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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. 43. Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um mesmo 

complexo geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e à redução das 

desigualdades regionais.  

      § 1º Lei complementar disporá sobre:  

      I - as condições para integração de regiões em desenvolvimento;  

      II - a composição dos organismos regionais que executarão, na forma da lei, os 

planos regionais, integrantes dos planos nacionais de desenvolvimento econômico e 

social, aprovados juntamente com estes.  

      § 2º Os incentivos regionais compreenderão, além de outros, na forma da lei:  

      I - igualdade de tarifas, fretes, seguros e outros itens de custos e preços de 

responsabilidade do Poder Público;  

      II - juros favorecidos para financiamento de atividades prioritárias;  

      III - isenções, reduções ou diferimento temporário de tributos federais devidos por 

pessoas físicas ou jurídicas;  

      IV - prioridade para o aproveitamento econômico e social dos rios e das massas de 

água represadas ou represáveis nas regiões de baixa renda, sujeitas a secas periódicas.  

      § 3º Nas áreas a que se refere o § 2º, IV, a União incentivará a recuperação de 

terras áridas e cooperará com os pequenos e médios proprietários rurais para o 

estabelecimento, em suas glebas, de fontes de água e de pequena irrigação. 

 

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:01423 DT REC:23/04/87 
Autor:   
   EVALDO GONÇALVES (PFL/PB) 
Texto:   
   SUGERE A CRIAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE CRÉDITO ESPECIALIZADOS, COM  
VISTAS AO AMPARO E AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E DA PECUÁRIA  
NAS REGIÕES SUBDESENVOLVIDAS DO PAÍS. 
   
   SUGESTÃO:04893 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   WALDECK ORNÉLAS (PFL/BA) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS DISPONDO SOBRE AS REGIÕES, OS PLANOS NACIONAIS DE  
DESENVOLVIMENTO E A CRIAÇÃO DOS FUNDOS REGIONAIS DE  
DESENVOLVIMENTO. 
   
   SUGESTÃO:06020 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   IBERÊ FERREIRA (PFL/RN) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE DISPONHA SOBRE A CRIAÇÃO, A ORGANIZAÇÃO, A  
COMPETÊNCIA E O FUNCIONAMENTO DE REGIÕES DE DESENVOLVIMENTO E DE  
AGÊNCIAS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
   
   SUGESTÃO:06602 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   OSMUNDO REBOUÇAS (PMDB/CE) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE DISPONHA SOBRE AS CARACTERÍSTICAS E LIMITES DAS  
REGIÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COM BASE EM SEUS ASPECTOS  
ECOLÓGICOS, ECONÔMICOS, DEMOGRÁFICOS E DE DIVISÃO POLÍTICA, CONFORME  
ESPECIFICA. 
   
   SUGESTÃO:07542 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FERNANDO VELASCO (PMDB/PA) 
Texto:   
   SUGERE QUE LEI COMPLEMENTAR DELIMITE AS SUPERFÍCIES DAS REGIÕES DE  
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DISPONDO SOBRE A CRIAÇÃO, OS RECURSOS, OS  
PLANOS, A ORGANIZAÇÃO E A COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS PARA  
ESSA FINALIDADE. 
   
   SUGESTÃO:07793 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   EXPEDITO MACHADO (PMDB/CE) 
Texto:   
   SUGERE QUE LEI COMPLEMENTAR DISPONHA SOBRE AS CARACTERÍSTICAS E  
LIMITES DAS REGIÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, E DEMAIS CONDIÇÕES  
QUE ENUMERA. 

                                                      
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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   SUGESTÃO:07795 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   GIDEL DANTAS (PMDB/CE) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE A ORGANIZAÇÃO E AUTONOMIA DAS REGIÕES. 
   
   SUGESTÃO:08134 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ LUIZ MAIA (PDS/PI) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE DISPONHA SOBRE TRATAMENTO DIFERENCIADO E  
PRIORITÁRIO A SER DADO PELA UNIÃO ÀS REGIÕES CUJAS CONDIÇÕES SOCIAIS  
E ECONÔMICAS APRESENTEM DISPARIDADES DE DESENVOLVIMENTO. 
   
   SUGESTÃO:08136 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   HENRIQUE EDUARDO ALVES (PMDB/RN) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS REGIÕES, INCLUINDO PRIORIDADES,  
POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO, ÓRGÃOS REGIONAIS E OUTRAS MATÉRIAS  
AFINS. 
 

2 – Audiências públicas 

Não foram localizadas audiências públicas específicas sobre o tema. A relação de reuniões e 
audiências públicas realizadas pela Subcomissão dos Municípios e Regiões está disponível em: 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-
cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-
estado/subcomissao2c 

 
 

3 – Subcomissões temáticas 

SUBCOMISSÃO DOS MUNICÍPIOS E REGIÕES – IIC 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. 2º - Lei complementar nacional regulará a criação e a organização de Regiões, 

integradas de Estados limítrofes e cujos territórios, no todo ou em parte, pertençam 

ao mesmo complexo geoeconômico. 

