativa do Brasil  
compreende a União, os Estados, o Distrito Federal  
e os Municípios, todos eles autônomos em sua  
respectiva esfera de competência.  
§ 1o. - O Distrito Federal é a capital da União;  
§ 2o. - os Territórios integram a União;  
§ 3o. - os Estados podem incorporar-se entre  
si, subdividir-se ou desmembrar-se para se  
anexarem a outros ou formarem novos Estados,  
mediante aprovação das populações diretamente  
interessadas, por plebiscito das Assembleias 
Legislativas, por voto da maioria e do Congresso  
Nacional, por lei complementar. 
Justificativa: 
Num País com as dimensões continentais do Brasil, necessitando constante redivisão territorial por 
razões geopolíticas, dentro da melhor construção cultural, econômica, social e política, é preciso 
ampliar as possibilidades pretendidas neste artigo. 
Parecer:   
   Para maior clareza do texto, optamos por outra redação. Portanto, nosso parecer é pela rejeição. 
   
   EMENDA:19455 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   
   No artigo 49 do Projeto de Constituição  
apresentado pela Comissão de Sistematização,  
substitua-se o teor do § 3o. pelo que se segue.  
Art. 49 - ......................  
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§ 3o. - Os Estados podem incorporar-se entre  
si, subdividir-se ou desmembrar-se para anexação a  
outros ou formação de novos Estados, por  
deliberação das respectivas Assembleias 
Legislativas, que será submetida a plebiscito das  
populações diretamente interessados e aprovação do  
Congresso Nacional, na forma estabelecida em lei  
complementar. 
Justificativa: 
O conjunto das regras do Projeto sobre o tema (o dispositivo sob correção e o art. 100, inciso V) é 
falho, sob o ponto de vista técnico, por não definir com precisão o caráter da atuação dos órgãos e 
coletividades que participam do processo. Nele é tudo aprovação: aprovam as Assembleias estaduais 
aprovam as populações interessadas, aprova o Congresso Nacional. 
O texto que em substituição se propõe leva a vantagem de claramente estabelecer a competência 
para a iniciativa de incorporação, subdivisão ou desmembramento de estados e a natureza de cada 
um dos sucessivos atos do processo a deliberação da Assembleia, a consulta plebiscitária das 
populações interessadas e a aprovação pelo Congresso Nacional. 
Parecer:   
   Para maior clareza do texto, optamos por outra redação. Portanto, nosso parecer é pela rejeição. 
   
   EMENDA:19537 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 49, do Capítulo I, do  
Título IV, do Projeto  
Proponho a seguinte redação para o "caput" do art. 49:  
"Art. 49 - A organização político-  
administrativa da República Federativa do Brasil  
compreende a União, os Estados, o Distrito  
Federal, os Municípios e os Territórios". 
Justificativa: 
Inobstante não possuírem autonomia política-administrativa, os Territórios integram a organização 
político-administrativa da República. Tanto é assim que possuem Governo próprio, consoante o art. 
70 do Projeto, dependendo a nomeação do Governo Territorial de aprovação no Senado da 
República (par. 2º); sendo facultada sua divisão em Municípios (part. 3º), sendo as contas do 
Governo Territorial aprovadas pelo Congresso Nacional (par. 4º). Apesar de não possuírem 
representantes no Senado da República, cada Território, excetuado o de Fernando de Noronha, 
elege quatro Deputados Federais (art. 97, par. 3º). Ainda o art. 201, inciso I, alínea “c”, institui 
competência ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar, originalmente, “os litígios entre os 
Estados estrangeiros, ou organismos internacionais, e a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Territórios”. 
Com todas as características acima mencionadas, não nos parece razoável excluir os Territórios da 
organização político-administrativa da República. É mais compreensível considera-los ainda como 
autarquias territoriais, desprovidas de autonomia política. A simples alusão de que “os Territórios 
integram a União” (art. 49, par. 3º), não é suficiente para descaracterizar-lhes sua natureza 
verdadeiramente autárquica. Como sabemos, essa também é a orientação da tradição constitucional 
brasileira. 
Parecer:   
   De conformidade com o Direito Administrativo Político os Territórios são autarquias administrativas 
e não entes poli- ticos. 
   
   EMENDA:19643 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OTTOMAR PINTO (PTB/RR) 
Texto:   
   TÍTULO IV DA ORGANIZAÇÂO DO ESTADO  
CAPÍTULO, I DA ORGANIZAÇÃO-ADMINISTRATIVA:  
Art. 49 - A organização político  
administrativa da República Federativa do Brasil,  
compreende a União, os Estados, os Territórios  
Federais Autônomos, o Distrito Federal e os  
Municípios.  
[...] 
Justificativa: 
Após quarenta e quatro anos de existência, não mais se justifica a manutenção do atual estatuto dos 
Territórios em relação a Roraima e Amapá.  
No momento em que o Distrito Federal ganha Autonomia Federativa, seria injusto deixar os atuais 
Territórios marginalizados da conquista do “status” de Território Autônomo entidade Federativa que 
os aproxima da condição de Estado, do ponto de vista da autonomia política legislativa administrativa 
e financeira.  
Trata-se da posição equivalente à do Distrito Federal, que se justifica pelo grau de desenvolvimento 
econômico e cultural alcançado pelas sociedades que vivem nos atuais Territórios.  
Seria injusta e intolerável discriminação manter os habitantes de Roraima e Amapá, jungidos a uma 
lei orgânica ditatorial, que inibe qualquer iniciativa mais ousada do Governador “demissível ad 
nutum”, dos Territórios em busca de soluções reclamadas pela população, em seu justo anseio de 
progresso e bem-estar.  
A verdade é que o Governador, o único “biônico”, dos Territórios, não dispõe de autoridade suficiente 
para coordenar os trabalhos, o desempenho das diversas agências do Governo Federal que agem 
como se fossem Roraima e Amapá, serventias de Ministérios e Repartições da União.  
O tratamento igualitário dispensado ao Distrito Federal e aos Territórios Autônomos de Roraima e 
Amapá, abre as portas do progresso para p seu povo, enseja o surgimento e fortalecimento de 
lideranças e vai ao encontro das aspirações de autonomia da sua gente.  
A acolhida a esta emenda, está em sintonia com os ideais de descentralização Administrativa e 
Política, com o fortalecimento da Federação Brasileira, com o momento de democracia participativa, 
que inspirou e inspira as lideranças da Nova República, em seu justo anseio pela “reconstrução de 
nossa Pátria, sob a égide da liberdade e da Justiça Social”.  
Parecer:   
   De conformidade com o Direito Administrativo Político os Territórios são autarquias administrativas 
e não entes poli- ticos. 
   
   EMENDA:19676 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOVANNI MASINI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao § 4o. do Art. 49:  
§ 4o. - A criação, a incorporação, a fusão e  
o desmembramento de Municípios, obedecidos os  
requisitos previstos em lei complementar estadual,  
dependerão de consulta prévia, mediante  
plebiscito, às populações diretamente  
interessadas, da aprovação pelas Câmaras de  
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Vereadores dos Municípios afetados e se darão por  
lei estadual. 
Justificativa: 
O objetivo da emenda é transferir da União para o Estado a competência de editar lei complementar 
de requisitos para criação, incorporação, fusão e desmembramento de Municípios. 
Ora, as realidades regionais de nosso País são muito diversas, sendo contraproducente a 
centralização e a unificação dos requisitos em pauta. O legislador estadual tem maiores e melhores 
condições de estabelecê-los. 
Impõe-se, em defesa dos ideais federativos, por conseguinte, consagrar aos Estados-membros a 
competência de editar lei complementar de requisitos para os Municípios compreendidos em seu 
território. 
Parecer:   
   Pela aprovação. O § 4o do artigo 49 passou a ser parágrafo único do artigo 57 no Substitutivo do 
Relator.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:19909 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA CONSTITUCIONAL  
DISPOSITIVO EMENDADO: § 4o., do Art. 49  
Suprimir do texto do § 4o., do art. 49, a  
palavra federal e colocar em seu lugar a palavra estadual. 
Justificativa: 
A redação atual mantém a mesma impropriedade da Constituição vigente. É mais correto atribuir à lei 
complementar estadual a fixação dos requisitos para a criação, a incorporação, a fusão e o 
desmembramento de Municípios. Resgata-se, assim, competência estadual. 
Parecer:   
   Pela aprovação parcial. O assunto passou a figurar no artigo 57 no Projeto do Relator, agora na 
competência Estadual.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:20090 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Constitucional  
Dispositivo Emendado: § 4o., do art. 49  
Suprimir do texto do § 4o., do art. 49, a  
palavra federal e colocar em seu lugar a palavra estadual. 
Justificativa: 
A redação atual mantém a mesma impropriedade da Constituição vigente. É mais correto atribuir à lei 
complementar estadual a fixação dos requisitos para a criação, a incorporação, a fusão e o 
desmembramento de Municípios. Resgata-se, assim, competência estadual. 
Parecer:   
   É nosso parecer que os requisitos para criação, incorporação, fusão e desmembramento devam ser 
estabelecidos por lei complementar estadual, conforme a tradição jurídica brasileira.  
O § passou para o artigo 57. 
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   EMENDA:20124 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao § 1o. do art., 49, do projeto de  
Constituição, a seguinte redação:  
Art. 49 - ............................... 
§ 1o. - O Distrito Federal, na cidade de  
Brasília, é a Capital da União. 
Justificativa: 
Estamos propondo a inclusão da expressão “na Cidade de Brasília”, no § 1º, do art. 49, de forma a 
definir que Brasília, é onde está a capital da União. 
Parecer:   
   Pela rejeição: Distrito Federal é uma circunscrição territorial. A capital é sempre uma cidade. A 
cidade é Brasília, que fica no DF. Se futuramente forem criadas outras cidades no DF (Taguatinga, 
Sobradinho) nenhuma delas será capital, mas somente Brasília. 
   
   EMENDA:20549 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Constitucional  
Dispositivo Emendado: § 4o., do art. 49  
Suprimir do texto do § 4o., do art. 49, a  
palavra federal e colocar em seu lugar a palavra  
estadual. 
Justificativa: 
A redação atual mantém a mesma impropriedade da Constituição vigente. É mais correto atribuir à lei 
complementar estadual a fixação dos requisitos para a criação, a incorporação, a fusão e o 
desmembramento de Municípios. Resgata-se, assim, competência estadual. 
Parecer:   
   É nosso parecer que os requisitos para criação, incorporação, fusão e desmembramento devam ser 
estabelecidos por lei complementar estadual, conforma a tradição jurídica brasileira.  
O § 4o do artigo 49 passou para o artigo 57.  
Aprovada. 
   
 

___________________________________________________________________ 

FASE O 

     EMENDA:20796 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
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Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se do art. 37, § único, a expressão  
seguinte: "... da aprovação das Câmaras de  
Vereadores dos Municípios...", portanto, ficando  
a redação seguinte:  
"Art. 37. ..................................  
Parágrafo único. A criação, incorporação,  
fusão e o desmembramento de Municípios, obedecidos  
os requisitos em lei complementar estadual  
dependerão de consulta prévia, mediante  
plebiscito, às populações diretamente  
interessadas, e se darão por lei estadual". 
Justificativa: 
A vontade soberana de um povo deve ser expressa através do referendum, não através da 
representação legislativa municipal. 
Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
 
   EMENDA:20903 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   -----EMENDA SUPLETIVA  
Suprima-se do parágrafo único do artigo 37 do  
Substitutivo do Relator a seguinte expressão:  
"da aprovação das Câmaras de Vereadores dos  
Municípios afetados." 
Justificativa: 
A composição das Câmaras Municipais apresenta. Invariavelmente, uma representação onde os 
eleitos pela sede são amplamente majoritários. 
É evidente que, sendo necessária a aprovação das Câmaras Municipais para que um distrito seja 
elevado a município, nenhum município viável será criado no Brasil. A pressão dos interesses 
econômicos da sede, impedirão que os vereadores votem pela independência do Distrito. 
Essa pressão somente poderá deixar de ser irresistível se o Distrito não possuir condições para se 
tornar independente. Teriam condições de ter seus pleitos aprovados, apenas aqueles Distritos que 
não geram recursos próprios e cujas necessidades mínimas de desenvolvimento são sustentadas 
com verbas da sede, Distritos que, logicamente, não podem, nem pretendemos sejam elevados a 
município. 
A exigência do preenchimento de requisitos estabelecidos em Lei Complementar e a consulta prévia 
mediante plebiscito, previstas no parágrafo que pretendemos modificar, já são garantias suficientes 
de que a criação de novos municípios obedecerá ao interesse maior de desenvolvimento do Estado e 
da Nação e os que nascerem, nascerão com as bênçãos da vontade popular. A inclusão no parágrafo 
único do artigo 37, da exigência que pretendemos suprimir, sepulta os anseios desenvolvimentistas 
dos brasileiros trabalhadores de incontáveis Distritos do nosso grande País e anula a vontade do 
Legislador. Sem a aprovação desta emenda, o parágrafo não terá eficácia. SERÁ LETRA MORTA DA 
CONSTITUIÇÃO. 
Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
 
 
 EMENDA:20988 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALDECK ORNÉLAS (PFL/BA) 
Texto:   
   Emenda: MODIFICATIVA  
Dispositivo emendado: Art. 28.  
Dê-se a seguinte redação ao artigo 28 do  
Substitutivo do Relator:  
Art. 28 - A República Federativa do Brasil  
compreende a União, os Estados, o Distrito Federal  
e os Municípios, todos autônomos em sua respectiva  
esfera de competência. 
Justificativa: 
Que preconceito é este que impede a inclusão do município como ente integrante da organização 
político-administrativa da república? 
No caso do Art. 2º, está certo que não haja referências a não ser aos estados, mas no título IV, 
quando se trata da discriminação de competências administrativas e legislativas entre as esferas de 
governo, e onde os municípios têm inclusive um capítulo próprio e específico, não inclui-lo constitui 
falha indesculpável. 
Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
 
   EMENDA:21013 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHICO HUMBERTO (PDT/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprimir do texto do art. 28, parágrafo 3o. a  
expressão ... "das respectivas Assembleias 
Legislativas"... 
Justificativa: 
A incorporação, subdivisão, anexação ou desmembramento na formação de novos Estados deve 
primeiro e tão somente respeitar a soberania das populações interessadas, normatizado pelo 
Congresso Nacional. As Assembleias Estaduais jamais darão direito a qualquer região de se 
emancipar. 
Parecer:   
   Pela rejeição. A supressão restringe, malgrado louvável intenção do proponente, a participação das 
Assembleias Legislativas dos respectivos estados afetados. Por outro lado, o Projeto de Constituição 
adota no dispositivo critérios adicionais de consulta democrática à população interessada, 
assegurando desta forma o respeito à soberania objeto da presente emenda. 
 
   EMENDA:21140 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JESUALDO CAVALCANTI (PFL/PI) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao art. 37, I, "B",  
e seu parágrafo único:  
Art. 37 - Cabe aos Estados:  
I - Legislar sobre:  
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............................................  
b) criação, incorporação, fusão e  
desmembramento de Municípios;  
............................................  
Parágrafo único - A criação, incorporação,  
fusão e desmembramento de Municípios, obedecidos  
os requisitos previstos em lei complementar  
estadual, dependerão de consulta prévia, mediante  
plebiscito, às populações diretamente  
interessadas, e se darão por lei estadual. 
Justificativa: 
Tornou-se vitoriosa, no Substitutivo, emenda de minha autoria que atribui ao Estado dispor, em lei 
complementar, sobre os requisitos mínimos para a criação, incorporação, fusão e desmembramento 
de Municípios. 
Foi um passo significativo no sentido de desfederalizar um assunto que, por sua natureza, diz 
respeito à conveniência do Estado e ao interesse das populações locais. 
Não se justifica, porém, que perdure a exigência quanto à aprovação das Câmaras de Vereadores 
dos Municípios afetados, sobretudo porque as populações diretamente interessadas, no democrático 
exercício da soberania, serão chamadas a decidir, em plebiscito. 
Se a soberania reside no povo, que é a fonte de todo poder, como enuncia o preâmbulo do 
Substitutivo, entende-se mais legitima sua decisão que a da Câmara Municipal, movida, não raro, 
neste particular, por interesses paroquiais e partidários. 
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que nada acrescenta de novo. 
   
   EMENDA:21319 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Substitua-se do parágrafo único do artigo 37  
do Substitutivo do relator as seguintes palavras:  
"da aprovação" para "de referendo" que  
passará ter a seguinte expressão:  
"de referendo das Câmaras de Vereadores dos  
Municípios afetados" 
Justificativa: 
Os distritos sempre terão representação minoritária nas Câmaras Municipais, o que impedirá 
qualquer aprovação de criação de novos municípios. 
Especialmente os Distritos viáveis como município, cuja pressão será irresistível. Teriam condições 
de ter suas reivindicações aprovadas apenas aqueles Distritos que não geram recursos próprios, não 
são autossustentáveis, e que, logicamente não podem, nem se pretende sejam elevados a 
municípios. 
Outrossim, a elevação de um Distrito à município não pode ser arbitrada por uma das partes 
interessadas: a Câmara Municipal. 
O preenchimento dos requisitos de lei complementar e a consulta prévia, mediante plebiscito, são 
garantias suficientes de que a criação de novos municípios obedecerá ao interesse maior de 
desenvolvimento do Estado e da Nação. E os criados, nasceram pela soberania da vontade popular. 
Esta emenda corrigirá anomalia que poderá gerar o conflito de a vontade popular expressa em 
plebiscito ser reprovada por Câmara Municipal ou vice-versa. Evitará ainda o conflito do legislativo 
Estadual ter sua aprovação anulada por reprovação de Câmara Municipal. 
E ainda mais: a sanção ou veto do Governador ser antecipados pelo veto da Câmara Municipal. 
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Esta emenda visa a correção dessas anomalias que conflitam com os direitos das comunidades e 
sepultam os anseios de desenvolvimento dos trabalhadores de incontáveis Distritos no nosso país e 
anula a vontade do Legislador.  
Sem o acolhimento desta emenda o parágrafo não terá eficácia e será letra morta da Constituição. 
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que a criação de novos municípios não dependerá mais da aprovação 
da câmara de vereadores, em virtude do acolhimento de várias emendas neste sentido. 
 
   EMENDA:21469 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 I  
Dê-se ao § 3o. do art. 28 a redação seguinte:  
"Art. 28. ..................................  
§ 3o. - Os Estados podem incorporar-se entre  
si, subdividir-se ou desmembrar-se, para se  
anexarem a outros ou formarem novos, dependendo de  
consulta prévia, mediante plebiscito, às  
populações diretamente interessadas, seguida de  
aprovação das respectivas Assembleias Legislativas  
e do Congresso Nacional, por lei complementar." 
Justificativa: 
Esse processo deve começar pelo plebiscito – manifestação das populações interessadas. Se o 
resultado for negativo, as etapas posteriores ficarão prejudicadas. 
A redação do Projeto não é satisfatória. A importância do tema exige a clareza. No vicênio de 
exceção, despregou-se o plebiscito e fez-se a fusão de dois Estados sem consultar as populações 
interessadas. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
 
   EMENDA:21729 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIRGILDÁSIO DE SENNA (PMDB/BA) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 28  
Acrescente-se ao Art. 28, caput a palavra  
"municípios" passando o Art. a ter a seguinte redação:  
Art. 28 - A República Federativa do Brasil  
compreende a União, os Estados, o Distrito Federal  
e os Municípios, todos autônomos em sua respectiva  
esfera de competência. 
Justificativa: 
Não há como excluir da Federação os municípios que gozam de autonomia no âmbito de sua 
competência, e são dirigidos por autoridades legítimas e democraticamente eleitas. 
Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos do novo Substitutivo do Relator. 
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   EMENDA:21797 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HENRIQUE CÓRDOVA (PDS/SC) 
Texto:   
   Dê-se, ao Artigo 28, do Substitutivo do  
Relator, a seguinte redação:  
Art. 28 - A República Federativa do Brasil  
compreende a União, os Estados, o Distrito Federal  
e os Municípios, todos autônomos em sua respectiva  
esfera de competência. 
Justificativa: 
A emenda visa contemplar o Município na Federação. 
Parecer:   
   Pela aprovação, tal como propõe o Ilustre Constituinte. 
 