Art. 3º - Cada Região terá um Conselho Regional, composto por representantes 

dos Estados abrangidos e, em igual número, da União, todos escolhidos na forma 

prevista em lei complementar nacional, ao qual compete:  

I - aprovar os planos regionais de desenvolvimento;  

II - estabelecer programas regionais de educação, saúde pública, transporte e 

habitação;  

III - compatibilizar seus planos e programas aos nacionais aprovados por lei federal; 

IV - aprovar normas gerais para a criação de benefícios fiscais no interesse da 

Região;  

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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V - adotar, em conjunto com os Estados e Municípios, medidas que se façam 

necessárias em caso de calamidade pública;  

VI - fixar diretrizes para a proteção do meio-ambiente regional.  

§ 1º - Os planos regionais terão em conta a distribuição da população, suas 

atividades, a existência de recursos naturais e as potencialidades de cada área e 

subárea do território nacional, objetivando adequado ordenamento territorial, com 

vistas à correção dos desequilíbrios inter e intra-regionais existentes.  

§ 2º - Lei complementar nacional disporá sobre a aprovação e a aplicação, pelos 

Estados integrantes da Região, das deliberações do Conselho Regional, bem como 

sobre a criação, organização e gestão de Fundos Regionais de Desenvolvimento. 

Art. 4º - Os Estados participarão da administração dos órgãos federais de 

desenvolvimento regional, mediante a designação da metade dos membros do 

colegiado deliberativo superior de cada entidade, nos termos estabelecidos em lei. 

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 9.  

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

 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 2º - Lei complementar nacional regulará a criação e a organização de Regiões, 

integradas de Estados limítrofes e cujos territórios, no todo ou em parte, pertençam 

ao mesmo complexo geoeconômico.  

§ 1º - As Superintendências Regionais de Desenvolvimento terão um Conselho 

Deliberativo, presidido por Ministro de Estado e composto pelos Governadores de 

Estado, e entre suas competências:  

I - emitir parecer prévio sobre os Planos Regionais de Desenvolvimento a serem 

submetidos à aprovação do Congresso Nacional;  

II - aprovar o detalhamento e acompanhar a execução dos programas setoriais a 

serem executados na região;  

III - aprovar, previamente, programa ou projeto de infra-estrutura, de 

responsabilidade de Órgãos federais da administração direta ou indireta que 

alcancem o território de mais de um Estado;  

IV - aprovar normas gerais para a aplicação de benefícios fiscais instituídos no 

interesse da região;  

V - adotar, em conjunto com os Estados e Municípios, medidas que se façam 

necessários em caso de calamidade pública;  

VI - fixar diretrizes para a proteção do meio ambiente regional;  

VII - definir critérios para elaboração de planos de reforma agrária regional e 

utilização dos recursos naturais.  

§ 2º - Os planos regionais terão em conta a distribuição da população, suas 

atividades, a existência de recursos naturais e as potencialidades de cada área e 

subárea do território nacional, objetivando adequado ordenamento territorial, com 

vistas à correção dos desequilíbrios inter e intra-regionais existentes.  

§ 3º - Lei complementar nacional disporá sobre a aprovação e a aplicação, pelos 

Estados integrantes da Região, das deliberações do Conselho Deliberativo, bem 

como sobre a criação, organização e gestão de Fundos Regionais de 

Desenvolvimento.  

§ 4º - Ressalvada a hipótese de acordo ou convênio celebrado com o Estado em 

que for realizada a obra, qualquer programa ou projeto de investimento em 

infraestrutura, de responsabilidade de órgão da administração federal, direta ou 

indireta, somente poderá ser executado em região de desenvolvimento após 

aprovação do respectivo Conselho Deliberativo. 

 

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

anteprojeto do relator. 
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Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 24/7/1987, Supl., 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/subcomissao2c 

 

4 – Comissões temáticas 

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO – II 
 

FASE E – Emendas 
ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Total de emendas localizadas: 12.  

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

 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 18 - Para efeitos administrativos, os Estados federados poderão agrupar-se em 

Regiões de Desenvolvimento Econômico e os Municípios e o Distrito Federal em 

Áreas Metropolitanas.  

Parágrafo único - Lei complementar federal definirá os critérios básicos para o 

estabelecimento de Regiões de Desenvolvimento Econômico e de Áreas 

Metropolitanas. 

Art. 19 - As Regiões, constituídas por unidades federadas limítrofes, pertencentes 

ao mesmo complexo geoeconômico, são criadas, modificadas ou extintas por lei 

federal, ratificada pelas Assembleias Legislativas dos respectivos Estados.  

§ 1º - Cada Região terá um Conselho Regional, do qual participarão, como 

membros natos os Governadores e os Presidentes das Assembleias Legislativas 

dos Estados componentes.  

§ 2º - Os planos de desenvolvimento e os orçamentos públicos, inclusive o 

monetário e os das entidades da administração indireta, levarão em conta as 

peculiaridades das Regiões de Desenvolvimento Econômico, tanto em relação às 

despesas correntes quanto às de capital, observando-se rigorosamente a 

integração das ações setoriais face aos objetivos territoriais do desenvolvimento. 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 28.  

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

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 18 - Para efeitos administrativos, os Estados federados e o Distrito Federal 

poderão associar-se em Regiões de Desenvolvimento Econômico e os Municípios 

em Áreas Metropolitanas ou Microrregiões.  

Parágrafo único - Lei complementar federal definirá os critérios básicos para o 

estabelecimento de Regiões de Desenvolvimento Econômico e de Áreas 

Metropolitanas e Microrregiões. 