   EMENDA:21896 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: art. 28  
O § 3o. do art. 28 do substitutivo, passa a  
ter a seguinte redação:  
Art. 28 ....................................  
§ 3o. - Os estados podem incorporar-se entre  
si, subdividir-se ou desmembrar-se, para se  
anexarem a outros ou formarem novos Estados,  
mediante aprovação das respectivas Assembleias 
Legislativas, das populações diretamente  
interessadas, mediante plebiscito, e do Congresso  
Nacional. 
Justificativa: 
Tal como está posta a norma no substitutivo, o ato é complexo. Assim, a consulta às populações 
diretamente interessadas é de natureza plebiscitária já que negativa a sua manifestação o ato não se 
consumará. 
Parecer:   
   Pela aprovação, tal como propõe o ilustre constituinte. 
 
   EMENDA:21991 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHAGAS RODRIGUES (PMDB/PI) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Ao art. 28, § 1o.,  
Dê-se a seguinte redação:  
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§ 1o. - A capital Federal é a cidade de  
Brasília, fundada por Juscelino Kubitschek de Oliveira. 
Justificativa: 
O § 1º diz que “Brasília é a Capital Federal”. A emenda faz referência expressa ao grande fundador 
da cidade, ilustre ex-Presidente da República, a quem a Nação muito deve e que, sem dúvida, 
merece ser homenageado pela Assembleia Nacional Constituinte e pela posteridade. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
 
   EMENDA:21993 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 37, Parágrafo único.  
Dê-se ao Art. 37, Parágrafo único, a seguinte redação:  
"A criação, incorporação, fusão e  
desmembramento de municípios obedecerá os  
requisitos previstos em lei complementar estadual,  
em que se incluirá consulta plebiscitária às  
populações diretamente interessadas." 
Justificativa: 
O problema da criação de municípios, de acordo com o Direito Constitucional Brasileiro, sempre foi 
resolvido por leis estaduais, sendo que a partir de 1967 tem sido mencionada a consulta plebiscitária. 
Aumentar as exigências para criação de municípios, num País das dimensões geográficas do Brasil, 
é dificultar a organização do próprio povo, em termos do seu alto governo e em termos da própria 
ocupação do interior do País. 
Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
 
 
   EMENDA:22084 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE LEITE (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 28  
Acrescente-se ao artigo 28, do Substitutivo  
do relator, o seguinte parágrafo:  
" § A criação, a incorporação, a fusão e o  
desmembramento de Municípios obedecerão a  
dispositivos de Lei Complementar Federal,  
observados os seguintes princípios:  
a) Consulta prévia, mediante plebiscito, às  
populações interessadas;  
b) aprovação pelas Câmaras dos Vereadores dos  
Municípios afetados;  
c) autonomia econômico-financeira comprovada  
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pelo Tribunal de Contas do Estado;  
d) autorização, por lei estadual." 
Justificativa: 
A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios devem ser condicionados a 
critérios definidos em Lei Complementar Federal, visando sempre melhorar as condições de vida das 
populações e o desenvolvimento regional. A facilitação de criação de Municípios, cria problemas 
financeiros aos mesmos, piorando a qualidade de vida dos Municípios. 
É essencial que tal matéria obedeça a princípios definidos na Constituição, disciplinadas por lei 
federal, uniformizando-se os requisitos para a divisão ou fusão territorial dos Municípios. A 
Preocupação com as condições econômico-financeiras deve estar patente, atribuindo-se tal 
comprovação ao Tribunal de Contas do Estado. 
Seguindo-se este ponto de vista, a criação de Municípios passa a ser a certeza da melhoria de vida 
de nossos concidadãos.  
Parecer:   
   Pela aprovação parcial, nos termos do Substitutivo. 
 
   EMENDA:22334 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO MARTINS (PMDB/RO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE  
CONSTITUIÇÃO  
(SUBSTITUTIVO DO RELATOR)  
O parágrafo único do artigo 37, passa a ter a  
seguinte redação:  
Art. 37 - ..................................  
Parágrafo único - A criação, incorporação,  
fusão e o desmembramento de Municípios, obedecidos  
os requisitos previstos em lei complementar  
federal, dependerão de consulta prévia, mediante  
plebiscito, às populações diretamente  
interessadas, da aprovação das Câmaras de  
Vereadores dos Municípios afetados, e se darão por  
lei estadual. 
Justificativa: 
No projeto é previsto que a “criação, incorporação, fusão e o desmembramento de Municípios, 
obedecidos os requisitos previstos em lei complementar estadual...” 
A alteração que propomos é que devem ser obedecidos os requisitos previstos em lei complementar 
federal. 
Justifico o motivo desta proposta: a criação de um município não traz consequência somente para o 
Estado do qual pertence o município; os reflexos se dão em todo o País, porquanto municípios de 
outros Estados vêm a ter diminuição em suas quotas do Fundo de Participação dos Municípios. 
Caso não haja uma lei federal disciplinando a questão, interessará aos Estados criarem o maior 
número possível de municípios, porquanto que o Estado, através dos seus municípios que receberão 
o FPM, será bastante beneficiado. 
Vamos passar a ter municípios com 100 habitantes. O futuro nos comprovará essa afirmativa, caso 
não venha a ser alterado o “Substitutivo do Relator”. 
Parecer:   
   Pela prejudicialidade, tendo em vista que o novo substitutivo do relator suprimir o dispositivo. 
 
   EMENDA:22438 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NYDER BARBOSA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Exclua-se do Parágrafo único, do inciso V, do  
art. 37, a seguinte expressão:  
"Da aprovação das Câmaras de Vereadores dos  
Municípios afetados" 
Justificativa: 
A emancipação de Distritos com a consequente criação de novos Municípios, é matéria que interesse 
exclusivamente à população da unidade emancipada. 
A longa experiência nos conduz à convicção de que aos Municípios, até por orgulho de suas 
lideranças, não interessa o desmembramento de Distritos. 
A prevalecer o texto constitucional proposto nunca mais haveria a emancipação de um único Distrito, 
com graves consequências para o progresso e o desenvolvimento das regiões interioranas. De um 
modo geral os Distritos contem, quanto muito, com um só Vereador. Os demais membros das 
Câmaras Municipais, irão se posicionar contrariamente. 
Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos do substitutivo. 
 
   EMENDA:22660 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: § 2o., Art. 28,  
Capítulo I, Título IV.  
Suprima-se o § 2o. do Art. 28 do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
Uma Federação que se pretende moderna, onde as Unidades Federadas mantenham uma isonomia 
e equidade, não pode contemplar a permanência da figura de Território Federal, esdrúxula, ditatorial 
e antijurídica. Somente quem nasceu e viveu num Território Federal, pode avaliar a ação nefasta 
desse modelo político-administrativo sobre os cidadãos. Impõe-se, pois, a atual Constituinte extirpar 
essa anomalia do contexto da Federal Brasileira. Considerando que o atual Projeto de Constituição, 
de forma justa, contempla os Territórios de Roraima e Amapá com a sua transformação em Estados 
Federados, nada mais oportuno que retirar de vez da Federação Brasileira essa figura arbitrária de 
Território Federal.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
 
   EMENDA:22669 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: § 4o, art. 28 do  
Projeto de Constituição. 
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Justificativa: 
Uma Federação que se pretende moderna, onde as Unidades Federadas mantenham uma isonomia 
e equidade, não pode contemplar a permanência da figura de Território Federal, esdrúxula, ditatorial 
e antijurídica. Somente quem nasceu e viveu num Território Federal, pode avaliar a ação nefasta 
desse modelo político-administrativo sobre os cidadãos. Impõe-se, pois, a atual Constituinte extirpar 
essa anomalia do contexto da Federal Brasileira. Considerando que o atual Projeto de Constituição, 
de forma justa, contempla os Territórios de Roraima e Amapá com a sua transformação em Estados 
Federados, nada mais oportuno que retirar de vez da Federação Brasileira essa figura arbitrária de 
Território Federal.  
Ademais, o § 3º do mesmo Art. 28, não admite que os Estados possam incorporar-se entre si, 
subdividir-se ou desmembrar-se para formarem Territórios Federais. Assim sendo com que área 
territorial geográfica iriam se constituir novos Territórios? 
Por estas razões, justifica-se a presente emenda. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
 
   EMENDA:22780 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JALLES FONTOURA (PFL/GO) 
Texto:   
   Nos termos do art. do Regimento Interno da  
Assembleia Nacional Constituinte, altere-se o  
parágrafo único do art. 37, do Substitutivo do  
Projeto de Constituição para os termos seguintes:  
"Art. 37 - ............................. 
Parágrafo Único - A criação, incorporação,  
fusão e o desmembramento de Municípios, obedecidas  
os requisitos previstos em lei complementar  
estadual, dependerão de consulta prévia, mediante  
plebiscito, às populações diretamente  
interessadas, e a darão por lei estadual". 
Justificativa: 
A presente sugestão cogita da supressão do condicionamento estabelecido no Substitutivo do Projeto 
de Constituição referente à prévia aprovação das Câmaras Municipais para criação, incorporação, 
fusão e desmembramento. 
O projeto traz a exigência de consulta prévia direta às populações interessadas. 
As Câmaras Municipais, como órgão de representação, não tendo qualquer função relevante, vez que 
os representados, os responderem diretamente a indagação, esvaziam a possível representação. 
Os membros das Câmaras Municipais apresentam os seus votos na qualidade de cidadãos, pois os 
verdadeiros titulares do poder político, a saber, os cidadãos falam, na matéria, diretamente. 
Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
 
   EMENDA:22807 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Emenda Aditiva:  
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Acrescente-se o termo "territórios" no  
parágrafo 5o. do Art. 28. 
Justificativa: 
Não entendemos a discriminação, pois consideramos importante o despertar patriótico dos jovens 
residentes nos territórios, utilizando-se para tanto símbolos próprios. 
Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos do substitutivo. 
 
   
   EMENDA:22896 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   Altera a redação do § único do art. 37:  
Parágrafo único. A criação, incorporação,  
fusão e o desmembramento de Municípios, obedecidos  
os requisitos previstos em lei complementar  
estadual, dependerão de consulta prévia, mediante  
plebiscito, às populações diretamente  
interessadas, e, se darão por lei estadual. 
Justificativa: 
Eliminamos a expressão da aprovação das Câmaras de Vereadores dos Municípios afetados já que 
esta restrição poderá limitar em muito a liberdade de manifestação dos municípios. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
 
 
   EMENDA:22954 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 I  
Dê-se ao caput do art. 28 a redação seguinte:  
"Art. 28 - A República Federativa do Brasil  
compreende a União, os Estados, o Distrito Federal  
e os Municípios, todos autônomos em sua respectiva  
esfera de competência." 
Justificativa: 
A inclusão dos Municípios no texto está em consonância com o sentimento generalizado de fortalecer 
essas células do desenvolvimento nacional, possibilitando-lhes a auto-organização. Aliás, o Projeto 
anterior os incluía no caput de seu art. 49. Inexplicável a exclusão procedida. 
Parecer:   
   Pela rejeição, por estar em desacordo com o novo substitutivo do Relator. 
 
   
   EMENDA:23038 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO REZEK (PMDB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se do artigo 37 § único a seguinte expressão:  
"da aprovação das Câmaras de Vereadores dos  
Municípios afetados". 
Justificativa: 
Plebiscito é a soberania. 
É a vontade de cada cidadão manifestada através do seu voto. 
Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos do substitutivo. 
 
 
   EMENDA:23494 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CAMARGO (PFL/SP) 
Texto:   
   Art. 28 - Acrescente o seguinte Parágrafo 6o.  
ao Art. 28:  
"6o. - Estabelecer, através de lei  
complementar, os requisitos mínimos para a  
criação, a incorporação, a fusão e o  
desmembramento de Municípios." 
Justificativa: 
O Projeto de Constituição, ao tratar de organização político-administrativa, no Título da Organização 
do Estado, dispõe sobre a criação, incorporação, fusão e o desmembramento de Municípios, o faz de 
forma centralizadora, determinando que lei complementar federal enumere os requisitos a serem 
atendidos pelos interessados. 
A presente Emenda procura corrigir o erro, devolvendo aos Estados a competência para dispor 
autonomamente sobre a matéria. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
 
   EMENDA:23551 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHAGAS DUARTE (PFL/RR) 
Texto:   
   Dê-se ao Art. 28 do Substitutivo do Relator  
ao projeto de Constituição da Comissão de  
Sistematização, a seguinte redação:  
"Art. 28 - A República Federativa do Brasil  
compreende a União, os Estados, o Distrito  
Federal, e os Territórios, todos autônomos em sua  
respectiva esfera de competência.  
§ 5o. - Os Estados, o Distrito Federal, os  
Territórios e os Municípios poderão ter símbolos  
próprios." 
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Justificativa: 
Esta Emenda visa compatibilizar o texto do Substitutivo com Emenda apresentada no sentido de 
incluir os Territórios como integrantes da República Federativa do Brasil, embora a sua autonomia 
política seja parcial. 
Veja-se, a propósito, a alteração que propusemos em Emenda anterior, ao art. 2º do Substitutivo. 
Parecer:   
   Pela rejeição. O Autor da Emenda reconhece que a autonomia política dos Territórios é parcial, por 
serem entes administrativos e integrarem a União. Caberá a Lei Federal dispor sobre a sua 
organização administrativa e judiciária. 
 
   EMENDA:23552 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHAGAS DUARTE (PFL/RR) 
Texto:   
   Suprima-se do Substitutivo do Relator ao  
Projeto de Constituição o § 2o. do Art. 28,  
renumerando-se os demais parágrafos.  
(§ 2o. - Os Territórios Federais integram a União.) 
Justificativa: 
A presente Emenda é decorrente de Emendas anteriores, através das quais propusemos nova 
redação para os artigos 2º e 28 do Substitutivo, com o intuito de deixar claro que os Territórios 
Federais, assim como o Distrito Federal, integram a união indissolúvel que constitui a República 
Federativa do Brasil, apesar de gozarem de autonomia relativa. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
 
   EMENDA:23938 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  
Modifique-se a redação do parágrafo único do  
artigo 37 para a seguinte:  
"Parágrafo único. A criação, a incorporação,  
a fusão e o desmembramento de Municípios,  
observados os requisitos de lei complementar  
estadual, dependerão de consulta prévia, mediante  
plebiscito, às populações interessadas, e se darão  
por lei estadual". 
Justificativa: 
Ou a consulta se fará às Câmaras de Vereadores, ou às populações interessadas. Evitar-se a dupla 
consulta é de relevância para que não haja possibilidade de ocorrência de confronto. 
Preferimos que a consulta se faça diretamente àquelas aos quais, mais de perto, interessam as 
providências indicadas na sugestão. 
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:24149 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda substitutiva  
Dispositivo emendado: Art. 28, § 3o.  
- Substitua-se o final do § 3o. do art. 28, a  
partir de "..das respectivas..", por "... das  
populações diretamente interessadas e do Congresso  
Nacional, na forma que dispuser a lei complementar." 
Justificativa: 
A emenda visa assegurar a participação do Congresso nacional e das populações diretamente 
interessadas no que concerne à criação de novos Estados. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
 
   EMENDA:24256 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AFFONSO CAMARGO (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Ao Art. 28 do Substitutivo do Relator da  
Comissão de Sistematização dê-se a seguinte redação:  
Art. 28 - A República Federativa do Brasil  
compreende a União, os Estados, o Distrito Federal  
e os Municípios, todos autônomos em sua respectiva  
esfera de competência. 
Justificativa: 
Os municípios, células base da estrutura político-territorial do país, devem estar “integrados na 
Federação como seus elementos constitutivos”. A própria Constituição garante a autonomia dos 
municípios no que “concerne ao peculiar interesse dos mesmos, afirmada no Poder Legislativo 
Municipal, afirmada na competência de arrecadar tributos e, particularmente, impostos de sua 
competência privativa etc.”. Com base nessa justificação, a Constituição deve, portanto, estabelecer e 
assegurar, também, o caráter de Unidade Federativa dos Municípios. 
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:24297 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
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Texto:   
   Aditiva  
Acrescente-se o termo "Territórios" ao art. 28. 
Justificativa: 
É nosso entendimento que o território integre a República Federativa e seus governadores sejam 
eleitos pelo voto direto e secreto de seus habitantes. 
Parecer:   
   A Emenda proposta está em descompasso com a perspectiva do Substitutivo, sendo, por 
conseguinte, rejeitada.  
Pela rejeição. 
 
   EMENDA:24298 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Substitutiva  
Substitua-se o termo "referendo" pelo  
"plebiscito" no parágrafo 3o. do art. 28. 
Justificativa: 
Consideramos ser a maneira mais democrática de desmembrar Estados e criar outros, a decisão 
plebiscitária de seus habitantes. 
Parecer:   
   A sugestão contida na Emenda há de ser acolhida, pois corresponde à orientação adotada pelo 
Relator.  
Pela aprovação. 
 
   EMENDA:24299 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Supressiva  
Suprima-se o parágrafo 2o. do art. 28. 
Justificativa: 
Em outra emenda de nossa autoria sugerimos a inclusão do termo território no caput do art. 28. 
Parecer:   
   Inobstante o tema preconizado na Emenda, sua rejeição decorre da inoportunidade do acatamento 
ou conflito com o direcionamento do conjunto.  
Pela rejeição. 
 
   EMENDA:24546 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   Altera a redação do  
§ 3o. do art. 28,  
que passará a ter seguinte redação:  
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- 3o. - Os Estados podem incorporar-se entre  
si, subdividir-se ou desmembrar-se, para se  
anexarem a outros, ou, formarem novos Estados,  
mediante aprovação das populações diretamente  
interessadas, mediante referendo, e, do Congresso Nacional. 
Justificativa: 
A exigência de aprovação, pelas respectivas Assembleias Legislativas, pode restringir o alcance que 
se pretende dar ao dispositivo que objetiva possibilitar a subdivisão ou desmembramento de área 
territorial com objetivo de formar novo Estado ou mesmo anexar-se a outro. Eis a razão pela qual na 
redação proposta suprimimos tal dispositivo. 
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que a orientação adotada pelo Relator inclui como indispensável a 
aprovação das respectivas Assembleias Legislativas, acrescida de critérios de consulta democrática à 
população interessada e da aprovação do Congresso Nacional, o que torna o processo mais 
abrangente, criterioso e democrático. 
 
   EMENDA:24937 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO GOMES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se ao § 3o. do art. 28 do Substitutivo do  
Relator a seguinte redação:  
"§ 3o. Lei Complementar disciplinará a  
criação de novos Estados e Territórios, por  
desmembramento ou fusão, ouvidas as populações  
diretamente interessadas": 
Justificativa: 
O parágrafo, no Substitutivo, repete o teor do art. 2º da Constituição de 1946, sob cujo império só 
ocorreu a elevação do Território do Acre à condição do Estado, produzindo um atraso de dezoito 
anos na solução do problema de redivisão territorial do País. 
Preferível a solução da Constituição em vigor, que propiciou a criação de Mato Grosso do Sul, a 
fusão Guanabara-Rio de Janeiro e a elevação de Rondônia a Estado, dispensado até mesmo o 
plebiscito. 
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:24956 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHICO HUMBERTO (PDT/MG) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Substitua-se do parágrafo único do artigo 37  
do Substitutivo do relator as seguintes palavras:  
"da aprovação" para "ad-referendo" que  
passará ter a seguinte expressão:  
"ad-referendo das Câmaras de Vereadores dos  
Municípios afetados" 
Justificativa: 
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Os distritos sempre terão representação minoritária nas Câmaras Municipais, o que impedirá 
qualquer aprovação de criação de novos municípios. 
Especialmente os Distritos viáveis como município, cuja pressão será irresistível. Teriam condições 
de ter suas reivindicações aprovadas apenas aqueles Distritos que não geram recursos próprios, não 
são autossustentáveis, e que, logicamente não podem, nem se pretende sejam elevados a 
municípios. 
Outrossim, a elevação de um Distrito à município não pode ser arbitrada por uma das partes 
interessadas: a Câmara Municipal. 
O preenchimento dos requisitos de lei complementar e a consulta prévia, mediante plebiscito, são 
garantias suficientes de que a criação de novos municípios obedecerá ao interesse maior de 
desenvolvimento do Estado e da Nação. E os criados, nasceram pela soberania da vontade popular. 
Esta emenda corrigirá anomalia que poderá gerar o conflito de a vontade popular expressa em 
plebiscito ser aprovada por Câmara Municipal ou vice-versa. Evitará ainda o conflito do legislativo 
Estadual ter sua aprovação anulada por reprovação de Câmara 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:25264 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se do Artigo 37 § Único a seguinte expressão:  
"da aprovação das Câmaras de Vereadores dos  
Municípios afetados". 
Justificativa: 
Plebiscito é soberania. 
É a vontade de cada cidadão manifestada através do seu voto. 
Parecer:   
   Razão assiste ao ilustre Autor da Emenda. Inegável a sua contribuição para o aprimoramento do 
texto constitucional em elaboração.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:25265 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Substitua-se do Parágrafo Único do Artigo 37  
do Substitutivo do relator as seguintes palavras:  
"da aprovação" para "de referendo" que  
passará ter a seguinte expressão:  
"de referendo das Câmaras de Vereadores dos  
Municípios afetados". 
Justificativa: 
Os distritos sempre terão representação minoritária nas Câmaras Municipais, o que impedirá 
qualquer aprovação de criação de novos municípios. 
Especialmente os Distritos viáveis como município, cuja pressão será irresistível. Teriam condições 
de ter suas reivindicações aprovadas apenas aqueles Distritos que não geram recursos próprios, não 
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são autossustentáveis, e que, logicamente não podem, nem se pretende sejam elevados a 
municípios. 
Outrossim, a elevação de um Distrito à município não pode ser arbitrada por uma das partes 
interessadas: a Câmara Municipal. 
O preenchimento dos requisitos de lei complementar e a consulta prévia, mediante plebiscito, são 
garantias suficientes de que a criação de novos municípios obedecerá ao interesse maior de 
desenvolvimento do Estado e da Nação. E os criados, nasceram pela soberania da vontade popular. 
Esta emenda corrigirá anomalia que poderá gerar o conflito de a vontade popular expressa em 
plebiscito ser reprovada por Câmara Municipal ou vice-versa. Evitará ainda o conflito do legislativo 
Estadual ter sua aprovação anulada por reprovação de Câmara Municipal. 
E ainda mais: a sanção ou veto do Governador ser antecipados pelo veto da Câmara Municipal. 
Esta emenda visa a correção dessas anomalias que conflitam com os direitos das comunidades e 
sepultam os anseios de desenvolvimento dos trabalhadores de incontáveis Distritos no nosso país e 
anula a vontade do Legislador.  
Sem o acolhimento desta emenda o parágrafo não terá eficácia e será letra morta da Constituição. 
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:25296 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOACI GÓES (PMDB/BA) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA.  
No Art. 28, Incluam-se os municípios como  
esfera de poder integrante da República Federativa  
do Brasil. 
Justificativa: 
Tendo o município esfera de competência própria que não se confunde com as da União, dos 
Estados e do Distrito Federal não se compreende sua exclusão como entidade integrante da 
República. 
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:25589 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 Parágrafo Único do  
art. 37 do Projeto de Constituição, para a seguinte:  
"Art. 37. ..................................  
Parágrafo Único. A criação, incorporação,  
fusão e o desmembramento de Municípios, obedecidos  
os requisitos previstos em lei complementar  
estadual, dependerão de consulta prévia, mediante  
plebiscito, às populações diretamente  
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interessadas, da aprovação de pelo menos um terço  
dos membros das Câmaras de Vereadores dos  
Municípios afetados, e se darão por lei estadual." 
Justificativa: 
A presente emenda visa estabelecer que, para a criação, incorporação, fusão e o desmembramento 
de Municípios, além dos demais requisitos exigidos pelo dispositivo sob enfoque, a “aprovação de 
pelo menos um terço dos membros das Câmaras de Vereadores dos Municípios afetados”. Com a 
inserção do texto destacado, no dispositivo ora emendado, procuro facilitar o surgimento de novos 
municípios, especialmente daqueles distritos que reúnem todas as condições para isso, mas que 
sempre esbarram na decisão das Câmaras que por sua maioria, rejeitam a ideia, somente por não 
desejarem a divisão do território de seus Municípios. 
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:25646 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUY BACELAR (PMDB/BA) 
Texto:   
   Substitua-se o Parágrafo 3o. do Art. 28, do  
Substitutivo ao Projeto de Constituição do Relator  
da Comissão de Sistematização, da seguinte forma:  
"§ 3o. - Os Estados podem incorporar-se entre  
si, subdividir-se ou desmembrar-se para se  
anexarem a outros ou formarem novos Estados,  
mediante aprovação de suas Assembleias 
Legislativas, das respectivas populações, mediante  
plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei  
complementar." 
Justificativa: 
Na forma em que se encontra redigido o Parágrafo 3º do Art. 28, no processo de incorporação, 
subdivisão, desmembramento e criação de novos Estados, é bastante a consulta plebiscitária das 
populações diretamente interessadas. 
Isto nos leva a concluir como determinante desse processo, a manifestação positiva das populações 
fixadas nas regiões que dele se formem objeto. Abstrair-se-ia, então, a manifestação do todo, dando-
se como predominante para ato de tal relevância política a simples manifestação das partes 
interessadas. 
Procedimentos dessa natureza não nos parece acertado, uma vez que desconhece as vinculações 
geo-econômicas, de especial relevo quando se pretende criar novas unidades de Administração a 
nível estadual. Afastar a manifestação da vontade da maioria do todo populacional, significa 
obscurecer um princípio fundamental da unidade política, cujas regras de oportunidades e 
conveniência só ele pode oferecer. Implicaria, ademais, em promover uma pulverização de nossas 
unidades administrativas, com fatais prejuízos ao desenvolvimento do país. 
Acresce ainda que, nosso ponto de vista é coerente com o que dispõe o Relator no Capítulo das 
Disposições Transitórias, (Art. 6º) que estabelece expressamente que, para a criação dos novos 
Estados de Tocantins, Santa Cruz, Triângulo, Maranhão do Sul, Tapajós, Juruá, Roraima e Amapá, 
seja realizada consulta popular ouvindo toda a população dos Estados a serem desmembrados. 
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:25648 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUY BACELAR (PMDB/BA) 
Texto:   
   Substitua-se o Parágrafo único, do Art. 37,  
do Projeto de Constituição do Relator da Comissão  
de Sistematização, da seguinte forma:  
"Parágrafo único - A criação, incorporação,  
fusão e o desmembramento de Municípios, obedecidos  
os requisitos previstos em lei complementar  
estadual, dependerão de consulta prévia, mediante  
plebiscito, às respectivas populações, da  
aprovação das Câmaras de Vereadores dos Municípios  
afetados, e se darão por lei estadual." 
Justificativa: 
Na forma em que se encontra redigido o parágrafo único do Art. 37, no processo de criação, 
incorporação, fusão e desmembramento de Municípios é bastante a consulta plebiscitária às 
populações diretamente interessadas. 
Isto nos leva a concluir como determinante desse processo, a manifestação positiva das populações 
fixadas nas regiões que dele se formem objeto. Abstrair-se-ia, então, a manifestação do todo, dando-
se como predominante para ato de tal relevância política a simples manifestação das partes 
interessadas. 
Procedimento dessa natureza não nos parece acertado, uma vez que desconhece as vinculações 
geoeconômicas, de especial relevo quando se pretende criar novas unidades de Administração da 
vontade da maioria do todo populacional, significa obscurecer um princípio fundamental da unidade 
política, cujas regras de oportunidade e conveniência só ele pode oferecer. Implicaria, ademais, em 
promover uma pulverização de nossas unidades administrativas, com fatais prejuízos ao 
desenvolvimento do país. 
Acresce ainda que nosso ponto de vista é coerente com o que dispõe o Relator no Capítulo das 
Disposições Transitórias (Art. 6º) que estabelece expressamente que, para a criação dos novos 
Estados de Tocantins, Santa Cruz, Triângulo, Maranhão do Sul, Tapajós, Juruá, Roraima e Amapá, 
seja realizada consulta popular ouvindo toda a população dos Estados a serem desmembrados. 
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:25695 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. 28 - Conferir a  
seguinte redação:  
A República Federativa do Brasil compreende a  
União, os Estados e os Municípios e o Distrito  
Federal, todos autônomos em sua respectiva esfera  
de competência. 
Justificativa: 
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A inclusão do Município como ente autônomo e integrante da Federação na presente Constituição 
justifica-se enquanto reconhecimento da presença histórica deste ente desde os tempos coloniais, 
características esta que sempre distinguiu a Federação Brasileira das Organizações federativas 
clássicas. Vale dizer: enquanto fenômeno diferenciado deve receber tratamento adequado. 
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:26004 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MYRIAN PORTELLA (PDS/PI) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 28, § 2o.  
Suprima-se o § 2o. do art. 28. 
Justificativa: 
A supressão decorre de outra emenda da autoria desta Constituinte, incluindo os Territórios Federais 
no caput do artigo, o que se nos afigura de melhor técnica legislativa. 
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que os Territórios Federais são entes administrativos e não possuem 
autonomia política.  
Enquanto subsistirem sob essa forma jurídica, devem integrar a União. 
 
   EMENDA:26007 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MYRIAN PORTELLA (PDS/PI) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 28.  
Dê-se ao art. 28 a redação seguinte:  
Art. 28 - A República Federativa do Brasil  
compreende a União, os Estados, os Municípios, os  
Territórios Federais e o Distrito Federal, todos  
autônomos em sua respectiva esfera de competência. 
Justificativa: 
A emenda introduz o Município como parte integrante da Confederação, começando, daí, o princípio 
de sua autonomia, que deve ser preservada a todo custo. 
Se o Brasil é uma República Federativa, é inarredável o princípio de autonomia das partes 
integrantes da União, característica fundamental do conceito de Federação. 
Por nos parecer de melhor técnica legislativa, incluímos também no caput do art. 28 os Territórios 
Federais. Noutra emenda, suprimimos o parágrafo 2º do mencionado art. 28. 
Parecer:   
   Desde a Carta de 1934, exceto o período do Estado Novo, o Município é considerado como parte 
integrante do pacto federado e uma das originalidades das Constituições Brasileiras de 1934, 1946 e 
1967 é a divisão tripartida da competência nacional, que reserva parte desta competência ao 
município.  
Somos, portanto, pela aprovação da Emenda, nos termos do Substitutivo do Relator. 
 
   EMENDA:26103 PARCIALMENTE APROVADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNIBAL BARCELLOS (PFL/AP) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 28, do Substitutivo do Relator  
ao Projeto de Constituição da Comissão de  
Sistematização, a seguinte redação:  
"Art. 28 A República Federativa do Brasil  
compreende a União, os Estados, o Distrito Federal  
e os Territórios, todos autônomos em sua  
respectiva esfera de competência.  
..................................................  
§ 5o. Os Estados, o Distrito Federal, os  
Territórios e os Municípios poderão ter símbolos próprios. 
Justificativa: 
Esta Emenda visa compatibilizar o texto do Substitutivo com Emenda apresentada no sentido de 
incluir os Territórios como integrantes da República Federativa do Brasil, embora a sua autonomia 
política seja parcial. 
Veja-se, a propósito, a alteração que propusemos em Emenda anterior, ao art. 2º do Substitutivo. 
Parecer:   
   Pela aprovação parcial, isto é, pelo acolhimento quanto à sugestão para o parágrafo 5o. e pela 
rejeição no que se refere à proposta de redação para o artigo 28, vez que os territórios são entes 
administrativos e integram a União. 
 
   EMENDA:26104 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNIBAL BARCELLOS (PFL/AP) 
Texto:   
   Suprima-se do Substitutivo do Relator ao  
Projeto de Constituição o § 2o. do art. 28,  
renumerando-se os demais parágrafos.  
(§ 2o. Os Territórios Federais integram a União). 
Justificativa: 
A presente Emenda é decorrente de Emendas anteriores, através das quais propusemos nova 
redação para os artigos 2º e 28 do Substitutivo, com o intuito de deixar claro que os Territórios 
Federais, assim como o Distrito Federal, integram a união indissolúvel que constitui a República 
Federativa do Brasil, apesar de gozarem de autonomia relativa. 
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que os Territórios Federais são entes administrativos e não possuem 
autonomia política.  
Enquanto subsistirem sob essa forma jurídica, devem integrar a União. 
 
   EMENDA:26109 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP) 
Texto:   
   Redija-se o Parágrafo único, do art. 37, na  
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forma seguinte:  
"Parágrafo único. A criação, incorporação,  
fusão e o desmembramento de Municípios, obedecidos  
os requisitos previstos em lei complementar  
estadual, dependerão do plebiscito junto às  
populações diretamente interessadas e efetivar-se-ão por lei estadual". 
Justificativa: 
Para que se efetivem a criação, incorporação, fusão ou desmembramento de Municípios o Projeto, 
dentre outras exigências, prevê inexplicavelmente a consulta prévia às populações diretamente 
interessadas e a aprovação da Câmara de Vereadores. 
A declaração de vontade popular, através de plebiscito, a nosso ver, elide a manifestação da Câmara 
dos Vereadores. 
Parecer:   
   Pela rejeição. A redação adotada pelo substitutivo atende melhor à disciplina da matéria. 
   
   EMENDA:26119 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO SALIM CURIATI (PDS/SP) 
Texto:   
   Redija-se o parágrafo único do art. 37, do  
Substitutivo do Relator na Comissão de  
Sistematização ao Projeto de Constituição, na  
forma seguinte:  
"Art. 37 ....................................  
Parágrafo único. A criação, a incorporação, a  
fusão e o desmembramento de municípios dar-se-ão  
por ato de cada Assembleia Legislativa, após  
consulta formulada às populações diretamente  
interessadas, observados os requisitos  
estabelecidos em lei complementar estadual": 
Justificativa: 
Cuida-se, nesta Emenda, de se eliminar do dispositivo a exigência de sujeição do resultado do 
plebiscito ao “ad referendum” da Câmara de Vereadores. 
De fato, não se justifica tal exigência, considerando-se que o pronunciamento das populações 
interessadas deve ser soberano. 
A permanência de semelhante requisito no texto somente serviria para tumultuar o processo de 
realização dos atos jurídicos em apreço. 
Demais, a presente Emenda visa a aperfeiçoar a redação do Parágrafo único do art. 37. 
Parecer:   
   Pela rejeição, por entender que os critérios pormenorizados para a criação de municípios é matéria 
de lei complementar estadual e sua criação, lei estadual. A carta magna deve limitar-se a fixar a 
forma legal desta providência. 
 
   EMENDA:26245 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MALULY NETO (PFL/SP) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Substitua-se do parágrafo único do art. 37 do  
substitutivo do relator as seguintes palavras:  
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"da aprovação" para "de referendo" que  
passará ter a seguinte expressão:  
"de referendo das Câmaras de Vereadores dos  
Municípios afetados". 
Justificativa: 
Os distritos sempre terão representação minoritária nas Câmaras Municipais, o que impedirá 
qualquer aprovação de criação de novos municípios. 
Especialmente os Distritos viáveis como município, cuja pressão será irresistível. Teriam condições 
de ter suas reivindicações aprovadas apenas aqueles Distritos que não geram recursos próprios, não 
são autossustentáveis, e que, logicamente não podem, nem se pretende sejam elevados a 
municípios. 
Outrossim, a elevação de um Distrito à município não pode ser arbitrada por uma das partes 
interessadas: a Câmara Municipal. 
O preenchimento dos requisitos de lei complementar e a consulta prévia, mediante plebiscito, são 
garantias suficientes de que a criação de novos municípios obedecerá ao interesse maior de 
desenvolvimento do Estado e da Nação. E os criados, nasceram pela soberania da vontade popular. 
Esta emenda corrigirá anomalia que poderá gerar o conflito de a vontade popular expressa em 
plebiscito ser reprovada por Câmara Municipal ou vice-versa. Evitará ainda o conflito do legislativo 
Estadual ter sua aprovação anulada por reprovação de Câmara Municipal. 
E ainda mais: a sanção ou veto do Governador ser antecipados pelo veto da Câmara Municipal. 
Esta emenda visa a correção dessas anomalias que conflitam com os direitos das comunidades e 
sepultam os anseios de desenvolvimento dos trabalhadores de incontáveis Distritos no nosso país e 
anula a vontade do Legislador.  
Sem o acolhimento desta emenda o parágrafo não terá eficácia e será letra morta da Constituição. 
Parecer:   
   Pela rejeição, tendo em vista que a solução adotada pelo substitutivo do Relator atende melhor à 
disciplina da matéria. 
   
   EMENDA:26246 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MALULY NETO (PFL/SP) 
Texto:   
   Suprima-se do art. 37 § único e seguinte expressão:  
"da aprovação das Câmaras de Vereadores dos  
Municípios afetados". 
Justificativa: 
Plebiscito é a soberania. 
É a vontade de cada cidadão manifestada através do seu voto. 
Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos do substitutivo. 
 
   EMENDA:26258 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSCAR CORRÊA (PFL/MG) 
Texto:   
   Art. 37 - Parágrafo único  
Substitua-se estadual por federal  
Parágrafo único.  
"A criação, incorporação, fusão e o  
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desmembramento de municípios, obedecidos os  
requisitos previstos em lei complementar federal. 
Justificativa: 
Deixar a cada Estado a fixação dos requisitos para a criação, fusão, etc. de municípios é estabelecer 
a balbúrdia de critérios no País. 
Parecer:   
   Pela rejeição, tendo em vista a solução adotada pelo Substitutivo que considera a matéria de 
competência reservado aos Estados. 
   
 
   EMENDA:26260 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSCAR CORRÊA (PFL/MG) 
Texto:   
   Art. 28, § 4o.  
Redija-se:  
"§ 4o. Lei complementar federal disporá  
sobre a criação de Estado ou Território, a  
transformação deste em Estado sua reintegração no  
Estado de origem ou em outro". 
Justificativa: 
Convém regular toda a matéria, em todas as hipóteses, em lei complementar. 
Parecer:   
   Pela aprovação parcial nos termos do Substitutivo. 
 