Art. 19 - As Regiões, constituídas por unidades federadas limítrofes, pertencentes 

ao mesmo complexo geoeconômico, são criadas, modificadas ou extintas por lei 

federal, ratificada pelas Assembléias Legislativas dos respectivos Estados.  

§ 1º - Cada Região terá um Conselho Regional, do qual participarão, como 

membros natos os Governadores e os Presidentes das Assembléias Legislativas 

dos Estados componentes.  

§ 2º - Os planos de desenvolvimento e os orçamentos públicos, inclusive o 

monetário e os das entidades da administração indireta, levarão em conta as 

peculiaridades das Regiões de Desenvolvimento Econômico, tanto em relação às 

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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despesas correntes quanto às de capital, observando-se rigorosamente a 

integração das ações setoriais face aos objetivos territoriais do desenvolvimento.  

§ 3º - Lei complementar federal disporá sobre a criação, organização e gestão de 

fundos regionais de desenvolvimento, bem como sobre a participação da União e 

dos Estados integrantes da Região em sua composição. 

 

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

Substitutivo do Relator publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 

1/7/1987, Supl., 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. 67 - Para efeitos administrativos, os Estados federados e o Distrito Federal 

poderão associar-se em Regiões de Desenvolvimento Econômico e os Municípios 

em Áreas Metropolitanas ou Microrregiões.  

Parágrafo único - Lei complementar federal definirá os critérios básicos para o 

estabelecimento de Regiões de Desenvolvimento Econômico e de Áreas 

Metropolitanas e Microrregiões. 

Art. 68 - As Regiões, constituídas por unidades federadas limítrofes, pertencentes 

ao mesmo complexo geoeconômico, são criadas, modificadas ou extintas por lei 

federal, ratificada pelas Assembléias Legislativas dos respectivos Estados.  

§ 1º - Cada Região terá um Conselho Regional, do qual participarão, como 

membros natos os Governadores e os Presidentes das Assembléias Legislativas 

dos Estados componentes.  

§ 2º - Os planos de desenvolvimento e os orçamentos públicos, inclusive o 

monetário levarão em conta as peculiaridades das Regiões de Desenvolvimento 

Econômico, tanto em relação às despesas correntes quanto às de capital, 

observando-se rigorosamente a integração das ações setoriais face aos objetivos 

territoriais do desenvolvimento.  

§ 3º - Lei complementar federal disporá sobre a criação, organização e gestão de 

fundos regionais de desenvolvimento, bem como sobre a participação da União e 

dos Estados integrantes da Região em sua composição. 

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 18.  

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

 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 71 - Para efeitos administrativos, os Estados federados e o Distrito Federal 

poderão associar-se em Regiões de Desenvolvimento Econômico e os Municípios 

em Áreas Metropolitanas ou Microrregiões.  

Parágrafo único - Lei complementar federal definirá os critérios básicos para o 

estabelecimento de Regiões de Desenvolvimento Econômico e de Áreas 

Metropolitanas e Microrregiões. 

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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Art. 72 - As Regiões, constituídas por unidades federadas limítrofes, pertencentes 

ao mesmo complexo geoeconômico, são criadas, modificadas ou extintas por lei 

federal, ratificada pelas Assembléias Legislativas dos respectivos Estados.  

§ 1º - Cada Região terá um Conselho Regional, do qual participarão, como 

membros natos os Governadores e os Presidentes das Assembléias Legislativas 

dos Estados componentes.  

§ 2º - Os planos de desenvolvimento e os orçamentos públicos levarão em conta as 

peculiaridades das Regiões de Desenvolvimento Econômico, tanto em relação às 

despesas correntes quanto às de capital, observando-se rigorosamente a 

integração das ações setoriais face aos objetivos territoriais do desenvolvimento.  

§ 3º - Lei complementar federal disporá sobre a criação, organização e gestão de 

fundos regionais de desenvolvimento, bem como sobre a participação da União e 

dos Estados integrantes da Região em sua composição. 

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 75.  

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

 

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

Art. 49 - Para efeitos administrativos, os Estados e o Distrito Federal poderão 

associar-se em regiões de desenvolvimento econômico e os Municípios em áreas 

metropolitanas ou microrregiões.  

Parágrafo único - Lei complementar federal definirá os critérios básicos para o 

estabelecimento de regiões de desenvolvimento econômico e de áreas 

metropolitanas e microrregiões. 

Art. 50 - As regiões, constituídas por unidades federadas limítrofes, pertencentes 

ao mesmo complexo geoeconômico, são criadas, modificadas ou extintas por lei 

federal, ratificada pelas Assembléias Legislativas dos respectivos Estados.  

§ 1º - Cada região terá um conselho regional, do qual participarão, como membros 

natos os Governadores e os Presidentes das Assembléias Legislativas dos Estados 

componentes.  

§ 2º - Os planos de desenvolvimento e os orçamentos públicos levarão em conta as 

peculiaridades das regiões de desenvolvimento econômico, tanto em relação às 

despesas correntes quanto às de capital, observando-se rigorosamente a 

integração das ações setoriais face aos objetivos territoriais do desenvolvimento.  