   EMENDA:26637 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Parágrafos 3o. e 4o. do  
Art. 28 do Substitutivo do Relator.  
Remunerando-se o § 5o., fundam-se os §§ 3o. e  
4o. do art. 28 do Substitutivo, que passam a ter a  
seguinte redação:  
"§ 3o. - Lei complementar federal disporá  
sobre a criação de Estados e Territórios Federais,  
por fusão, subdivisão ou desmembramento, exigido o  
plebiscito da população interessada". 
Justificativa: 
Como está no substitutivo, a transformação do Estado, por desmembramento, em mais de um, ou a 
fusão de dois ou mais, exige a aprovação plebiscitária das populações diretamente interessadas; mas 
essa exigência não é feita para quando a criação resulta de transformação de Território em Estado. 
Estamos absolutamente seguros de que houve um lapso na Comissão Temática, por isso propomos 
tratamento idêntico para os dois casos, tanto mais quanto a população interessada não tem uma 
Assembleia Legislativa própria, enquanto o Congresso Nacional se manifesta, necessariamente, 
sobre todas as Leis Complementares. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:26665 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao § 1o. do artigo 28 do anteprojeto a  
redação seguinte, renumerando-se os artigos 28 e  
29 para artigos 21 e 22.  
"Art. 21 - mantido  
§ 1o. - Brasília, no Distrito Federal, é a  
capital da República. 
Justificativa: 
1. Embora possa parecer preciosismo, consideramos necessário explicitar no texto Constitucional que 
a capital da República é a cidade de Brasília situada no Distrito Federal, eis que temos no País mais 
duas cidades denominadas Brasília, uma em Minas Gerais e outra no Pará. 
2. Assim, a persistir a ideia segundo a qual a capital da República é a cidade de Brasília e não o 
Distrito Federal como um todo só nos resta a ressalva sugerida pela presente emenda. 
3. A remuneração dos artigos decorre de emendas anteriores. 
Parecer:   
   A emenda versa sobre medidas e estado de emergência, matéria que não está acolhida no 
Substitutivo.  
Pela rejeição. 
 
   EMENDA:27606 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   TÍTULO IV  
DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO  
CAPÍTULO III  
DOS ESTADOS FEDERADOS  
Dê-se ao parágrafo Único do 37 do substitutivo  
do Relator da Comissão de  
Sistematização, a seguinte redação:  
Art. 37 - ..................................  
Parágrafo único - a criação, a incorporação,  
a fusão e o desmembramento de Municípios,  
obedecidos os requisitos previstos em lei  
complementar estadual, dependerão de consulta  
prévia, mediante plebiscito, às populações  
diretamente interessadas, e se darão por lei  
estadual. 
Justificativa: 
Com a presente Emenda, visamos suprimir do texto a parte do dispositivo que prevê a necessidade 
“da aprovação das Câmaras de Vereadores dos Municípios afetados” para a criação, incorporação, 
fusão e desmembramento de Municípios, mantendo, porém, a consulta prévia, mediante plebiscito, às 
populações diretamente interessadas, e a competência do Estado para legislar sobre a matéria, 
através de lei complementar. 
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Atendemos, assim, a solicitação de Comissões Emancipacionistas de várias localidades do Estado do 
Rio Grande do Sul, que são os mais diretamente interessados e que bem podem opinar sobre a 
oportunidade e a conveniência da alteração que ora estamos propondo. 
Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:27751 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON SEIXAS (PDT/SP) 
Texto:   
   EMENDA AO SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE  
SISTEMATIZAÇÃO AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO  
Terá a redação seguinte o Parágrafo único do  
artigo 37 do Substitutivo:  
"Parágrafo único. Serão efetivadas por lei  
estadual a criação, fusão, incorporação e  
desmembramento de Municípios, desde que observados  
requisitos previstos em lei complementar estadual  
e haja manifestação favorável das populações  
interessadas mediante consulta plebiscitária." 
Justificativa: 
Tendo em vista que a norma contida no parágrafo único do artigo 37 do Substitutivo prevê para 
criação, incorporação, fusão e desmembramento de Municípios a prévia manifestação, mediante 
plebiscito, das populações interessadas, parece-nos conveniente dispensar a aquiescência da 
Câmara de Vereadores que, no caso, ou teria mero caráter homologatório da decisão popular ou 
provocaria confronto com ela. 
Parecer:   
   Pela rejeição, por entender que a redação do Substitutivo atende melhor à disciplina da matéria. 
   
   EMENDA:27753 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   THEODORO MENDES (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda ao Substitutivo da comissão de  
Sistematização a redação seguinte:  
Dê-se ao parágrafo único do artigo 37 do  
Substitutivo a redação seguinte:  
"Parágrafo único. Atendidos os requisitos  
previstos em lei complementar estadual, a criação,  
incorporação, fusão e o desmembramento de  
Municípios dependerá de consulta prévia, mediante  
plebiscito, às populações diretamente interessadas  
e se dará por lei estadual." 
Justificativa: 
Quer a emenda, eliminando uma das exigências contidas no parágrafo único do artigo 37, dar plena 
autonomia às populações interessadas para deliberar sobre a criação, fusão, incorporação e 
desmembramento de Municípios dentro do melhor espírito democrático, pois, no caso, ao povo e 
somente a ele deve caber o direito de decidir sobre seu próprio destino. 
Parecer:   
   Pela rejeição, por entender que os critérios pormenorizados para a criação de municípios é matéria 
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de lei complementar Estadual e sua criação, de lei Estadual. A carta magna deve limitar-se a fixar a 
forma legal desta providência. 
 
 
   EMENDA:26780 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
Texto:   
   Redija-se o parágrafo único do art. 37 da seguinte forma:  
"Parágrafo Único - As Assembleias  
Legislativas estaduais poderão legislar sobre a  
criação, incorporação, fusão e o desmembramento de  
Municípios, que dar-se-ão mediante consulta  
plebiscitária, em conformidade com os critérios  
previstos em lei complementar estadual". 
Justificativa: 
Com o texto adotado pelo Projeto de Constituição restabeleceu-se o princípio vigente na Constituição 
de 1946, alterado com a de 1967, devolvendo aos Estados-membros a iniciativa de legislar sobre 
matéria de seu estrito interesse, principalmente no que concerne à sua organização político-
administrativa. 
Assim, ocorrendo a manifestação plebiscitária das populações interessadas, torna-se desnecessária 
a aprovação pelas Câmaras de Vereadores sobre o mesmo assunto. 
Parecer:   
   A redação proposta regula com mais propriedade a matéria pertinente ao desmembramento de 
Municípios.  
Pela aprovação. 
 
 
   EMENDA:26807 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CÁSSIO CUNHA LIMA (PMDB/PB) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO:  
Art. 28 - Conferir a seguinte redação: A  
República Federativa do Brasil compreende a União,  
os Estados, os Municípios e o Distrito Federal,  
todos autônomos em sua respectiva esfera de competência. 
Justificativa: 
A inclusão do Município como ente autônomo e integrante da Federação na presente Constituição 
justifica-se enquanto reconhecimento da presença histórica deste ente desde os tempos coloniais, 
característica esta que sempre distinguiu a Federação Brasileira das organizações federativas 
clássicas. Vale dizer: enquanto fenômeno diferenciado deve receber tratamento adequado. 
Parecer:   
   Desde a Carta de 1934, exceto o período do Estado Novo, o Município é considerado como parte 
integrante do pacto federado e uma das originalidades das Constituições Brasileiras de 1934, 1946 e 
1967 é a divisão tripartida da competência nacional, que reserva parte desta competência ao 
município.  
Somos, portanto, pela aprovação da Emenda, nos termos do Substitutivo do Relator. 
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   EMENDA:26875 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARDOSO ALVES (PMDB/SP) 
Texto:   
   Redija-se o Parágrafo único do art. 37, do  
Substitutivo do Relator da Comissão de  
Sistematização ao Projeto de Constituição, na  
forma seguinte:  
"Art. 37 ....................................  
Parágrafo único. Compete às Assembleias  
Legislativas dos Estados a criação, a  
incorporação, a fusão e o desmembramento de  
municípios, à vista do pronunciamento favorável  
das populações interessadas, observados os  
requisitos estabelecidos em lei complementar estadual". 
Justificativa: 
Não há negar que cabe às populações dos Municípios decidir acerca da adoção dos atos jurídicos 
mencionados no dispositivo sob exame. E se assim é, torna-se dispensável o pronunciamento das 
Câmaras Municipais. Uma coisa exclui a outra. 
Quanto ao mais, cogita-se, nesta emenda, de aprimorar a redação do texto. 
Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos do substitutivo. 
 
 
   EMENDA:26913 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALOYSIO CHAVES (PFL/PA) 
Texto:   
   Dê-se ao §§ 1o. e 3o. do art. 28 do  
substitutivo do Projeto de Constituição a Seguinte redação:  
"Art. 28 ....................................  
§ 1o. O Distrito Federal é a capital da União.  
§ 2o.........................................  
§ 3o. Os Estados podem incorporar-se entre  
si, subdividir-se ou desmembrar-se para se  
anexarem a outros ou formarem novos Estados,  
mediante aprovação das respectivas Assembleias 
Legislativa, do referendo das populações  
diretamente interessadas e do Congresso Nacional." 
Justificativa: 
Tradicionalmente os textos de nossas Constituições tem consagrado a redação por nós proposta para 
o § 1º do art. 28, desde quando o atual Distrito Federal era considerado um Município neutro. Além do 
mais, também é de nossa tradição, por expressar melhor a realidade político administrativa do Brasil, 
que o Distrito Federal seja a capital da União, e não como está expresso no texto do substitutivo. 
Relativamente ao § 3º, apenas fizemos um acerto redacional, para tornar o texto mais claro. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
 
   EMENDA:26934 APROVADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ZARZUR (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda ao Substitutivo da Comissão de  
Sistematização Projeto da Constituição.  
Dê-se ao parágrafo único do art. 37 a  
seguinte redação:  
"Parágrafo único - A criação, incorporação,  
fusão e o desmembramento de Municípios, obedecidos  
os preceitos estabelecimentos em lei complementar  
estadual, dependerão de consulta plebiscitária às  
populações interessadas, e se darão por lei  
estadual". 
Justificativa: 
Ocorrendo a consulta plebiscitária às populações diretamente interessadas, não há porque submeter 
a matéria à aprovação por parte das Câmaras de Vereadores. 
Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos do substitutivo. 
 
   EMENDA:27075 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   Suprima-se do artigo 37, parágrafo único a  
seguinte expressão:  
"da aprovação das Câmaras de Vereadores dos  
Municípios afetados": 
Justificativa: 
Plebiscito é a soberania. 
É a vontade de cada cidadão manifestada através do seu voto. 
Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:27078 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   Redija-se o Parágrafo único do art. 37, do  
Substitutivo do Relator na Comissão de  
Sistematização ao Projeto de Constituição, na  
forma seguinte:  
"Art. 37 ........................................  
Parágrafo único. Às Assembleias Legislativas  
dos Estados compete a criação, a incorporação, a  
fusão e o desmembramento de municípios, feita  
consulta prévia às populações interessadas, com  
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observância dos requisitos previstos em lei  
complementar estadual." 
Justificativa: 
Impõe-se corrigir a incoerência que se assinala no Parágrafo único do art. 37, consistente na 
circunstância de se atribuir aos munícipes e, ao mesmo tempo, às Câmaras Municipais, a deliberação 
acerca dos atos jurídicos previstos no mencionado dispositivo. 
Ao nosso ver, deve ser excluída do texto a expressão “da aprovação das Câmaras de Vereadores 
dos Municípios afetados”.  
Quanto ao demais, cuidamos, na Emenda, de dar melhorar redação ao dispositivo em apreço. 
Parecer:   
   Pela rejeição, por entender que os critérios pormenorizados para a criação de municípios é matéria 
de lei complementar Estadual e sua criação, de lei Estadual. A carta magna deve limitar-se a fixar a 
forma legal desta providência. 
 
   EMENDA:27362 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO ROSSI (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Dê-se ao parágrafo único, do Art. 37, a  
redação que se segue:  
Art. 37 - ......................... 
"Parágrafo único. A criação, incorporação,  
fusão e o desmembramento de Municípios, obedecidos  
os requisitos previstos em Lei Complementar  
estadual, dependerão de consulta plebiscitária  
junto às populações diretamente interessadas e  
efetivar-se-ão através de lei estadual." 
Justificativa: 
A boa técnica legislativa não recomenda redundância na redação de texto legal, como a que se 
verifica no Parágrafo único do art. 37, ao exigir, concomitantemente, consulta plebiscitária e 
aprovação da Câmara de Vereadores, para a criação, incorporação, fusão ou desmembramento de 
Municípios. 
Há que se optar por uma das formas e, em conformidade com o que estabelece a presente Emenda, 
ficamos com a consulta plebiscitária que entendemos ser a mais adequada e fiel para avaliação da 
vontade popular. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
 
   EMENDA:27388 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSO SGUAREZI (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se do parágrafo único do art. 37 a  
expressão:....." da aprovação das Câmaras de  
Vereadores dos Municípios afetados". 
Justificativa: 
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Trata-se de uma questão de hierarquia de poder. A Constituição no seu artigo 1º parágrafo único 
define que “todo o poder emana do Povo”. O poder da Câmara de Vereadores, portanto, é poder 
delegado. Por imperativo deste artigo 37 se impõe “consulta prévia, mediante plebiscito, às 
populações diretamente interessadas”. Ora, se essa população, detentora do poder originário, já se 
pronunciou não há porque fazer consultas outras, a menos que se pretenda estabelecer conflito entre 
o poder originário e o delegado, inquinando qualquer decisão contrária ao plebiscito com a pecha de 
ilegitimidade. 
Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:27428 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA AO SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE  
SISTEMATIZAÇÃO AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO  
Imprima-se a seguinte redação ao Parágrafo  
único do art. 37:  
"Parágrafo único. Observados os requisitos  
previstos em lei complementar estadual, a criação  
incorporação, fusão e o desmembramento de  
Municípios dependerá de consulta plebiscitária  
prévia às populações diretamente interessadas e se  
efetivará por lei estadual". 
Justificativa: 
Procura a emenda dar maior clareza ao parágrafo único do artigo 37, eliminando, também, de seu 
texto a norma que prevê, além da consulta plebiscitária às populações interessadas, a manifestação 
da Câmara Municipal, para evitar prováveis conflitos que poderiam ocorrer entre o corpo legislativo 
municipal e a vontade manifestada pela maioria da população, quando a matéria fosse por ambos 
examinada. 
Parecer:   
   Pela rejeição, tendo em vista que a redação do substitutivo atende melhor à disciplina da matéria. 
 
   EMENDA:27878 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   O parágrafo único do art. 37 do Substitutivo  
do Relator da Comissão de Sistematização ao  
Projeto de Constituição passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 37 - ............................... 
Parágrafo único.- A criação, incorporação,  
fusão e o desmembramento de Municípios, obedecidos  
os requisitos previstos em Lei Complementar  
estadual, dependerão de consulta prévia mediante  
plebiscito, às populações diretamente interessadas  
e se darão por lei estadual." 
Justificativa: 
O agrupamento de duas exigências no mesmo dispositivo, a saber: a consulta prévia à população 
(plebiscito) e a aprovação da Câmara Municipal, para a criação, incorporação, fusão e 
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desmembramento de Municípios, pode resultar conflitante e prejudicial, pois, pode num deles a 
população votar “sim” e noutro os representantes do povo votarem “não” e vice-versa. Assim, 
estamos optando por apenas uma dessas duas exigências: o PLEBISCITO. 
Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos do substitutivo. 
 
   EMENDA:27941 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Art. 28, § 3o.  
Após "populações interessadas", leia-se: Por  
Meio De Referendo, e Homologação ou Aprovação do  
Congresso Nacional Quando se Tratar da Formação de  
Novo Estado. 
Justificativa: 
Sobre estar imperfeita à redação do trecho em causa, entendemos que à União cabe apenas 
homologar decisões autônomas de incorporação ou fusão de Estados. A homologação, no caso, 
equivaleria a tomar ciência da nova situação. Já o desmembramento, com a consequente formação 
de novo Estado, deve sujeitar-se à aprovação do Congresso Nacional, pelas naturais repercussões 
que o acréscimo de unidade traz à Federação. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
 
   EMENDA:28071 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se ao § 3o. do art. 28, do substitutivo do  
Relator, a seguinte redação:  
Art. 28 - ............................ 
§ 3o. - Os Estados podem incorporar-se entre  
si, subdividir-se ou desmembrar-se para se  
anexarem a outros ou formarem novos Estados,  
mediante aprovação das respectivas Assembleias 
Legislativas, de toda a população do Estado ou das  
Unidades Federativas a serem incorporadas, por  
meio de referendo, e do Congresso Nacional. 
Justificativa: 
Julgamos que a redação do Substitutivo do Relator, ao prever a manifestação das “populações 
diretamente interessadas”, deixa dúvidas de interpretação sobre como identifica-las. 
A presente emenda pretende deixar bem claro, com a nova redação oferecida, que toda a população 
do Estado que será dividido ou desmembrado, ou dos Estados que irão incorporar-se, devem 
manifestar-se sobre a medida, por meio de referendo. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
 
   EMENDA:28186 APROVADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBSON MARINHO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Deve ter a seguinte redação o parágrafo único  
do art. 37 do Substitutivo do Relator da Comissão  
de Sistematização ao Projeto de Constituição:  
"Art. 37  
Parágrafo único - Dependerão de consulta  
prévia às populações diretamente interessadas,  
mediante plebiscito, a criação, incorporação,  
fusão e desmembramento de municípios, que se darão  
por lei estadual". 
Justificativa: 
A atual redação desse parágrafo único do art. 37 do Substitutivo em questão alinha dois requisitos, a 
nosso ver conflitantes, para que municípios possam ser criados, incorporados, fundidos ou 
desmembrados: a consulta prévia (plebiscito) às populações diretamente interessadas e a aprovação 
das Câmaras de Vereadores dos Municípios afetados. 
A nosso ver, só um desses pré-requisitos deve ser exigido, pois pode acontecer, (ilegível) 
determinado município ou até em todos, de a Câmara de Vereadores votar positivamente e o povo 
em plebiscito votar negativamente, o que inviabilizará, sempre e sempre, a solução desejada. 
Optamos, então, por apenas uma das exigências, a do plebiscito, (ilegível) a outra, aprovação da 
Câmara de Vereadores. Isto em (ilegível) à vos maior, que é ado povo, sem demérito (trecho ilegível). 
OBS: Justificativa com trechos ilegíveis. 
Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:28189 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GENOÍNO (PT/SP) 
Texto:   
   EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO PROJETO  
DE CONSTITUIÇÃO:  
Dá nova redação ao Parágrafo Único do artigo 37:  
"Parágrafo Único - A criação, incorporação,  
fusão e o desmembramento de Municípios, obedecidos  
os requisitos previstos em lei complementar  
estadual, dependerão de consulta prévia, mediante  
plebiscito, às populações interessadas, e se darão  
lei estadual". 
Justificativa: 
O objetivo é um só: dando-se a manifestação popular através de plebiscito, torna-se desnecessária a 
aprovação do mesmo assunto pelas Câmaras de Vereadores. 
Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos do substitutivo. 
 