§ 3º - Lei complementar federal disporá sobre a criação, organização e gestão de 

fundos regionais de desenvolvimento, bem como sobre a participação da União e 

dos Estados integrantes da Região em sua composição. 

 

FASE O – Emendas 
(ES) ao primeiro 
substitutivo do 

relator 

Total de emendas localizadas: 42.  

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

 

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

Art. 24 - Para efeitos administrativos, a União poderá articular a sua ação em 

unidades federadas limítrofes integrantes de um mesmo complexo geoeconômico e 

social, visando ao seu desenvolvimento e à redução das desigualdades regionais.  

§ 1º - Lei complementar disporá sobre:  

I - as condições para integração, no todo ou em parte, de unidades que, pelas suas 

características sócio-econômicas face as regiões mais desenvolvidas, devam 

constituir uma região em desenvolvimento;  

II - a forma de constituição, sede e composição dos organismos regionais, com a 

participação das unidades abrangidas.  

§ 2º - Cada unidade federada participará, no todo ou em parte, de apenas uma 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 9  

 

região de desenvolvimento. 

Art. 25 - Os organismos regionais elaborarão e executarão planos regionais, 

integrantes dos planos nacionais de desenvolvimento econômico e social, 

aprovados conjuntamente com estes, na forma da lei. 

Art. 26 - Os incentivos regionais compreenderão os seguintes, entre outros, na 

forma da lei:  

I - equalização de tarifas, fretes, seguros e outros itens de custos e preços;  

II - juros favorecidos para financiamento de atividades prioritárias;  

III - isenções, reduções ou diferimento temporário de tributos federais incidentes 

sobre pessoas físicas ou jurídicas. 

 

Discussão e votação: 

Destaque apresentado nº 7225/87, supressivo. O destaque foi aprovado. 

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

partir da p. 1610. 

Destaque apresentado nº 5946/87, supressivo. O destaque foi aprovado. 

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

partir da p. 1635. 

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 52. Para efeitos administrativos, a União poderá articular a sua ação em um 

mesmo complexo geoeconômico e social, visando ao seu desenvolvimento e à 

redução das desigualdades regionais.  

Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre:  

I - as condições para integração de regiões em desenvolvimento;  

II - a composição dos organismos regionais. 

Art. 53. Os organismos regionais executarão planos regionais, integrantes dos 

planos nacionais de desenvolvimento econômico e social, aprovados 

conjuntamente com estes, na forma da lei. 

Art. 54. Os incentivos regionais compreenderão, além de outros, na forma da lei:  

I - equalização de tarifas, fretes, seguros e outros itens de custos e preços;  

II - juros favorecidos para financiamento de atividades prioritárias;  

III - isenções, reduções ou diferimento temporário de tributos federais devidos por 

pessoas físicas ou jurídicas. 

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 5. 

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

Emendas Substitutivas do Centrão2 nº 02039, artigos. 51, 52 e 53 e nº 02045, art. 

27, § 1º. 

 

Requerimento de fusão de emendas para substituir os artigos 52, 53 e 54 do 

Projeto. A emenda não foi recebida pela Mesa. 

Requerimento de destaque nº 1996, referente à Emenda nº 01718. A emenda foi 

votada e rejeitada.  

                                                      
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/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
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Requerimento de destaque nº 1199, referente à Emenda nº 00610. A emenda foi 

votada e rejeitada.  

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 15/3/1988, a partir da 

p. 8433. 

 

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

2º) 

Art. 44. Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um 

mesmo complexo geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e à 

redução das desigualdades regionais.  

§ 1º Lei complementar disporá sobre:  

I - as condições para integração de regiões em desenvolvimento;  

II - a composição dos organismos regionais que executarão, na forma da lei, os 

planos regionais, integrantes dos planos nacionais de desenvolvimento econômico 

e social, aprovados juntamente com estes. 

 § 2º Os incentivos regionais compreenderão, além de outros, na forma da lei:  

I - igualdade de tarifas, fretes, seguros e outros itens de custos e preços de 

responsabilidade do Poder Público;  

II - juros favorecidos para financiamento de atividades prioritárias;  

III - isenções, reduções ou diferimento temporário de tributos federais devidos por 

pessoas físicas ou jurídicas. 

[...] 

ADCT 

Art. 47. Durante quinze anos a União dará prioridade ao aproveitamento econômico 

e social dos rios perenes e das massas de água represadas ou represáveis nas 

regiões de baixa renda sujeitas a secas periódicas.  

§ 1º Nas áreas a que se refere este artigo, a União incentivará a recuperação de 

terras áridas e cooperará com os pequenos e médios proprietários rurais para o 

estabelecimento, em suas glebas, de fontes de água e de pequena irrigação.  

§ 2º Durante o prazo a que se refere este artigo, a União aplicará, dos recursos 

destinados à irrigação:  

I - vinte por cento na Região Centro-Oeste;  

II - cinqüenta por cento na Região Nordeste, preferencialmente no semiárido. 

 

Nota: Uma nova redação foi dada pelo relator para o art. 44, conforme relatório 

geral, volume 299, página IX transcrito abaixo: 

[...] 

Da Seção IV passou a constar apenas o art. 44, oriundo de fusão dos arts. 52, 

53 e 54 do texto votado no primeiro turno. 

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

299.pdf 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 2.  