 
   EMENDA:28204 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se ao § 3o. do art. 28, do Substitutivo do  
Relator, a seguinte redação:  
Art. 28. .................................. 
§ 3o. - Os Estados podem incorporar-se entre  
si, subdividir-se ou desmembrar-se para se  
anexarem a outros ou formarem novos Estados,  
mediante aprovação das respectivas Assembleias   
Legislativas, de toda a população do Estado ou das  
Unidades Federativas a serem incorporadas, por  
meio de referendo, e do Congresso Nacional. 
Justificativa: 
Pretendemos, com esta emenda, estabelecer, sem margem de dúvida, que cabe a toda a população 
do Estado que será dividido ou desmembrado, ou das Unidades Federativas que irão incorporar-se, 
decidir sobre a medida a ser adotada. 
Pela redação do Substitutivo do Relator, poder-se-ia supor que apenas parte da população do 
Estado, aquela “diretamente interessada” no assunto, deveria manifestar-se. 
Parecer:   
   A sugestão contida na Emenda há de ser acolhida, pois corresponde à orientação adotada pelo 
Relator.  
Pela aprovação. 
 
   EMENDA:28253 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Emenda ao Substitutivo da Comissão de  
Sistematização ao Projeto da Constituição.  
Suprima-se do parágrafo único do art. 37 a  
seguinte expressão: "da aprovação das Câmaras de  
Vereadores dos Municípios afetados".  
"Parágrafo único - A criação, incorporação,  
fusão e o desmembramento de Municípios, obedecidos  
os requisitos previstos em lei complementar  
estadual, dependerão de consulta prévia, mediante  
plebiscito, às populações diretamente  
interessadas, e se darão por lei estadual". 
Justificativa: 
Já que o texto do Substitutivo do Projeto de Constituição consiga a consulta plebiscitária às 
populações interessadas, não há porque submeter a mesma matéria à aprovação por parte das 
Câmaras de Vereadores. 
Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos do substitutivo. 
 
   EMENDA:28413 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   JOSÉ CAMARGO (PFL/SP) 
Texto:   
   EMENDA AO SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE  
SISTEMATIZAÇÃO AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO  
Ao parágrafo único do artigo 37 do  
Substitutivo imprima-se a seguinte redação:  
"Parágrafo único. Observados os requisitos  
estabelecidos em lei complementar estadual, a  
criação, incorporação, fusão e o desmembramento de  
Municípios dependerá de consulta prévia, mediante  
plebiscito, às populações diretamente interessadas  
e se dará por lei estadual". 
Justificativa: 
A nova redação proposta para o parágrafo único do artigo 37 do Substitutivo da Comissão de 
Sistematização simplifica o processo de criação, fusão, incorporação e desmembramento de 
Municípios, fazendo prevalecer, de forma inconteste, a vontade manifestada pelas populações 
interessadas. 
Parecer:   
   Pela prejudicialidade, tendo em vista que o dispositivo que o ilustre Constituinte pretende alterar, foi 
suprimido do texto do Substitutivo. 
 
   EMENDA:28416 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CAMARGO (PFL/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao § 3o. do art. 28 do Substitutivo do  
Relator ao Projeto de Constituição a seguinte  
redação:  
"§ 3o. - Lei Complementar disporá sobre a  
criação de Estados e Territórios, ouvida a  
população das futuras unidades". 
Justificativa: 
Como está redigido o Projeto, repelindo a solução encontrada pelo texto constitucional vigente 
retomando o texto jamais aplicado da Constituição de 1946, nunca mais se criarão Estados e 
Territórios no Brasil, se ouvidas as Assembleias Estaduais ou a população total das unidades a 
serem desmembradas. 
A nossa história demonstra que o parágrafo, como se encontra redigido, configura uma solução 
apenas aparente para o problema da redivisão territorial do País. O Plebiscito deve ser realizado nas 
áreas a serem desmembradas. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
 
   EMENDA:28476 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   KOYU IHA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao parágrafo único do art. 37 a  
seguinte redação:  
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Art. 37. ....................................  
Paragrafo único - "A criação, incorporação,  
fusão e o desmembramento de Municípios, em  
conformidade com os preceitos estabelecidos,  
em lei complementar estadual, dependerão de  
consulta plebiscitária ás populações  
interessadas, e se darão por lei estadual." 
Justificativa: 
Havendo a manifestação popular através de plebiscito, torna-se desnecessária a aprovação pelas 
Câmaras de Vereadores sobre o mesmo assunto. 
Parecer:   
   Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo. 
 
   EMENDA:28545 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO ROLLEMBERG (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda ao Substitutivo da Comissão de  
Sistematização ao Projeto da Constituição.  
Altere-se a redação do parágrafo único do  
art. 37 para:  
"Parágrafo Único - A criação, incorporação,  
fusão e o desmembramento de Municípios, obedecidos  
os requisitos previstos em lei complementar  
estadual, dependerão de consulta prévia, mediante  
plebiscito, às populações diretamente  
interessadas, e se darão por lei estadual". 
Justificativa: 
Uma vez que o texto constitucional constante do Substitutivo da Comissão de Sistematização ao 
Projeto da Constituição consigna o referendo popular direto, através da consulta plebiscitária, não há 
porque submeter a mesma matéria à aprovação das Câmaras de Vereadores, eleitos que são os 
vereadores pelo próprio povo que referendará ou não através de consulta plebiscitária. 
Parecer:   
   Pela aprovação, tal como propõe o ilustre Constituinte. 
 
 
   EMENDA:28644 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   1) Dê-se ao § 3o. do art. 28 a seguinte redação:  
"Art. 28 - ..................................... 
§ 3o. - Os Estados podem incorporar-se entre  
si, subdividir-se ou desmembrar-se para se  
anexarem a outros ou formarem novos Estados,  
mediante aprovação das respectivas Assembleias  
Legislativas, das populações diretamente  
interessadas, por plebiscito, e do Congresso  
Nacional.  
2) Inclua-se no art. 28 o seguinte § 4o,  
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renumerados os que se lhe seguirem:  
"Art. 28 - .................................... 
§ 4o. - O Congresso Nacional, mediante lei  
complementar, estabelecerá normas gerais para a  
instalação de Estado. 
Justificativa: 
Visamos a corrigir a confusão verificada entre referente o plebiscito. 
Por outro lado, pretendemos suprir lacuna verificada no que diz respeito a regras gerais de instalação 
dos novos Estados. 
Parecer:   
   A sugestão contida na Emenda há de ser acolhida, pois corresponde à orientação adotada pelo 
Relator.  
Pela aprovação. 
 
   EMENDA:28861 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
1) Dê-se ao artigo 28 "caput" e seus §§ 1o. e 2o.  
a seguinte redação:  
Art. 28 - A União, os Estados, o Distrito  
Federal e os Municípios são autônomos, em sua  
respectiva esfera de competência."  
§ 1o. - Brasília é a Capital Federal.  
§ 2o. - Os territórios Federais integram a  
União, podendo ser divididos em Municípios, aos  
quais se aplicarão, no que couber, o dispositivo  
no Capítulo IV deste Título."  
2) Suprima-se a Seção do Capítulo V do Título IV. 
Justificativa: 
A presente Emenda visa ao aperfeiçoamento do texto. 
Ao mesmo tempo, ao transferir para o § 2º do artigo 28 o conteúdo do § 1º do artigo 48, sugerimos a 
supressão da Seção II do Capítulo V do Título IV. 
Parecer:   
   Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo. 
 
   EMENDA:29056 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO MIRANDA (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Dispositivo Emendado - Art. 37, parágrafo único.  
Suprima-se, no parágrafo único do Art. 37, a  
expressão "da aprovação das câmaras de vereadores  
dos municípios afetados." 
Justificativa: 
Qualquer medida que possa afetar a integridade do município, obviamente terá a oposição das 
lideranças políticas da sede. Sendo assim, é certo que as Câmaras municipais jamais darão a sua 
anuência para que tal ocorra e em razão disso as comunidades que pretenderem a criação, 
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incorporação, fusão e o desmembramento estarão tolhidos desse direito. A forma democrática de 
decisão já está expressa no texto que é a consulta prévia. As populações diretamente interessadas, 
esta sim, devem contar com o direito de escolher os seus destinos e não ficarem sob o jogo de 
interesses que colidam com suas vontades. 
Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:29123 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANSUETO DE LAVOR (PMDB/PE) 
Texto:   
   Suprima-se do Parágrafo único do Inciso V do  
Artigo 37 do Projeto de Constituição a expressão:  
"da aprovação das Câmaras de Vereadores dos  
Municípios afetados", passando a ter a redação a seguinte:  
Parágrafo único - A criação, incorporação,  
fusão e o desmembramento de Municípios, obedecidos  
os requisitos previstos em lei complementar  
estadual, dependerão de consulta prévia, mediante  
plebiscito, às populações diretamente interessadas  
e se darão por lei estadual. 
Justificativa: 
É fácil entender-se que as Câmaras Municipais dificilmente aprovarão a perda de uma parte do 
território municipal por diversas razões, mas, sobretudo porque isso representa diminuição da área de 
representação e, sejamos claros, redução dos Subsídios dos legisladores municipais. Isto seria 
querer que os Vereadores legislassem contra si próprios. 
Parecer:  
   Pela aprovação, tendo em vista que a supressão solicitada já foi providenciada no novo Substitutivo 
do Relator. 
 
 
   EMENDA:29324 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa do § 1o. do art. 28 do  
Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição.  
Art. 28 - ........................... 
§ 1o. - Brasília, no Distrito Federal, é a  
Capital Federal.  
§ 2o. (...) § 5o. 
Justificativa: 
A presente proposta visa conferir ao texto maior precisão. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
 
   EMENDA:29416 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 184  

 

Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SÓLON BORGES DOS REIS (PTB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao parágrafo único do Art. 37 do  
Substitutivo do Relator da Comissão de  
Sistematização ao Projeto de Constituição a  
seguinte redação:  
"Art. 37 - ................................ 
Parágrafo Único - A criação, incorporação,  
fusão e o desmembramento de Municípios, obedecidos  
os requisitos previstos em lei complementar  
estadual, dependerão de consulta prévia, mediante  
plebiscito, às populações diretamente  
interessadas, "ad referendum" das Câmaras dos  
Vereadores dos Municípios afetados, e se darão por  
lei estadual". 
Justificativa: 
Substituímos a expressão “aprovação” por “ad referendum” das Câmaras de Vereadores do município 
afetados, para tornar viável a exigência constitucional de aprovação ou não das Câmaras de 
Vereadores no processo de criação, incorporação, fusão ou desmembramento de municípios. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29517 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FAUSTO ROCHA (PFL/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUIÇÃO  
Dê-se ao Parágrafo Único do Art. 37 a  
seguinte redação:  
"Parágrafo Único. A criação, incorporação,  
fusão e o desmembramento de Municípios efetivar-  
se-ão por lei estadual, após o preenchimento dos  
requisitos estabelecidos em Lei Complementar  
Estadual e a manifestação das populações  
diretamente interessadas através de plebiscito." 
Justificativa: 
Ao traçar as condições para a criação, incorporação, fusão ou desmembramento de Municípios o 
Projeto exagera ao exigir, ao mesmo tempo, plebiscito e aprovação da Câmara dos Vereadores. 
A consulta prévia às populações diretamente interessadas – na qual os Vereadores também deverão 
se manifestar como cidadãos – é a forma mais correta e democrática para se avaliar a vontade 
popular e, portanto, deve prevalecer. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
 
   EMENDA:29687 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   PAULO ZARZUR (PMDB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se do artigo 37 § único a seguinte expressão:  
"da aprovação das Câmaras de Vereadores dos  
Municípios afetados". 
Justificativa: 
Plebiscito é a soberania. 
É a vontade de cada cidadão manifestada através do seu voto. 
Parecer:   
   A proposta contida na Emenda não corresponde à orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
 
   EMENDA:29777 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIRGÍLIO GALASSI (PDS/MG) 
Texto:   
   EMENDA  
Dispositivo Emendado: Título IV, Capítulo I  
Inclua-se no capítulo I do Título IV o artigo  
e seus parágrafos, com a seguinte redação:  
Art. Os Estados pode incorporar-se entre si,  
subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a  
outros ou formarem novos Estados, mediante  
plebiscito das populações que habitem as áreas  
diretamente interessadas e aprovação do Congresso  
nacional.  
§ 1o. Nenhum novo Estado poderá ter área  
inferior a cem mil quilômetros quadrados, nem  
população inferior a um milhão de habitantes;  
§ 2o. A área territorial remanescente  
do processo de redivisão não deverá ser inferior à  
do Estado ou Estados que der origem;  
§ 3o. O novo Estado deverá apresentar  
indicadores econômico-financeiros mínimos  
correspondentes em 80% aos da média do Estado ou  
Estados de que tenha sido desmembrado;  
§ 4o. Os territórios poderão, mediante  
consulta às populações diretamente interessadas e  
aprovação do Congresso Nacional, ser elevados à  
categoria de Estados;  
§ 5o. O Congresso Nacional, ao aprovar a  
criação do novo Estado, deverá regulamentar a sua  
administração e funcionamento provisórios, até que  
seja promulgada a respectiva Constituição Estadual 
Justificativa: 
A atual divisão territorial do Brasil não obedece às conveniências socioeconômicas e políticas do 
País, porque resulta de processo evolutivo não-ordenado que teve origem nas capitanias do Brasil 
Colônia e nas províncias do Brasil Reino. 
A emenda ora apresentada visa a criar mecanismo que institucionaliza os movimentos emancipados 
que hoje se alastram pelo País e, por serem manifestações democráticas, precisam ser respeitadas e 
disciplinadas em lei. 
Por outro lado, não é admissível que o País continue com Governos Estaduais impossibilitados de 
administrar extensas áreas, bem como promover sua ocupação e desenvolvimento. 
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Parecer:   
   A Emenda consubstancia orientação diversa da do Relator.  
Pela rejeição. 
 
   EMENDA:29810 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DIRCE TUTU QUADROS (PTB/SP) 
Texto:   
   Redija-se o Parágrafo único do art. 37 do  
Substitutivo do Relator na Comissão de  
Sistematização ao Projeto de Constituição, na  
forma seguinte:  
"Art. 37 ....................................  
Parágrafo único. Os Estados poderão, mediante  
lei, criar, incorporar, fundir e desmembrar  
municípios, após a manifestação favorável das  
populações interessadas, em plebiscito, obedecidos  
os requisitos previstos em lei complementar  
estadual." 
Justificativa: 
Não é correta a redação do Parágrafo único do art. 37 do Substitutivo, impondo-se imprimir-lhe forma 
mais racional. 
Outra previdência corretiva relaciona-se com a expressão “da aprovação das Câmaras dos 
Vereadores dos Municípios afetados”, que deve ser suprimida, visto como não e admissível que se 
submeta a duas fontes deliberativas o exame de conveniência de oportunidade de realização dos 
atos jurídicos previstos no dispositivo. 
Parecer:   
   Em relação ao que se propõe com a Emenda, a matéria recebeu tratamento diverso pelo Relator.  
Pela rejeição. 
 
   EMENDA:29962 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO MAINARDI (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao parágrafo único  
do art. 37.  
Art. 37......................................  
Parágrafo único. - A criação, incorporação,  
fusão e o desmembramento de Municípios, obedecidos  
os requisitos previstos em lei complementar  
estadual, dependerão de consulta prévia, mediante  
plebiscito, às populações diretamente  
interessadas, e se darão por lei estadual. 
Justificativa: 
A presente emenda objetiva retirar uma obrigatoriedade que nos parece redundante nos processos 
de criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios, qual seja, a aprovação das 
Câmaras de Vereadores dos municípios afetados. 
Ora a exigência de decisão plebiscitária, por suas óbvias características de consulta ampla à 
população interessada, torna incompatível manifestação de caráter decisório do Legislativo Municipal, 
mesmo que se a considerasse condição própria à realização do plebiscito. 
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Ademais, seria absolutamente inoportuno, considerando tratar-se de dupla instância, que 
caracterizaria a da Câmara de Vereadores tipicamente homologatória, ou, em caso de desaprovação, 
uma verdadeira contraposição ao princípio da representatividade popular. 
Por outro lado, estabelecer como decisão preliminar ao voto da população, pode implicar perigoso 
risco de desvalorização do mais puro princípio da participação, isto é, a deliberação direta, através do 
voto secreto. 
Parecer:   
   A Emenda contempla nova formulação do parágrafo único do art. 37 da Substitutivo, contribuindo, 
efetivamente, para seu aperfeiçoamento.  
Pela aprovação. 
 
   EMENDA:30091 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA AO SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE  
SISTEMATIZAÇÃO AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO  
Dê-se ao parágrafo único do art. 37 do  
Projeto a seguinte redação:  
"Parágrafo único. A criação, incorporação,  
fusão e o desmembramento de Municípios, obedecidos  
os requisitos previstos em lei complementar  
estadual, dependerão de consulta prévia, mediante  
plebiscito, às populações interessadas e se darão  
por lei estadual". 
Justificativa: 
Limita-se a emenda a retirar do texto as seguintes expressões: “da aprovação das Câmaras de 
Vereadores dos Municípios”. 
De fato, a aprovação, no caso, da Câmara Municipal é visivelmente dispensável já que haverá a 
manifestação direta da vontade popular através de plebiscito. 
Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
 
   EMENDA:30108 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Substitua-se a expressão plebiscito por  
referendo, no § 3o. do Art. 28 do Substitutivo. 
Justificativa: 
A designação referendo melhor exprime a noção do processo de consulta popular quando da 
incorporação de Estado, do que a referência a plebiscito. 
Parecer:   
   A alteração do § 3o. do art. 28, proposta com a emenda, colide com a orientação adotada pelo 
Relator.  
Pela rejeição. 
 
EMENDA:30262 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ISMAEL WANDERLEY (PMDB/RN) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo suprimido: art. 37 § único. 
Justificativa: 
Trata-se de matéria que pode ser tratada por lei ordinária, sem qualquer prejuízo para o conteúdo na 
disposição de que se quer a supressão. 
Parecer:   
   Pela aprovação parcial, nos termos do Substitutivo. 
 
 
   EMENDA:30346 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO VIANNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Aditiva - Modificativa:  
Dê-se ao artigo 28, do Substitutivo, a  
seguinte redação:  
Art. 28 - A República Federativa do Brasil  
compreende a União, os Estados, o Distrito Federal  
e os Municípios, todos autônomos em sua respectiva  
esfera de competência. 
Justificativa: 
Não há como se omitir da organização político administrativa do Estado o Município. Trata-se de 
organismos que compõe a Federação e representa na hierarquia dos valores políticos e 
administrativos o símbolo da própria nacionalidade. 
Parecer:   
   Desde a Carta de 1934, exceto o período do Estado Novo, o Município é considerado como parte 
integrante do pacto federado e uma das originalidades das Constituições Brasileiras de 1934, 1946 e 
1967 é a divisão tripartida da competência nacional, que reserva parte desta competência ao 
município.  
Somos, portanto, pela aprovação da Emenda, nos termos do Substitutivo do Relator. 
 
   EMENDA:30480 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. 28 - Conferir a seguinte redação:  
A República Federativa do Brasil compreende a  
União, os Estados e os Municípios e o Distrito  
Federal, todos autônomos em sua respectiva esfera  
de competência. 
Justificativa: 
A inclusão do Município como ente autônomo e integrante da Federação na presente Constituição 
justifica-se enquanto reconhecimento da presença histórica deste ente desde os tempos coloniais, 
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características esta que sempre distinguiu a Federação Brasileira das organizações federativas 
clássicas. Vale dizer: enquanto fenômeno diferenciado deve receber tratamento adequado. 
Parecer:   
   Pela rejeição, por estar em desacordo com o novo Substitutivo do Relator. 
 