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

 

Requerimento de reunião de emendas e destaques. A reunião foi aprovada * 

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 24/8/1988, a partir da 

p. 12928. 

* O resultado da votação foi proclamado com erro, no DANC de 24/8/1988. A errata 

foi publicada no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 23/9/1988, p. 14366 

 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

Art. 42. Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um 

mesmo complexo geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e à 

redução das desigualdades regionais.  

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/205anc15mar1988.pdf
http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-299.pdf
http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-299.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/297anc24ago1988.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/307anc23set1988.pdf
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§ 1º Lei complementar disporá sobre:  

I - as condições para integração de regiões em desenvolvimento;  

II - a composição dos organismos regionais que executarão, na forma da lei, os 

planos regionais, integrantes dos planos nacionais de desenvolvimento econômico 

e social, aprovados juntamente com estes.  

§ 2º A lei instituirá, entre outros, os seguintes incentivos regionais:  

I - igualdade de tarifas, fretes, seguros e outros itens de custos e preços de 

responsabilidade do Poder Público;  

II - juros favorecidos para financiamento de atividades prioritárias;  

III - isenções, reduções ou diferimento temporário de tributos federais devidos por 

pessoas físicas ou jurídicas;  

IV - prioridade para o aproveitamento econômico e social dos rios e das massas de 

água represadas ou represáveis nas regiões de baixa renda, sujeitas a secas 

periódicas.  

§ 3º Nas áreas a que se refere o § 2º, IV, a União incentivará a recuperação de 

terras áridas e cooperará com os pequenos e médios proprietários rurais para o 

estabelecimento, em suas glebas, de fontes de água e de pequena irrigação. 

 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Total de emendas localizadas: 4.  

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

 

Na Comissão de Redação, foi aprovado novo texto para o art. 42, § 2º.  

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

partir da p. 162. 

 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 43. Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um 

mesmo complexo geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e à 

redução das desigualdades regionais.  

§ 1º Lei complementar disporá sobre:  

I - as condições para integração de regiões em desenvolvimento;  

II - a composição dos organismos regionais que executarão, na forma da lei, os 

planos regionais, integrantes dos planos nacionais de desenvolvimento econômico 

e social, aprovados juntamente com estes.  

§ 2º Os incentivos regionais compreenderão, além de outros, na forma da lei:  

I - igualdade de tarifas, fretes, seguros e outros itens de custos e preços de 

responsabilidade do Poder Público;  

II - juros favorecidos para financiamento de atividades prioritárias;  

III - isenções, reduções ou diferimento temporário de tributos federais devidos por 

pessoas físicas ou jurídicas;  

IV - prioridade para o aproveitamento econômico e social dos rios e das massas de 

água represadas ou represáveis nas regiões de baixa renda, sujeitas a secas 

periódicas.  

§ 3º Nas áreas a que se refere o § 2º, IV, a União incentivará a recuperação de 

terras áridas e cooperará com os pequenos e médios proprietários rurais para o 

estabelecimento, em suas glebas, de fontes de água e de pequena irrigação. 

  

 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/307anc23set1988SUPB.pdf
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EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
___________________________________________________________________ 

FASE B 

     EMENDA:00034 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   WALDECK ORNÉLAS (PFL/BA) 
Texto:   
   Incluir como § 1o. do art. 2o. do anteprojeto o seguinte dispositivo:  
Art. 2o. ....................................  
§ 1o. - As Superintendências Regionais de  
Desenvolvimento terão um Conselho Deliberativo  
presidido por Ministro de Estado e composto pelos  
Governadores de Estado da região, e entre suas competências:  
I - emitir parecer prévio sobre os Planos  
Regionais de Desenvolvimento a serem submetidos à  
aprovação do Congresso Nacional;  
II - aprovar o detalhamento e acompanhar a  
execução dos programas setoriais a serem  
executados na região;  
III - aprovar, previamente, programa ou  
projetos de infraestrutura, de responsabilidade  
de órgãos federais da administração direta ou  
indireta que alcancem o território de mais de um Estado;  
IV - aprovar normas gerais para a aplicação  
de benefícios fiscais instituídos no interesse da região;  
V - adotar, em conjunto com os Estados e  
municípios, medidas que se façam necessárias em  
caso de calamidade pública;  
VI - fixar diretrizes para a proteção do meio  
ambiente regional.  
Em consequência do disposto no parágrafo proposto:  
1. Suprima-se o art. 3o., caput e seus incisos;  
2. Transfiram-se para o art. 2o.,  
renumerando-os, os §§ 1o. e 2o. do art. 3o.;  
3. Suprima-se o art. 4o.  
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   EMENDA No. 2C 0034-6  
AUTOR: Constituinte WALDECK ORNELAS  
Pelo não-acolhimento. A proposta do anteprojeto é, ao efetivar o reconhecimento constitucional das 
Regiões de Desenvolvimento, o fortalecimento dos Estados, tornando-os efetivamente aparelhados 