   EMENDA:30568 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo Emendado: Art. 28 - Conferir a  
seguinte redação:  
A República Federativa do Brasil compreende a  
União, os Estados, os Municípios e o Distrito  
Federal, todos autônomos em sua respectiva esfera  
de competência. 
Justificativa: 
A inclusão do Município como ente autônomo e integrante da Federação na presente Constituição 
justifica-se enquanto reconhecimento da presença histórica deste ente desde os tempos coloniais, 
característica esta que sempre distinguiu a Federação Brasileira das organizações federativas 
clássicas. Vale dizer: enquanto fenômeno diferenciado deve receber tratamento adequado. 
Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
 
   EMENDA:30849 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ FREIRE (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 28, Parágrafo 3o.  
O Parágrafo 3o. do Art. 28 do Substitutivo  
do Relator, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 28 - ....................... 
Parágrafo 3o.- Os Estados podem incorporar-se  
entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para  
se anexarem a outros ou formarem nos Estados,  
mediante aprovação das respectivas Assembleias 
Legislativas, da população diretamente interessada  
nos Municípios constantes da área a ser  
desmembrada, mediante referendo, e do Congresso Nacional. 
Justificativa: 
A participação da população na formação de novos Estados deve ser expressamente delimitada, pois 
da forma como está colocada na parte in fine do referido Parágrafo do Substitutivo do Relator, enseja 
uma interpretação global, ficando portanto vago. 
Deste modo, o referendo deve restringir-se à área de interesse do respectivo desmembramento, 
consultando-se o eleitorado diretamente interessado na formação de novos Estados. 
Por estas razões, justifica-se a aprovação da presente Emenda. 
Parecer:   
   A sugestão contida na Emenda há de ser acolhida, pois corresponde à orientação adotada pelo 
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Relator.  
Pela aprovação. 
 
   EMENDA:31082 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO GASPARIAN (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda ao substitutivo da Comissão de  
Sistematização ao Projeto de Constituição  
Será a seguinte a redação do parágrafo único  
do artigo 37:  
"Parágrafo único - Obedecidos os requisitos  
previsto em lei complementar estadual, a criação,  
incorporação, fusão e o desmembramento de  
Municípios dependerão de consulta prévia, mediante  
plebiscito, às populações interessadas e serão  
efetivadas por lei estadual". 
Justificativa: 
A finalidade da emenda é excluir da apreciação da Câmara dos Vereadores o exame da criação, 
fusão, incorporação e desmembramento de Municípios, já que o dispositivo prevê consulta prévia às 
populações interessadas. 
Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:31121 APROVADA 
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 Parágrafo único  
do artigo 37:  
Parágrafo único - A criação, incorporação,  
fusão e desmembramento de Municípios, obedecidos  
os requisitos previstos em Lei complementar  
Estadual, dependerão de consulta às populações  
diretamente interessadas e se darão por Lei Estadual. 
Justificativa: 
Condicionar a criação de novos Municípios à aprovação das Câmaras Municipais, significa na prática 
uma enorme, senão insuperável dificuldade para que se consiga desmembrar Municípios atuais para 
a criação de novos. Isto porque os Vereadores serão pressionados pela comunidade a não 
aprovarem o desmembramento para a criação de novos Municípios. 
Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos do substitutivo. 
 
 
   EMENDA:31269 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   ALEXANDRE PUZYNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 28. Conferir a  
seguinte redação:  
A república federativa do Brasil compreende a  
União, os Estados e os Municípios e o Distrito  
Federal, todos autônomos em sua respectiva esfera  
de competência. 
Justificativa: 
A inclusão do Municípios como este autônomo e integrante da Federação na presente Constituição 
justifica-se enquanto reconhecimento da presença histórica deste ente desde os tempos coloniais, 
característica esta que sempre distinguiu a Federativas clássicas. Vale dizer: enquanto fenômeno 
diferenciado deve receber tratamento adequado. 
Parecer:   
   Pela aprovação parcial, nos termos do Substitutivo. 
 
   EMENDA:31337 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva ao Art. 37 - das  
Disposições Transitórias - título X.  
Art. 37 - Suprima-se  
Parágrafo único - Suprima-se. 
Justificativa: 
Não é matéria Constitucional. 
Parecer:   
   O Substitutivo optou pela manutenção do artigo.  
Pela rejeição. 
 
   EMENDA:31469 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao § 1o., do Art. 28 do substitutivo do  
relator, a seguinte redação:  
Art. 28 -....................................  
§ 1o. - O Distrito Federal, na cidade de  
Brasília, é Capital da União. 
Justificativa: 
Estamos propondo a inclusão da expressão “na cidade de Brasília”, no § 1º, do Art. 28, de forma a 
definir que Brasília, é onde está a capital da União. 
Parecer:   
   Pela rejeição, tendo em vista que o acréscimo proposto pela autora da Emenda não aperfeiçoa o 
texto do Substitutivo.  
De outra parte a redação atual é resultante da decisão consensual dos Membros da Comissão da 
Organização dos Estados. 
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   EMENDA:31754 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NESTOR DUARTE (PMDB/BA) 
Texto:   
   Redija-se assim o art. 28 do Substitutivo do Relator:  
Art. 28. A União poderá criar Estados e  
Territórios Federais por ela diretamente  
administrados, mediante lei complementar,  
deliberação das Assembleias Legislativas estaduais  
e consulta às populações interessadas, observadas  
condições de população, extensão territorial e  
renda pública.  
Parágrafo Único. A criação de município será  
feita por lei complementar da União ou do Estado,  
conforme o caso, observadas as condições constantes  
deste artigo a aprovação da respectiva Câmara de  
Vereadores. 
Justificativa: 
Dá-se redação em um só artigo e parágrafo à matéria que o Substitutivo prevê em seu art. 28, §§ 2º e 
3º, e no art. 37, § único. 
Parecer:   
   Pela rejeição, por estar em desacordo com o novo substitutivo do Relator. 
 
   EMENDA:32056 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   No artigo 37 do Substitutivo, o parágrafo  
único passa a ter a seguinte redação:  
Art. 37 - .............................. 
Parágrafo único - A criação, incorporação,  
fusão e o desmembramento de Municípios, obedecidos  
os requisitos previstos em lei complementar  
estadual, dependerão de consulta prévia, mediante  
plebiscito, às populações diretamente  
interessadas, e se darão por lei estadual. 
Justificativa: 
A composição das Câmaras Municipais apresenta. Invariavelmente, uma representação onde os 
eleitos pela sede são amplamente majoritários. 
É evidente que, sendo necessária a aprovação das Câmaras Municipais para que um distrito seja 
elevado a município, nenhum município viável será criado no Brasil. A pressão dos interesses 
econômicos da sede, impedirão que os vereadores votem pela independência do Distrito. 
Essa pressão somente poderá deixar de ser irresistível se o Distrito não possuir condições para se 
tornar independente. Teriam condições de ter seus pleitos aprovados, apenas aqueles Distritos que 
não geram recursos próprios e cujas necessidades mínimas de desenvolvimento são sustentadas 
com verbas da sede, Distritos que, logicamente, não podem, nem pretendemos sejam elevados a 
município. 
A exigência do preenchimento de requisitos estabelecidos em Lei Complementar e a consulta prévia 
mediante plebiscito, previstas no parágrafo que pretendemos modificar, já são garantias suficientes 
de que a criação de novos municípios obedecerá ao interesse maior de desenvolvimento do Estado e 
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da Nação e os que nascerem, nascerão com as bênçãos da vontade popular. A inclusão no parágrafo 
único do artigo 37, da exigência que pretendemos suprimir, sepulta os anseios desenvolvimentistas 
dos brasileiros trabalhadores de incontáveis Distritos do nosso grande País e anula a vontade do 
Legislador. Sem a aprovação desta emenda, o parágrafo não terá eficácia. SERÁ LETRA MORTA DA 
CONSTITUIÇÃO. 
Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos do substitutivo. 
   
 
   EMENDA:32186 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Substitua-se o texto constante do Capítulo I  
do Título IV do Projeto de Constituição do Relator  
Constituinte Bernardo Cabral, pela seguinte redação:  
Título IV  
Capítulo I  
Da Organização Político-Administrativa  
Art. 26 - São poderes da União, o  
Legislativo, o Executivo e o Judiciário,  
independentes e harmônicos entre si.  
§ 1o. - É vedado a qualquer dos poderes  
delegar competência a outro poder, salvo nos casos  
previstos nesta Constituição.  
§ 2o. - O cidadão investido na função de um  
poder, não poderá exercer a de outro, salvo as  
exceções previstas nesta Constituição.  
Art. 27. - A República Federativa do Brasil  
compreende a União, os Estados e o Distrito  
Federal, todos autônomos em sua respectiva esfera  
de competência.  
Título IV  
Cont. Capítulo I  
§ 1o. - Brasília, no Distrito Federal, é a  
Capital Federal.  
§ 2o. - Os Territórios Federais integram a União.  
§ 3o. - Os Estados podem incorporar-se entre  
si, subdividir-se ou desmembrar-se para se  
anexarem a outros ou formarem novos Estados,  
mediante aprovação das respectivas Assembleias  
Legislativa, das populações diretamente  
interessadas, mediante referendo, e do Congresso  
Nacional.  
§ 4o. - Lei complementar federal disporá  
sobre a criação de Território, sua transformação  
em Estado ou sua reintegração ao Estado de origem.  
§ 5o. - Os Estados, o Distrito Federal e os  
Municípios poderão ter símbolos próprios.  
Art. 28. - A União, aos Estados, ao Distrito  
Federal e aos Municípios é vedado:  
Título IV  
Cont. Capítulo I  
Art. 28 - .....................  
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I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas,  
subvencioná-los, embaraçar-lhes o exercício ou  
manter com eles ou seus representantes relações de  
dependência, ressalvada a colaboração de interesse  
público, na forma e nos limites da lei federal; e  
II - recusar fé aos documentos públicos. 
Justificativa: 
Neste trabalho, respeitamos as qualidades inovadoras trazidas pela forma espontânea e democrática 
como surgiram os dispositivos contidos no Projeto. Tal como um diamante em bruto, para que elas se 
revelassem em toda a sua força, o texto precisava ser lapidado, retirando-se-lhe a massa informe das 
minúcias casuísticas, e, muitas vezes, as imperfeiçoes 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 nova consciência: 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, por estar em desacordo com o novo substitutivo do Relator. 
 
   EMENDA:32188 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 III DO TITULO  
IV DOS ESTADOS FEDERADOS  
SUBSTITUA-SE O TEXTO CONSTANTE DO CAPÍTULO  
III DO TITULO IV DO PROJETO DE CONSTITUIÇÂO DO  
RELATOR CONSTITUINTE BERNARDO CABRAL; PELA  
SEGUINTE REDAÇÂO:  
TITULO IV  
CAPÍTULO III  
DOS ESTADO FEDERADOS  
[...] 
Art. 36 - Cabe aos Estados;  
[...] 
Parágrafo único - A criação, incorporação,  
fusão e o desmembramento de Municípios, obedecidos  
os requisitos previstos em lei complementar  
estadual, dependerão de consulta prévia, mediante  
plebiscitos, ás populações diretamente  
interessadas, da aprovação das Câmaras de  
Vereadores dos Municípios afetados, e se dará por  
lei estadual.  
[...] 
Justificativa: 
Neste trabalho, respeitamos as qualidades inovadoras trazidas pela forma espontânea e democrática 
como surgiram os dispositivos contidos no Projeto. Tal como um diamante em bruto, para que elas se 
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revelassem em toda a sua força, o texto precisava ser lapidado, retirando-se-lhe a massa informe das 
minúcias casuísticas, e, muitas vezes, as imperfeiçoes 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 nova consciência: 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 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:32416 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AFONSO ARINOS (PFL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva ao artigo 28  
Texto  
Substitua-se o art. 28 pelo seguinte:  
"A República Federativa do Brasil é  
constituída pela associação indissolúvel da União,  
dos Estados e do Distrito Federal." 
Justificativa: 
A emenda visa a destacar a União como pessoa jurídica que integra a República Federativa, 
afastando a redação de nossos textos constitucionais anteriores, que omitirem a União Federal, para 
adotar forma redacional ambígua. A Constituição deve, por outro lado, consagrar, expressamente, a 
indissolubilidade do vínculo federativo, que torna incompatível com o federalismo brasileiro qualquer 
forma de secessão. 
Parecer:   
   Pela rejeição, por estar em desacordo com o novo Substitutivo do Relator. 
 
   EMENDA:32642 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GABRIEL GUERREIRO (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Modifica redação do Parágrafo 3o., do Art. 28  
do Projeto Substitutivo.  
Art. 28 - ......................... 
§ 1o. - ............................ 
§ 2o. - ............................ 
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§ 3o. - Os Estados podem incorporar-se  
entre si, subdividir-se ou  
desmembrar-se para se anexarem a  
outros ou formarem novos Estados  
mediante aprovação das populações  
diretamente interessadas, mediante  
referendo do Congresso Nacional. 
Justificativa: 
Tendo em vista que a modificação da Federação, no que concerne ao número de unidades estadual 
federadas, é assunto que interessa diretamente às populações envolvidas e ao conjunto da União 
Federada, não vemos razão para que esse assunto deva passar pelo crivo de uma Assembleia 
Legislativa, na medida que a composição das Assembleias refletem diferentes interesses internos de 
um Estado e, portanto, haveria interferência indébita das regiões que não têm as mesmas 
especificidades sobre aquelas que desejam se desmembrar. O argumento de que o Estado tem que 
ser ouvido não prevalece frente ao fato de que o Estado tem representação paritária no Senado da 
República e representação proporcional na Câmara Federal, e desse modo, tem assegurado seus 
direitos e interesses resguardados no Congresso Nacional, e em geral, muito superior às 
representações das áreas interessadas no desmembramento. 
Por essas razões, não se justifica a audiência das Assembleias Legislativas Estaduais, quando se 
tratar de divisões estaduais. A elas cabe, isto sim, a decisão sobre a divisão territorial interna ao 
Estado, quando da criação dos municípios. 
Parecer:   
   A sugestão contida na Emenda há de ser acolhida, pois corresponde à orientação adotada pelo 
Relator.  
Pela aprovação. 
 
   EMENDA:32800 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÉLIO SOUZA (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
O Parágrafo Único do Art. 37 do Projeto fica  
assim redigido:  
"Art. 37 - ..........................  
Parágrafo Único - A criação, incorporação,  
fusão e o desmembramento de Municípios, obedecidos  
os requisitos previstos em Lei Complementar  
estadual, dependerão de consulta prévia, mediante  
plebiscito, às populações diretamente interessadas  
e se darão por lei estadual." 
Justificativa: 
Como se verificará, a Emenda retira do texto nesse parágrafo único as expressões “... da aprovação 
das Câmaras de Vereadores dos Municípios afetados...” 
É evidente a desnecessidade dessa medida, uma vez obtida a manifestação plebiscitária das 
populações diretamente atingidas. 
Essa novidade introduz um fator de complicação, perfeitamente dispensável. 
Já houve um significativo progresso, atribuindo-se aos Estados competência para dispor sobre 
questões relativas a sua divisão territorial. Convém, pois, não atravancar o processo com a 
interveniência das Câmaras Municipais, desnecessárias, posto que feita a indeclinável consulta 
plebiscitária. 
Com efeito, estabelecida a competência do Estado para dispor a respeito da sua decisão territorial, 
não pode ficar sujeito à apreciação das Câmaras Municipais. 
A emenda, então, destina-se ao aperfeiçoamento do texto original. 
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Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos do substitutivo. 
 
   EMENDA:33048 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON CAMPOS (PMDB/PE) 
Texto:   
   Dê-se ao § 3o. do art. 28 do Substitutivo do  
Relator a seguinte redação:  
"§ 3o. - Os Estados podem incorporar-se,  
desmembrar-se ou fundir-se, nos termos da Lei  
Complementar Federal". 
Justificativa: 
Para a transformação de um Território Federal em Estado, os condicionamentos figurarão em Lei 
Complementar, como consta do § 4º; nos termos do Substitutivo. 
Propomos a uniformização, adotada a sistemática da Constituição em vigor, ante o fracasso do 
sistema proposto na de 1946. 
Parecer:   
   Pela rejeição. A previsão do § 3o do art. 28 de que os Estados possam se anexarem a outros ou 
formarem novos Estados, mediante aprovação das respectivas Assembleias Legislativas e do 
Congresso Nacional é inteiramente democrática, visto que o dispositivo adota critérios de consulta à 
população interessada, que através de plebiscito, poderá ou não aprovar a decisão. 
 
   EMENDA:33224 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OTTOMAR PINTO (PTB/RR) 
Texto:   
   Título I  
Art. 2o. A República Federativa do Brasil,  
constituída sob regime representativo pela União  
indissolúvel dos Estados, Distrito Federal e  
Territórios, tem como fundamentos a soberania, a  
nacionalidade, a cidadania, a dignidade das  
pessoas e o pluralismo político.  
Título IV  
Capítulo I  
Art. 28 - A República Federativa do Brasil  
compreende a União, os Estados, o Distrito Federal  
e os Territórios.  
§ 2o. - Suprimir  
§ 5o. - Os Estados, o Distrito Federal, os  
Territórios e os Municípios poderão ter símbolo  
próprios.  
Art. 29 - À União, aos Estados, ao Distrito  
Federal, aos Territórios e ao Municípios, é vedado:  
I - .............................. 
II - ............................. 
etc. 
Justificativa: 
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As constituições de 1934, 1937, 1946 e 1967 consagram a integração dos Territórios entre as 
Unidades da Federação. 
Excluir os Territórios das Unidades Federadas e enquadrá-los, tal como está no anteprojeto, como 
serventias da União, é postura ditatorial e discriminatória, que nem as Constituições Polaca e dos 
Governos Autoritários ousaram adotar. 
É simplesmente inadmissível que esta Constituição popular, liberal e democrática, discrimine e 
amesquinhe os Territórios, negando-lhes o “status” de Unidades da Federação. 
Parecer:   
   Tendo proposto à aceitação, para o art. 2o., emendas que apenas fazem a junção do art. 2o. com o 
1o., e de outras que incluem entre as unidades da Federação apenas os Estados e o Distrito Federal, 
só podemos, por absoluta coerência, ser pela rejeição desta emenda. 
 
EMENDA:33253 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADHEMAR DE BARROS FILHO (PDT/SP) 
Texto:   
   Suprima-se do parágrafo único do artigo 37 a  
seguinte expressão:  
"de aprovação das Câmaras de Vereadores dos  
Municípios afetados". 
Justificativa: 
Plebiscito é a soberania. 
É a vontade de cada cidadão manifestada através do seu voto. 
Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
 
 
   EMENDA:33336 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Dê-se ao § 3o. do art. 28 a seguinte redação:  
"Art. 28. - .............................. 
§ 3o. Os Estados podem, na forma da lei  
complementar, incorporar-se entre si, subdividir-  
se, desmembrar-se para se anexarem a outros ou  
formarem novos Estados, mediante voto das  
respectivas Assembleias Legislativas, plebiscito  
das populações diretamente interessadas e  
aprovação do Congresso Nacional". 
Justificativa: 
Sugere=se a volta à redação do art. 2º da Constituição de 1946, com previsão, no entanto, de lei 
complementar que discipline, em tese, os procedimentos de redivisão territorial do País. 
A emenda decorre de sugestão do prof. José Paulo Sepúlveda Pertence, que integrou a Comissão 
Afonso Arinos, e, além de jurista de notório saber o conceito, é dotado de sensibilidade política. 
Parecer:   
   Pela rejeição. A previsão do § 3o do art. 28 de que os Estados possam se anexarem a outros ou 
formarem novos Estados, mediante aprovação das respectivas Assembleias legislativas e do 
Congresso Nacional é inteiramente democrática, visto que o dispositivo adota critérios de consulta à 
população interessada, que através de plebiscito, poderá ou não aprovar a decisão. 
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   EMENDA:33435 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE VIANNA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dar a seguinte redação aos dispositivos abaixo:  
"Art. 28 - A República Federativa do Brasil é  
constituída, de forma indissolúvel, pela União,  
pelos Estados e pelo Distrito Federal.  
§ 1o. - A Cidade de Brasília, no Distrito  
Federal, é a capital da República.  
§ 2o. - ........................... 
§ 3o. - .......................... 
§ 4o. - .......................... 
§ 5o. - ........................... 
[...] 
Justificativa: 
O anteprojeto consagra a mais absoluta autonomia político-administrativa para o Distrito Federal, 
equiparando-o a um verdadeiro Estado, como não há precedente em toda a história constitucional do 
País, nem similar no direito comparado. 
Evidentemente, essa situação e incompatível com o fato de o Distrito Federal sediar a Capital da 
República. 
A emenda objetiva corrigir essa anomalia, sem retirar, contudo, do povo brasiliense a tão almejada 
emancipação política. Destarte, procura conciliar racionalmente as aspirações populares com o 
resguardo dos interesses nacionais. 
Pela proposta, a Capital da União passa a ser a Cidade de Brasília, assentada sobre o “Plano Piloto”, 
criando-se condições para que as chamadas Cidades Satélites se transformem em Municípios. 
Com isso, a autonomia na cura dos assuntos locais e a participação popular na gestão dos seus 
interesses imediatos estão perfeitamente resguardados, pois, como sabido, é no município que 
podem ser mais bem geridos os negócios e os serviços públicos que tocam de perto a comunidade. 
Por outro lado, em nível mais elevado, a emancipação política do Distrito Federal continua 
assegurada pela eleição de seus representantes na Câmara dos Deputados e no Senado da 
República. 
Não desmerece o fato de o Presidente da República passar a ser o Governador do Distrito Federal. 
Ao contrário, isto só o engradece. 
Destarte, é natural que a Cidade de Brasília – e apenas ela – tenha um Prefeito nomeado pelo 
Presidente da República, já que exercerá funções meramente burocráticas. 
Cremos que assim será instituído o regime ideal para o Distrito Federal, e, consequentemente, a 
Capital da República. 
 
EMENDA:33436 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOAQUIM BEVILÁCQUA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda ao Substitutivo da Comissão de  
Sistematização ao Projeto de Constituição  
Dê-se ao parágrafo único do artigo 37 do  
Substitutivo a redação seguinte:  
Parágrafo único. Serão estabelecidos em lei  
complementar estadual os requisitos para criação,  
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fusão, incorporação e desmembramento de Municípios  
que dependerão, também, de consulta prévia às  
populações diretamente interessadas, efetivando-se  
mediante lei estadual". 
Justificativa: 
Meramente redacional. 
Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos do substitutivo. 
 
 
   EMENDA:33574 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Ao art. 28, seu § 2o., que passa a esta forma:  
"Parágrafo único. - Os Territórios, sem  
autonomia político-administrativa, integram a  
Federação." 
Justificativa: 
Com efeito, não são os Territórios, nosso ver, constitutivos da Federação. 
Constituir é “ser parte principal, elemento básico”, é ter força de ponto central da estrutura. 
Os Territórios, diversamente, são parte complementar da estrutura federal, tanto que nem autônomos 
são. 
Melhor é dizê-los integrantes da estrutura federal. Integrantes é ser parte complementar, como ocorre 
com essas unidades, a que boa parte da doutrina jurídica no máximo caracteriza como “autarquia 
geográfica” (v. Hely Lopes Meirelles, Dir. Adm. Brasil 6ª. Ed., p. 748 e, mesmo Celso Antônio 
Bandeira de Mello, Nat. Jurídica das Autarquias, 1968, pg. 399). 
Parecer:   
   Inobstante o tema preconizado na Emenda, sua rejeição decorre da inoportunidade do acatamento 
ou conflito com o direcionamento do conjunto.  
Pela rejeição. 
 
   EMENDA:33829 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 37, § único.  
Dê-se ao parágrafo único do art. 37 a  
seguinte redação:  
"Parágrafo único - A criação, incorporação,  
fusão e o desmembramento de Municípios,  
obedecidos os requisitos previstos em lei  
complementar estadual, dependerão de consulta  
prévia, mediante plebiscito, às populações  
diretamente envolvidas, da aprovação das Câmara de  
Vereadores dos Municípios afetados, e dar-se-ão  
por estadual". 
Justificativa: 
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Substitui-se o adjetivo “interessadas” por “envolvidas”, eliminando-se qualquer interpretação menos 
nobre que enseje o utilitarismo e beneficiamento individual ou de apenas alguns grupos. No caso de 
desmembramentos, é indubitável que a parte remanescente considera-se diretamente envolvida na 
operação. 
Dá-se preferência à forma pronominal mesoclítica, por certo mais eufônica. 
Parecer:   
   Pela prejudicialidade, considerando a nova solução adotada pelo Substitutivo do Relator quanto à 
disciplina da matéria. 
 
   EMENDA:34115 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: art. 28  
Título IV  
Da Organização do Estado  
Capítulo I  
Da Organização Política-Administrativa  
Acrescente-se, ao art. 28 do Substitutivo do  
Relator, a expressão "e os Municípios", redigindo-o assim:  
Art. 28. - A República Federativa do Brasil  
compreende a União, os Estados, o Distrito Federal  
e os Municípios, todos autônomos em sua respectiva  
esfera de competência. 
Justificativa: 
Desde a Carta de 1934, com exceção do período do Estado Novo, o Município é considerado como 
parte constitutiva do pacto federal e uma das originalidades das Constituições Brasileiras de 1934, 
1946 e 1967 é a divisão tripartida da competência nacional, que reserva parte dessa competência ao 
Município. 
Não é sem razão que as entidades municipalistas brasileiras reivindicam a inclusão expressa do 
Município como parte integrante da Federação. 
Para muitos efeitos práticos isto já ocorre; é mister dizê-lo de forma clara no futuro texto 
constitucional. Daí porque a inclusão da expressão “e Municípios” no artigo que define a organização 
do Estado Brasileiro. 
Parecer:   
   Pela aprovação parcial, nos termos do Substitutivo. 
 
   EMENDA:34171 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SERRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA AO SUBSTITUITIVO DO RELATOR DA  
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO  
O parágrafo único do art. 37 passa a ter a  
seguinte redação:  
"Parágrafo único: A criação, incorporação,  
fusão e o desmembramento de Municípios, obedecidos  
os requisitos previstos em lei complementar  
federal, dependerão de consulta prévia, mediante  
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plebiscito, às populações diretamente  
interessadas, de aprovação das Câmaras de  
Vereadores dos Municípios afetados, e se darão por  
lei estadual." 
Justificativa: 
A emenda atribui à legislação complementar federal a definição de requisitos para a criação de novos 
municípios. Com isso evita-se que haja uma proliferação de padrões que podem levar, inclusive, à 
criação de municípios para atender interesses eleitorais de grupos regionais. A competência federal, 
no caso, em nada afeta a autonomia estadual e municipal. 
Parecer:   
   Pela rejeição, por entender que os critérios pormenorizados para a criação de municípios é matéria 
de lei complementar Estadual e sua criação, de lei Estadual. A carta magna deve limitar-se a fixar a 
forma legal desta providência. 
   
   EMENDA:34260 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CÉLIO DE CASTRO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Suprima-se do artigo 37 § Único a seguinte expressão:  
"Da aprovação das Câmaras de Vereadores do  
Municípios afetados". 
Justificativa: 
Plebiscito é a soberania. 
É a vontade de cada cidadão manifestada através do seu voto. 
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:34419 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SERRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda ao Substitutivo do Relator da  
comissão de Sistematização  
O artigo 28 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 28 - A organização  
político-administrativa da República Federativa  
do Brasil compreende a União, os Estados, o  
a Distrito Federal e os Munícipios, todos autônomos  
em sua respectiva esfera de competência. 
Justificativa: 
O texto do Substitutivo representa um retrocesso frente aos textos anteriores, seja das Comissões 
Temáticas ou mesmo do 1º Anteprojeto da Comissão de Sistematização. Não se justifica a exclusão 
dos Municípios brasileiros da organização político-administrativa do País. A história já os consolidou 
como agentes fundamentais do processo de desenvolvimento brasileiro, em seu papel de prestadores 
de serviços à população, por excelência. 
Parecer:   
   A emenda constitui para o aperfeiçoamento do texto e, por isso, deve ser acolhida integralmente.  
Pela aprovação. 
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   EMENDA:34649 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE  
CONSTITUIÇÃO (SUBSTITUTIVO DO RELATOR)  
Dê-se o art. 28 a seguinte redação:  
"Art. 28. A República Federativa do Brasil  
compreende a União, os Estados, o Distrito Federal  
e os Municípios, todos autônomos em sua respectiva  
esfera de competência." 
Justificativa: 
A supressão dos Municípios, que constavam do projeto original, não se nos afigura muito feliz, pois, 
para o efeito da organização político-administrativa estes devem ser considerados, seja por sua 
autonomia, seja pela sua individualização em vários dispositivos do projeto, citando-se, como 
exemplo, o § 5º do próprio art. 28 sob proposta de modificação. 
O mesmo não ocorre com a preceituação do art. 2º onde-se refere à união indissolúvel dos Estados – 
e do Distrito Federal, conforme outra emenda de nossa autoria - , onde, evidentemente, não cabe a 
menção a Municípios. 
Parecer:   
   Pela aprovação parcial, nos termos do Substitutivo. 
 
   EMENDA:34904 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARLUCE PINTO (PTB/RR) 
Texto:   
   TÍTULO IV DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO  
CAPÍTULO I DA ORAGANIZAÇÃO POLÍTICO  
ADMINISTRATIVA:  
Art. 28 A República Federativa do Brasil  
compreende a União, os Estados, os Territórios  
Federais Autônomos, o Distritos Federal, os  
Territórios Federais e os Municípios.  
§ 1o. - Brasília é a Capital Federal.  
§ 2o. - Suprimir  
[...] 
Justificativa: 
Após quarenta e quatro anos de existência, não mais se justifica a manutenção do atual estatuto dos 
Territórios em relação a Roraima e Amapá.  
No momento em que o Distrito Federal ganha Autonomia Federativa, seria injusto deixar os atuais 
Territórios marginalizados da conquista do “status” de Território Autônomo entidade Federativa que 
os aproxima da condição de Estado, do ponto de vista da autonomia política legislativa administrativa 
e financeira.  
Trata-se da posição equivalente à do Distrito Federal, que se justifica pelo grau de desenvolvimento 
econômico e cultural alcançado pelas sociedades que vivem nos atuais Territórios.  
Seria injusta e intolerável discriminação manter os habitantes de Roraima e Amapá, jungidos a uma 
lei orgânica ditatorial, que inibe qualquer iniciativa mais ousada do Governador demissível “ad 
nutum”, dos Territórios em busca de soluções reclamadas pela população, em seu justo anseio de 
progresso e bem-estar.  
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A verdade é que o Governador, o único “biônico”, dos Territórios, não dispõe de autoridade suficiente 
para coordenar os trabalhos, o desempenho das diversas agências do Governo Federal que agem 
como se fossem Roraima e Amapá, serventias de Ministérios e Repartições da União.  
O tratamento igualitário dispensado ao Distrito Federal e aos Territórios Autônomos de Roraima e 
Amapá, abre as portas do progresso para p seu povo, enseja o surgimento e fortalecimento de 
lideranças e vai ao encontro das aspirações de autonomia da sua gente.  
A acolhida a esta emenda, está em sintonia com os ideais de descentralização Administrativa e 
Política, com o fortalecimento da Federação Brasileira, com o momento de democracia participativa, 
que inspirou e inspira as lideranças da Nova República, em seu justo anseio pela “reconstrução de 
nossa Pátria, sob a égide da liberdade e da Justiça Social”.  
Parecer:   
   Desde a Carta de 1934, exceto o período do Estado Novo, o Município é considerado como parte 
integrante do pacto federado e uma das originalidades das Constituições Brasileiras de 1934, 1946 e 
1967 é a divisão tripartida da competência nacional, que reserva parte desta competência ao 
município.  
Somos, portanto, pela aprovação da Emenda, nos termos do Substitutivo. 
 
   EMENDA:34990 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao § 1o. do art. 28:  
Art. 28. - ................................ 
§ 1o. O Distrito Federal é a sede dos poderes  
da União e Brasília a capital federal. 
Justificativa: 
A formulação da presente emenda é mais condizente com a história das Constituições brasileiras. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
 
   EMENDA:35102 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao § 2o. do art. 28 a seguinte redação:  
"Art. 28. ..................................  
§ 2o. Os Territórios Federais integram a  
União, podendo ser divididos em Municípios, aos  
quais se aplicarão, no que couber, o disposto no  
Capítulo IV deste Título."  
[...] 
Justificativa: 
Esta emenda múltipla decorre de anterior, por não oferecida, em que oferecemos nova configuração 
constitucional ao Distrito Federal. 
Destarte, em razão da autonomia política limitada que atribuímos ao Distrito Federal, este já não mais 
faz parte da União como o é o Território, na verdade uma “longa manus” da União. 
Não mais se justifica, portanto, o Poder Judiciário e o Ministério Público dos Territórios e do Distrito 
Federal serem um só. 
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Como corolário desse raciocínio elaboramos a presente Emenda na qual visamos ao 
desmembramento do Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública do Distrito Federal e 
dos Territórios colocando a estes sob a jurisdição da União. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
 
 

___________________________________________________________________ 

FASE S 

EMENDA:00161 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Título III, Capítulo I, Art. 20, § 3o.  
Adite-se ao § 3o. do art. 20, as expressões  
"ou Territórios Federais" e "mediante Lei  
Complementar", passando o citado parágrafo a ter  
a seguinte redação:  
§ 3o. - Os Estados podem incorporar-se entre  
si, subdividir-se ou desmembrar-se para se  
anexarem a outros ou formarem novos Estados ou  
Territórios Federais, mediante aprovação das  
respectivas Assembleias Legislativas, das  
populações diretamente interessadas, através de  
Plebiscito e do Congresso Nacional mediante Lei  
Complementar. 
Justificativa: 
A presente emenda visa compatibilizar o § 3º com o § 4º do mesmo artigo 20, bem como explicitar de 
forma clara a maneira de aprovação da proposta de criação de Territórios Federais e Estados pelo 
Congresso Nacional. 
Parecer:   
   A Emenda propõe nova redação ao parágrafo terceiro do Art.20 acrescentando a possibilidade 
através de, incorporação, desmembramento ou anexação de Estados, possam eles formar Território, 
exigindo-se a edição de Lei Complementar para implementação da redivisão.  
A redação do Projeto, amplamente discutida e fruto do consenso dos senhores constituintes, e mais 
objetiva e redigida com melhor técnica legislativa. normatizando a criação dos Territórios no parágrafo 
quarto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00252 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO GOMES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda substitutiva ao Art. 20, Parágrafo  
3o., do Título III, Capítulo I do Projeto de  
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Constituição (A), dando-se a seguinte redação:  
§ 3o. Os Estados podem incorporar-se entre si,  
subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a  
outras ou formarem novos Estados, através de  
consulta plebiscitária da população diretamente  
interessada e aprovação do Congresso Nacional. 
Justificativa: 
O texto do proposto Artigo 20, Parágrafo 3º, do Título III, Capítulo I, DA ORGANIZAÇÃO DO 
ESTADO, do Projeto de Constituição (A), já determina que a criação, incorporação ou 
desmembramento dos Estados seja condicionada à aprovação pelo Congresso Nacional, 
referendando a soberana vontade popular, manifestada através de plebiscito das populações 
diretamente interessadas. Não se justificaria menosprezar a democrática vontade do povo-
manifestada em plebiscito submetendo-a a uma segunda instância que seria a Assembleia 
Legislativa. 
Também no Parágrafo 3º, do Art. 27, do Projeto de Constituição (A) se propõe que “a criação de 
municípios dependerá de consulta prévia às populações diretamente interessadas e se dará por lei 
estadual”, submetendo o assunto a duas instâncias. 
Por que submeter a três instâncias a criação de Estados? Como se justifica a diversidade de critérios 
lógicos na criação de estados e municípios? 
Para a criação de municípios, manifesta-se a Assembleia Legislativa e não se exige a audiência da 
Câmara Municipal. Igualmente, para a criação de Estados, deve se manifestar o Congresso Nacional, 
legítimo representante do povo, após o resultado favorável do plebiscito na região que comporá o 
novo Estado, dispensando a opinião da assembleia Legislativa, instancia lógica e hierárquica para a 
criação de municípios. 
Parecer:   
   A modificação proposta restringe a autonomia das Assembleias Legislativas, cercando-lhes o direito 
natural de participação em decisão do interesse direto de seus respectivos Estados.  
Por outro lado, adotou-se na questão da criação de novas unidades da federação, critério 
democrático e uniforme , no sentido de se respeitar a vontade da população diretamente interessada.  
A incorporação, subdivisão ou desmembramento é questão de interesse de toda a população 
representada na Assembleia Legislativa, não apenas da região interessada.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00532 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROSA PRATA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Art. 20 - § 3o. - Suprima-se "... das  
respectivas Assembleias Legislativas" e faça no  
singular a expressão "das populações diretamente  
interessadas", dando-se a seguinte redação:  
Art. 20 - ........................ 
§ 3o. - Os Estados podem incorporar-se entre  
si, subdividir-se ou desmembrar-se para se  
anexarem a outros, ou formarem novos Estados,  
mediante aprovação da população diretamente  
interessada, através de plebiscito, e do Congresso  
Nacional. 
Justificativa: 
Não compete à Assembleia Legislativa impedir a vontade de determinada população que aspire: 
incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexar a outro, ou formar novo 
Estado. 
Sendo assim, a presente emenda, proposta ao parágrafo 3º do artigo 20, do Projeto da Comissão de 
Sistematização, restabelece o direito e a razão do povo diretamente interessado na questão. 
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Parecer:   
   A modificação proposta restringe a autonomia das Assembleias Legislativas, cerceando-lhes o 
direito natural de participação em decisão do interesse direto de seus respectivos Estados.  
Por outro lado, adotou-se na questão da criação de novas unidades da federação, critério 
democrático e uniforme no sentido de se respeitar a vontade da população diretamente interessada.  
A incorporação, subdivisão ou desmembramento é questão de interesse de toda a população 
representada na Assembleia Legislativa, não apenas da região interessada.  
Somos, pois, pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:00794 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IBSEN PINHEIRO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao § 3o. do art. 27:  
A criação, a incorporação, a fusão e o  
desmembramento de Municípios preservarão a  
continuidade e a unidade histórico-cultural do  
ambiente urbano, dar-se-ão por lei estadual,  
obedecidos requisitos previstos em lei  
complementar estadual e dependerão de consulta  
prévia, mediante plebiscito, às  
populações diretamente interessadas. 
Justificativa: 
O texto proposto assegura um perfeito equilíbrio entre a homogeneidade urbana e as justas 
aspirações emancipacionistas das coletividades. 
Parecer:   
   O Autor da Emenda em exame objetiva, quanto à criação, incorporação, fusão e desmembramento 
de Municípios, exigir que sejam preservadas a continuidade e a unidade histórico-cultural do 
ambiente urbano, além de outras exigências.  
Na justificação, o ilustre constituinte alega que sua proposta visa assegurar "um perfeito equilíbrio 
entre a homogeneidade urbana e as justas aspirações emancipacionistas das coletividades".  
Entendemos que a proposta é meritória, pois na criação de Municípios há que se preservar a 
memória urbana, observando-se uma certa unidade entre a história e a cultura local com as 
aspirações do povo em se emancipar.  
O ambiente urbano tem que ser preservado.  
Somos, pois, pela aprovação da Emenda. 
   