                                                      
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
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
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para influir, de modo global, na política de desenvolvimento da Região e, portanto, em todos os 
planos, programas e projetos nacionais que visem ou influam o espaço regional.  
O Conselho Regional - e isso é uma proposta inovadora e avançada do anteprojeto - foi concebido 
como um órgão acima dos conselhos das agências ou entidades federais de desenvolvimento 
regional (sejam superintendências como, por exemplo, SUDAM; SUDENE, SUDEPE, e SUDHEVEA, 
sejam instituições financeiras, sejam institutos específicos como o IBDEF).  
Nos conselhos deliberativos dessas entidades existirá a representação efetiva dos Estados, conforme 
propõe o anteprojeto no seu art. 4o., adotando, aliás, o grande número de sugestões que foram feitas 
nesse sentido.  
O Conselho Regional, porém, está acima dos Conselhos deliberativos das agências e instituições 
regionais de desenvolvimento. É uma conquista regional proposta pelo anteprojeto, no sentido de 
harmonizar todas as intervenções que se façam, com a finalidade de desenvolver no espaço  
regional.  
Não vemos, pois, como se possa acolher a presente emenda, salvo alterando, nas suas raízes, toda 
a concepção que nesta parte permeia o anteprojeto. 
   
   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 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”. 
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 Assembléia 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:00064 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   LUIZ ALBERTO RODRIGUES (PMDB/MG) 
Texto:   
   Suprimam-se os itens I, II, III, IV, V e VI  
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do art. 3o. do anteprojeto da Subcomissão dos  
Municípios e Regiões. 
Justificativa: 
Tais definições ficariam destinadas a Lei Complementar Nacional que viesse a estabelecer as 
competências do Conselho Regional. 
Parecer:   
   EMENDA No. 2C 0064-8  
AUTOR: Constituinte LUIZ ALBERTO RODRIGUES  
Pelo não-acolhimento. No art. 3o., incisos I, II, III, IV, V e VI, não há nenhuma definição, mas sim 
enunciação de competências, matéria que, sem nenhuma dúvida, é eminentemente constitucional 
pelo nível dos Conselhos Regionais.  
"Data venia", deixar para lei complementar tal enunciação não é nem prudente, nem correto. 
   
   EMENDA:00111 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 4o. do  
anteprojeto, pela seguinte:  
"Art. 4o. Os Estados participarão da  
administração dos órgãos federais de  
desenvolvimento regional, mediante a designação da  
metade mais um dos membros do colegiado  
deliberativo superior de cada entidade, nos termos  
estabelecidos em lei." 
Justificativa: 
A presente emenda visa acrescer, ao texto proposto, a expressão “mais um” após a palavra 
“METADE”, com a clara finalidade de permitir que, no colegiado sob enfoque, os Estados integrantes 
de cada região de desenvolvimento fiquem com maioria representativa e, com isso, possam eles, 
conjuntamente, ditar o rumo de seu desenvolvimento dentro do planejamento regional ou nacional 
que seja estabelecido. 
Essa providência tem por escopo, portanto, evitar que a União, nem sempre, através de seus 
técnicos, identificada com a realidade regional, terminem por direcionar o desenvolvimento para 
destinos não desejados pelos governos estaduais. 
Essa Emenda, por conseguinte, se destina ao fortalecimento dos Estados, meta desejada pela quase 
totalidade dos constituintes. Por isso, espero vê-la acolhida. 
Parecer:   
   EMENDA No. 2C 0111-3  
AUTOR: Constituinte JOSÉ DUTRA  
Pelo não-acolhimento. A representação paritária, também acolhida no Projeto Affonso Arinos tem a 
vantagem de pressupor decisões equitativas e democráticas, o que poderia não acontecer na 
hipótese de desequilíbrio numérico entre os representantes das partes. A paridade, em se tratando 
de órgãos federais, será razoável e suficiente para assegurar aos Estados uma orientação de 
interesse regional e nacional. 
   
   EMENDA:00117 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   JOSÉ DUTRA (PMDB/AM) 
Texto:   
   Aditem-se, ao artigo 2o. do anteprojeto, os seguintes parágrafos:  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 15  

 

"§ 1o. Fica instituída a Superintendência de  
Desenvolvimento da Amazônia Ocidental (SUDAMOC)  
por desmembramento da Superintendência do  
Desenvolvimento da Amazônia.  
§ 2o. Lei complementar estabelecerá a sua  
competência, área de atuação, fontes de recursos e  
incentivos que poderá conceder, além de sua sede e  
estrutura de funcionamento." 
Justificativa: 
É sabido e consabido a enorme extensão territorial que envolve a jurisdição da SUDAM, no seu 
mister de promover o desenvolvimento da Amazônia. Resulta quase impossível, um processo de 
fiscalização sobre todos os empreendimentos incentivados por essa importante agência de 
desenvolvimento. 
Abrangendo os Estados do Pará, Amazonas, Acre, Rondônia, Mato Grosso e Goiás, além dos 
Territórios de Roraima e Amapá, a SUDAM tem se revelado incapaz de promover o desenvolvimento 
de toda essa extensa área, menos por culpa da atual administração e mais pelos sérios problemas 
que a região encarna. 
É por essa razão que proponho a divisão da SUDAM, com a criação da SUDAMOC, para jurisdicionar 
o processo de desenvolvimento dos Estados do Amazonas, Acre e Rondônia, além do Território de 
Roraima, ficando com a SUDAM os Estados do Pará, parte do Maranhão, Mato Grosso e parte de 
Goiás, além do Território do Amapá. 
Com essa providência haveria uma descentralização de comando, de poder e de fiscalização e, com 
certeza, os resultados positivos seriam muito maior, com profundas repercussões no processo de 
desenvolvimento daquela área. 
Parecer:   
   EMENDA No. 2C 0117-2  
AUTOR: Constituinte JOSÉ DUTRA  
Pelo não-acolhimento. A matéria não tem, "data vênia", pertinência constitucional. 
   
   EMENDA:00135 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   FIRMO DE CASTRO (PMDB/CE) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 3o. a seguinte redação:  
"As regiões contarão com Planos Regionais de  
Desenvolvimento, de duração plurianual, onde serão  
especificados os objetivos, diretrizes, metas e  
instrumentos de ação do Poder Público, de cuja  
elaboração participarão, na forma da lei, pessoas  
jurídicas de direito público, comissões especiais,  
organizações profissionais e entidades de classe.  
§ 1o. - Os planos regionais terão em conta a  
distribuição da população, suas atividades, a  
existência de recursos naturais e as  
potencialidades de cada área e sub área do  
território nacional, objetivando adequado  
ordenamento territorial, com vistas à correção dos  
desequilíbrios inter e intra-regionais existentes.  
§ 2o. - Os Planos Regionais de  
Desenvolvimento integrarão o Plano Nacional de  
Desenvolvimento, devendo ser submetidos à  
aprovação do Congresso Nacional.  
§ 3o. - A execução dos Planos Regionais de  
Desenvolvimento do Nordeste e da Amazônia é da  
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responsabilidade dos seus respectivos órgãos  
regionais de desenvolvimento, aos quais será  
assegurada a necessária autonomia administrativa e  
financeira." 
Justificativa: 
Entendemos que a criação dos Conselhos Regionais é matéria que compete à legislação ordinária e 
complementar, bem como suas atribuições. Acreditamos que foi bem colocada no relatório original a 
competência do Conselho que, certamente, será preservada na legislação que nos referimos. Com 
relação a esse particular, achamos conveniente apenas fazer uma pequena modificação no que se 
refere a elaboração e aprovação dos Planos de Desenvolvimento regionais, que entendemos ser uma 
competência das classes e entidades representativas da sociedade brasileira, cabendo sua 
aprovação no Congresso Nacional. 
Achamos por bem dar um tratamento diferenciado ao Nordeste e a Amazônia, uma vez que essas 
regiões são especiais, por serem as mais deprimidas e socialmente mais defasadas do País. Com 
isso, procura-se retomar a experiência que tão promissoramente o Brasil assistiu no início dos anos 
60, interrompida pelo regime autoritário que se instalou em 1964 e pela nefasta centralização do 
poder e da administração a partir de então observada. 
Devolver, pois, ao Nordeste, e agora ao lado da Amazônia, um mínimo de autonomia, através do 
fortalecimento dos seus organismos regionais de desenvolvimento e financiamento, é quando menos, 
uma questão de justiça, de racionalidade e de alto sentido político. É a forma mais efetiva de se 
garantir a verdadeira integração nacional, em um País da dimensão territorial como o Brasil. 
A Federação dos dias atuais, como bem afirma o constitucionalista Paulo Bonavides, já não 
representa mais do que um elemento decorativo na fachada da República. O País Real distancia-se 
mais e mais do País Legal. 
O centralismo de hoje confronta com o Estado igualitário e justo que almejamos. É incontestável a 
realidade regional. Ainda que sejamos uma unidade, não se pode desconhecer a pluralidade e as 
diferenças regionais. Ainda que não leguemos às regiões, uma instância política própria, 
constitucionalmente definida, expressão da vontade regional, que lhe sirva de órgão e respiradouro 
como advoga o eminente Prof. Paulo Bonavides, há o Brasil que se encaminhar, pelo menos, para 
uma maior autonomia administrativa e financeira a nível das regiões. 
No momento, portanto, em que se questiona a própria Federação, se defende o fortalecimento dos 
Estados e Municípios, se apregoa um novo sistema tributário e se combatem as insuportáveis 
desigualdades territoriais e sociais de renda. 
Não pode a futura Constituição deixar de contemplar dispositivos que assegurem o mínimo de 
autonomia e descentralização a nível regional, especialmente quanto ao Nordeste e Amazônia. 
Parecer:   
   EMENDA No. 2C 0135-1  
AUTOR: Constituinte FIRMO DE CASTRO  
Prejudicada pela adoção de outras emendas e, inclusive, por subemendas aditivas propostas pelo 
próprio relator, as quais, embora com outra estrutura redacional, abrangem as ideias contidas nesta 
emenda de autoria do ilustre constituinte Firmo de Castro.  
Por outro lado, no que se refere ao § 4o. da emenda, parece-nos não ser o seu conteúdo adequado à 
permissão constitucional, merecendo, por esse motivo ser inscrito em lei complementar. 
   