   EMENDA:00934 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LAVOISIER MAIA (PDS/RN) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
O art. 20 do Projeto passa ater a seguinte redação:  
Art. 20 - A organização política  
administrativa da República Federativa do Brasil  
compreende a União. As regiões político-  
administrativas, os Estados, o Distrito Federal e  
os Municípios, todos autônomos em sua respectiva  
esfera de competência.  
Parágrafo único: Lei complementar disporá  
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sobre a organização, competência e prerrogativas  
das Regiões político-administrativas.  
Suprima-se a Seção IV e os artigos 52,53 e  
54, seus parágrafos e incisos. 
Justificativa: 
O status constitucional que deve ser atribuído às regiões brasileiras é imperativo da Assembleia 
Nacional Constituinte. 
A Nova Constituição não poderá deixar de consagrar, no seu texto, a realidade regional brasileira, já 
reconhecida no plano econômico, financeiro, cultural e geográfico. 
Não é boa técnica jurídico-constitucional relegar as Regiões político-administrativas ao plano 
puramente administrativo, como fez o atual Projeto de Constituição, numa afronta à própria 
configuração geográfica brasileira. 
As Regiões deverão estar incluídas no Título da organização do Estado, ainda que sua 
implementação possa ser feita pela Lei Complementar. 
Parecer:   
   Pretende o ilustre constituinte incluir as "regiões político-administrativas" como ente federativos, 
propondo a modificação da redação do atual Art. 20 do Projeto; lei complementar, conforme a 
modificação pretendida, disporia sobre a organização, a competência e prerrogativas das regiões.  
A proposta foi alvo de apreciação e discussão por parte dos senhores constituintes, já constando de 
proposição anterior.  
No nosso entender, a elevação das regiões político-administrativas a nível de Constituição, desvirtua 
o sistema federativo.  
Nada impede, entretanto, que regiões que tenham idênticos interesses socioeconômicos, (Estados ou 
Municípios), mediante convênios ou acordos, disponham sobre atividades de interesses comuns.  
Dispensável a modificação que se pretende introduzir, motivo pelo qual opinamos pela rejeição da 
Emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01099 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Acrescente-se o seguinte parágrafo ao artigo 27.:  
§ - Lei Complementar disporá, em cada Estado,  
sobre as exigências para a criação de novos  
municípios, que decorrerá de lei ordinária estadual. 
Justificativa: 
A partir da Constituição de 1967, a criação de novos municípios passou a ter suas condições 
previstas – de território, população e renda – em Lei Complementar Federal. 
Esse procedimento resulta numa invasão da autonomia estadual e fere os interesses dos próprios 
Distritos, que apresentam condições para transformarem-se em Municípios, desde que atingida 
população superior à de outros existentes, condições urbanas satisfatórias e capacidade de auto-
gestão financeira e custeio dos serviços públicos. 
Lei Complementar Estadual é que deve explicitar as condições para essa criação, no que tange à 
extensão territorial, à densidade populacional, à capacidade econômica, às condições de auto 
sustentação administrativa e desenvolvimento urbano. 
Baseada nessa lei orgânica, a lei ordinária proporá a criação de cada novo município. 
Parecer:   
   Propõe, o ilustre Constituinte Gerson Camata, o acréscimo de um parágrafo ao Art. 27 do Projeto 
de Constituição, estabelecendo que Lei complementar disporá, em cada Estado, sobre as exigências 
para a criação de novos municípios, que decorrerá de Lei ordinária estadual.  
A matéria de que trata a Emenda já está regulada no § 3o. do Art. 27, não cabendo, portanto o 
acréscimo proposto. 
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   EMENDA:01263 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIRGÍLIO GALASSI (PDS/MG) 
Texto:   
   Dê-se ao parágrafo 3o do artigo 20 a seguinte redação.  
§ 3o Os Estados podem incorporar-se entre si,  
subdividir-se em Estados, mediante plebiscito das  
populações que habitem as áreas diretamente  
interessadas e aprovação do Congresso Nacional. 
Justificativa: 
A atual divisão territorial do Brasil não obedece às conveniências socioeconômicas e políticas do 
País, porque resulta de processo evolutivo não-ordenado que teve origem nas capitanias do Brasil 
Colônia e nas províncias do Brasil Reino. 
A emenda ora apresentada visa a criar mecanismo que institucionaliza os movimentos emancipados 
que hoje se alastram pelo País e, por serem manifestações democráticas, precisam ser respeitadas e 
disciplinadas em lei. 
Por outro lado, não é admissível que o País continue com Governos Estaduais impossibilitados de 
administrar extensas áreas, bem como promover sua ocupação e desenvolvimento. 
Parecer:   
   A modificação proposta restringe a autonomia das Assembleias Legislativas cerceando-lhes o 
direito natural de participação em decisão do interesse direto de seus respectivos Estados.  
Por outro lado, adotou-se na questão da criação de novas unidades da federação, critério 
democrático e uniforme no sentido de se respeitar a vontade da população diretamente interessada.  
Somos, pois, pela rejeição da emenda. 
   
   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 
DA ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 
Art. 19. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, 
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição. 
Parágrafo 1° Brasília é a capital Federal. 
Parágrafo 2º Os Territórios Federais integram a União.  
Parágrafo 3º Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se 
anexarem a outros ou formarem novos Estados, mediante aprovação da população diretamente 
interessada, através de plebiscito, e do Congresso Nacional. 
Parágrafo 4º Lei Complementar disporá sobre a criação de Território, sua transformação em Estado 
ou sua reintegração ao Estado de origem.  
[...] 
CAPÍTULO III 
DOS ESTADOS FEDERADOS 
Art. 26. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observando 
os princípios desta Constituição.  
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[...] 
Parágrafo 2º A criação, a Incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, obedecidos os 
requisitos previstos em lei complementar estadual, dependerão de consulta prévia, mediante 
plebiscito, à população diretamente interessada, e se darão por lei estadual.  
[...] 
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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 
contrario 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. 
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, 
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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  
[...] 

___________________________________________________________________ 

FASE U 

EMENDA:00195 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   
   No § 3o., do art. 18 do Projeto de  
Constituição "B'' substitua-se a expressão  
"população diretamente interessada'' por  
"populações diretamente interessadas''. 
Justificativa: 
A passagem para o plural da expressão supracitada se faz necessária para que se uniformize a linguagem do 
texto, uma vez que na redação do § 4º, o qual trata de matéria análoga, a expressão acha-se no plural. 
A presente emenda, em síntese, visa a dar simetria redacional ao texto, aperfeiçoando-o. 
Parecer:   
   A alteração proposta amplia o universo a ser consultado, resultando em modificação substancial dos 
objetivos e alcance do preceito.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00593 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   REDIJA-SE ASSIM O § 3o, DO ART. 18  
ART. 18 ............................  
§ 3o. Os Estado podem incorporar-se entre  
si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexar  
a outros, ou formar novos Estados ou Territórios  
Federais, mediante aprovação das populações  
diretamente interessadas, através de plebiscito, e  
do Congresso Nacional, por lei complementar. 
Justificativa: 
O Projeto de Constituição consagra, para a criação a incorporação, a fusão e o desmembramento de 
Municípios a consulta prévia, mediante plebiscito, “as populações diretamente interessadas”.  
Nem deveria ou poderia ser de modo diferente, pois deixar que apenas uma parte da população de um 
Estado ou Município se pronuncie sobre o desmembramento do território que é comum a todo seria 
sumamente injusto. Bem por isso, o § 4º, sobre o tema em relação aos Municípios, impôs a audiência “das 
populações”, pois tanto a parcela da população que deseja a autonomia quanto a que não quer a modificação 
territorial, são diretamente interessadas. 
Ora, se assim cautelarmente agiu o legislador constituinte em relação aos Municípios, com muito maiores e 
mais ponderáveis razões, assim também de deverá proceder com referência aos Estados. 
Cremos ter sido uma omissão involuntária, pois, certamente, não imaginamos pudesse ter passado pela 
mente dos Constituintes a intenção ou a ideia de ser um Estado desmembrado com a consulta apenas a uma 
parcela de sua população. Por outro lado, o próprio Projeto, quando trata das competências do Congresso 
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Nacional, ao cuidar da questão, manda serem ouvidas as Assembleias Legislativas a propósito, numa 
recomendável atitude de respeito ao princípio federativo, vez que elas representam todo o Estado. 
Parecer:   
   Pela rejeição, nos termos do Parecer à Emenda n. 2t00195-9. 
   
   EMENDA:00690 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUY BACELAR (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dê-se ao § 3o. do art. 18 do Projeto de  
Constituição a seguinte redação:  
"Art. 18 - ...........................  
§ 3o. - Os Estados podem incorporar-se entre  
si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexar  
a outros, ou formar novos Estados ou Territórios  
Federais mediante aprovação da população, através  
de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei  
complementar".  
Em consequência ficam eliminadas as  
expressões "diretamente interessadas". 
Justificativa: 
Não é possível, no caso de incorporação, subdivisão ou desmembramento ou formação de novos Estados 
deixar de se ouvir, mediante plebiscito, a população de todo o Estado. 
Dai a razão de propormos a presente emenda que, retirando a expressão “diretamente interessada” do 
parágrafo 3º do art. 18, permitirá a manifestação da população de todo o Estado. 
Parecer:   
   Suprimir "diretamente interessada" resulta ampliar o universo a ser consultado, ocasionando modificação 
substancial, quanto aos objetivos e alcance do preceito.  
A emenda destarte é modificativa, razão pela qual somos pela sua rejeição. 
   
   EMENDA:00691 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUY BACELAR (PMDB/BA) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Dê-se ao § 4o. do art. 18 do Projeto de  
Constituição a seguinte redação:  
"Art. 18 - ................................. 
§ 4o. - a criação, a incorporação, a fusão e  
o desmembramento de Municípios preservarão a  
continuidade e a unidade histórico-cultural do  
ambiente urbano, far-se-ão por lei estadual,  
obedecidos os requisitos previstos em lei  
complementar estadual, e dependerão de consulta  
prévia, às populações, mediante plebiscito".  
Em consequência, ficam eliminadas as  
expressões "diretamente interessadas". 
Justificativa: 
Não é possível, no caso de criação, incorporação, fusão ou desmembramento de Municípios deixar de se 
ouvir, mediante plebiscito, a população de todo o município. 
Dai a razão de propormos a presente emenda que, retirando a expressão “diretamente interessadas” do 
parágrafo 4º do art. 18, permitirá a manifestação da população de todo o Município. 
Parecer:   
   Suprimir a expressão "diretamente interessada" resulta ampliar o universo a ser consultado, alterando, por 
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conseguinte, os objetivos e alcance do preceito.  
A emenda é, portanto, modificativa.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00715 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HERÁCLITO FORTES (PMDB/PI) 
Texto:   
   Suprima-se do caput do art. 1o. a expressão  
"e Municípios". 
Justificativa: 
O Município não integra a Federação, porquanto é uma entidade estatal interna cuja situação jurídica é 
inteiramente diversa das unidades da Federação que, segundo a nossa melhor tradição constitucional, são 
os Estados, o Distrito Federal e os Territórios. Os municípios são, de fato, parte integrante das Unidades da 
Federação. 
Parecer:   
   A emenda objetiva a supressão da expressão "e Municípios" do "caput" do art. 1o. do Projeto, sob o 
argumento de que "o Município não integra a Federação", a qual, "segundo a nossa melhor tradição 
constitucional, são os Estados, o Distrito Federal e os Territórios".  
Manifesto-me contrário à proposição.  
Em primeiro lugar porque o Projeto, no art. 18, consagra o Município como pessoa político-administrativa da 
República Federativa do Brasil, não mencionando entre as demais pessoas - União, Estados e Distrito 
Federal - os Territórios, pois que a estes não confere a dignidade de pessoas políticas.  
Em segundo lugar, porque a finalidade do dispositivo é a de enunciar o dogma pelo qual a base física do 
território brasileiro é una e incindível, estejam quaisquer de suas áreas sob o domínio administrativo dos 
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios ou da União, no caso dos Territórios Federais.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00780 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSCAR CORRÊA (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda de Contradição  
O Art. 18, § 3o. passa a ter a seguinte  
redação: "Os Estados podem incorporar-se entre si,  
subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a  
outros, ou formarem novos Estados ou Territórios  
Federais, mediante a aprovação das populações  
diretamente interessadas, através de plebiscito,  
ouvidas as respectivas Assembleias Legislativas, e  
o Congresso Nacional, mediante lei complementar". 
Justificativa: 
São antinômicas as disposições contidas nos artigos 18, parágrafo 3º, e 50, parágrafo 5º, do Projeto de 
Constituição, aprovadas em 1º turno Antinômicas porque excludentes no que respeita ao procedimento 
relativo à incorporação, subdivisão, desmembramento e formação de novos Estados. 
Diz o Art. 18, parágrafo 3º que “Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se 
para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais mediante aprovação da 
população diretamente interessada, através de plebiscito e do Congresso Nacional mediante lei 
complementar. 
Já na secção que pertine às atribuições do Congresso Nacional, leciona o Art. 50, V, ser da competência 
exclusiva do Congresso Nacional. “aprovar a incorporação, a subdivisão ou o desmembramento de áreas de 
Territórios ou Estados, ouvidas as respectivas Assembleias Legislativas”. 
Há, portanto, que compatibilizar os dois textos. E isto se há de fazer acolhendo este último entendimento – do 
Art. 50, V. 
Com efeito, tem ele por si a tradição nacional, em todas as Constituições republicanas. 
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I. Na de 1891 – o Art. 4º dispunha. 
“Art. 4º - Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se, ou desmembrar-se, para se anexar a outros, 
ou formar novos Estados, mediante aquiescência das respectivas Assembleias Legislativas, em duas 
sessões anuais consecutivas e aprovação do Congresso Nacional”. 

II. Na de 1934 – o Art. 14 tinha redação idêntica. 
“Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se, para se anexar a outros ou 
formar novos Estados, mediante aquiescência das respectivas Assembleias Legislativas em duas legislaturas 
sucessivas e aprovação por lei federal”. 

III. Até mesmo na Carta de 1937 se manteve, no Art. 5º: 
“Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para anexar-se a outros, ou 
formar novos Estados, mediante a aquiescência das respectivas Assembleias Legislativas, em duas sessões 
anuais consecutivas, e aprovação do Parlamento Nacional”. 
Acrescentou-se parágrafo único determinando que “a resolução do Parlamento poderá ser submetida pelo 
Presidente da República ao plebiscito das populações interessadas”. 

IV. Na Constituição de 46 o Art. 2º estabeleceu, na mesma linha desde 91: 
“Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros ou 
formarem novos Estados, mediante voto das respectivas Assembleias Legislativas, plebiscito das populações 
interessadas e aprovação do Congresso Nacional”. 
Este o texto mais completo porque exigindo a aprovação das Assembleias Legislativas, o plebiscito das 
populações interessadas e a aprovação do Congresso Nacional. 
Parecer:   
   A emenda resulta aditiva, porquanto introduz procedimento na sistemática de criação de novas unidades da 
Federação, que exige o pronunciamento das Assembleias Legislativas.  
De acordo com o texto aprovado, a formação de novos Estados é feita mediante consulta plebiscitária e Lei 
complementar aprovada pelo Congresso Nacional.  
Isto posto, opinamos pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:00917 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GENEBALDO CORREIA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Suprimir no § 3º. do art. 18 a expressão:  
"... diretamente..." 
Justificativa: 
A incorporação, subdivisão ou desmembramento de Estados deve depender da aprovação de todas as 
populações interessadas. 
Pelo texto, com a palavra “diretamente”, pode ser entendido que só deve se pronunciar a população da parte 
a ser incorporada ou desmembrada. O que não é o ideal. 
Parecer:   
   Conforme a própria justificação do autor, a supressão proposta visa a ampliar o universo a ser consultado.  
Trata-se de emenda modificativa, porquanto altera o objetivo do preceito.  
Isto posto, opinamos pela sua rejeição. 
   
   EMENDA:01226 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIRGILDÁSIO DE SENNA (PSDB/BA) 
Texto:   
   Título III - Capítulo I - Art. 18, § 3o.  
Suprimir as palavras "diretamente interessadas",  
no período "mediante aprovação da população  
diretamente interessada". 
Justificativa: 
O desmembramento, o remembramento, a incorporação ou divisão de qualquer Estado é matéria que afeta, 
por todos os modos, à totalidade da população ali residente. 
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Assim nos parece descabido que ato de tamanha importância e tanta significação para o destino político do 
Estado seja decidido, apenas pela população “diretamente” interessada no desmembramento. 
Seria, portanto mais ajustado, ao Princípio da Autonomia dos Estados que antes da decisão mutiladora toda 
população do Estado fosse consultada sobre a matéria, porquanto a matéria afetará a todos. 
A ameaça contida na expressão “população diretamente interessada” abre possibilidade à criação de um sem 
número de “cidades-estados”, formados, por exemplo, pelas capitais e as regiões por elas metropolizadas, ou 
por microrregiões altamente dotadas de recursos naturais onde, ao longo dos anos, concentrou-se o grosso 
dos investimentos nos equipamentos sociais, implantados com recursos arrecadados na totalidade da 
população do Estado. 
É nossa expectativa que a Lei Complementar, prevista no § 3º do Art. 18 terá por objetivo definir com clareza 
necessária as condições indispensáveis para que um novo estado membro, seja admitido. 
Promulgada a Constituição a lei federal, não poderá elaborar textos que atentem contra a autonomia dos 
Estados-membros. 
Parecer:   
   Pela rejeição nos termos do parecer à emenda n. 2t00690-0. 
   
   EMENDA:01502 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUBEM MEDINA (PFL/RJ) 
Texto:   
   Suprima-se do Art. 18 § 4o. do Projeto de  
Constituição (redação par o 2o. Turno), os  
seguintes termos:  
"§ 4o. ...e dependerão de consulta prévia,  
mediante plebiscito, às populações diretamente  
interessadas". 
Justificativa: 
Os propósitos de criação, incorporação, fusão e desmembramento de Municípios só poderão ser atingidos se 
suprimidos os termos acima, uma vez que o texto como está redigido gera certa polêmica na sua 
interpretação e execução. 
Melhor será remeter a responsabilidade da elaboração dos meios que viabilizam a ideia às Assembleias 
Legislativas Estaduais, até porque cada uma delas tratará com mais profundidade as particularidades 
inerentes a cada questão especificada no texto do Projeto. 
Parecer:   
   Ao excluir a exigência constitucional de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações diretamente 
interessadas, o autor remete à lei complementar estadual e, em consequência, estritamente às Assembleias 
Legislativas o poder de decisão sobre a criação, incorporação, fusão e desmembramento de Municípios.  
Somos pela rejeição. 
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