   EMENDA:00161 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 o Cap. II, do art. 2o. ao 4o. 
Justificativa: 
Tem-se em vista a alteração proposta ao § 2º do art. 1º (Cap. I). 
Parecer:   
   EMENDA No. 2C 0161-0  
AUTOR: Constituinte MAURO MIRANDA  
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Pelo não-acolhimento. A supressão dos arts. 2o. ao 4o. do anteprojeto, com todo o respeito e a 
consideração devidos ao ilustre Constituinte, é incabível, pois levaria à eliminação do tratamento 
Constitucional dado às Regiões.  
É certo que, em sua justificativa, o autor da emenda fundamenta-se na existência de outra emenda 
da sua lavra, que tomou o no. 2C 0163-6, na qual os agrupamentos regionais serão objeto, única e 
exclusivamente, de tratamento em convênios.  
Esse enfoque, como melhor veremos no exame da emenda no. 2C 0163-6, não condiz com a 
importância que devem assumir as regiões de desenvolvimento e contraria os interesses da grande 
maioria dos Estados, pelo menos, os do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 
   
   EMENDA:00162 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   MAURO MIRANDA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Cap. II, acrescente-se ao art. 4o.:  
"Art. 4o. Os Estados participarão da  
administração dos órgãos federais de  
desenvolvimento regional, mediante a designação da  
maioria dos membros do colegiado..." 
Justificativa: 
Respeito à autonomia. 
Parecer:   
   EMENDA No. 2C 0162-8  
AUTOR: Constituinte MAURO MIRANDA  
Pelo não-acolhimento, em face das mesmas razões que foram expendidas na apreciação da emenda 
no. 2C 0160-1. 
   
   EMENDA:00164 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   MAURO MIRANDA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Cap.II, acrescente-se ao art. 3o.:  
Art. 3o. Cada região terá um Conselho  
Regional composto por representantes dos Estados  
abrangidos e da União, todos escolhidos na forma  
prevista em lei complementar nacional, assegurada  
a participação majoritária dos Estados e ao qual  
compete:  
I.. ................................  
II...................................  
III estabelecer digo compatibilizar os planos e  
programas federais e estaduais." 
Justificativa: 
Defende-se a preservação da autonomia dos Estados, sem ênfase para a União. 
Parecer:   
   EMENDA No. 2C 0164-4  
AUTOR: Constituinte MAURO MIRANDA  
Pelo não-acolhimento. Do mesmo modo que os Estados não podem pretender um posicionamento 
nos Conselhos deliberativos dos órgãos federais de desenvolvimento maior do que admite o critério 
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da igualdade, assim também não é salutar a participação majoritária nos Conselhos Regionais. A 
isonomia, "data máxima vênia", não ofende a autonomia estadual. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE E 

     EMENDA:00055 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
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".  
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:00111 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   JARBAS PASSARINHO (PDS/PA) 
Texto:   
   Emenda modificativa.  
Modificar a redação do § 1o. do art. 2o. do  
Anteprojeto da Subcomissão dos Municípios e  
Regiões, com a adoção do seguinte texto:  
"Art. 2o. - .............................. 
§ 1o. - As Superintendências Regionais, de  
Desenvolvimento terão um Conselho Deliberativo,  
composto dos Governadores dos Estados da  
respectiva região e, em igual número, de Ministros  
de Estado indicados pelo Presidente da República,  
e entre suas competências estão: 
Justificativa: 
O Anteprojeto da SUBCOMISSÃO DOS MUNICÍPIOS E REGIÕES exige, quanto a estas, louvável 
iniciativa, ao consagrar, a nível constitucional, as Superintendências Regionais de Desenvolvimento 
(SRDs). Assim procedendo, alterou, básica e necessariamente, o Relatório Inicial da mesma 
Subcomissão, que havia criado Conselhos Regionais de Desenvolvimento, com excessivo espectro 
de atuação. 
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Porém, de forma surpreendente, no mesmo dispositivo ora comentado a participação da União nos 
Conselhos Deliberativos das SRDs foi excluída, passando estes colegiadores superiores a ser 
constituídos apenas pelos Governadores dos Estados localizados na respectiva região. 
Ora, mostra-se recomendável o evitamento da presença, em excessivo número, de representantes da 
União naqueles órgãos deliberadores, como ora ocorre, em participação que se traduz em hegemonia 
do Governo Federal nos mesmos colegiados, e, portanto, uma distorção do conceito, hoje adotado, 
de desenvolvimento regional em Estado Federativo. 
O alijamento, porém como está contido no Anteprojeto aqui enfocado, do Governo Federal dos 
Conselhos Deliberativos da SRDs, salvo quanto à amorfa, quão decorativa, Presidência, mostra-se 
indefensável tese. Realmente, o processo de desenvolvimento regional, implementado, quase 
integralmente, mediante recursos federais, há que ser harmônica e constantemente decidido e 
acompanhado pelos Governos Estadual e Federal no foro dos Conselhos Deliberativos das SRDs. 
Daí ser proposta esta EMENDA MODIFICATIVA ao § 1º do art. 2º do Anteprojeto da SUBCOMISSÃO 
DE ORGANIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS E REGIÕES. Por ela, os Conselhos Deliberativos das 
Superintendências Regionais de Desenvolvimento serão paritariamente compostos: 
1) pelos Governadores dos Estados localizados na respectiva região; 
2) e, em igual número, por Ministros de Estado indicados, para esse efeito, pelo Presidente da 
República. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, tendo em vista orientação dada ao Substitutivo. 
   
   EMENDA:00112 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   JARBAS PASSARINHO (PDS/PA) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Acrescer um parágrafo ao art. 2o. do  
Anteprojeto da Subcomissão dos Municípios e  
Regiões, com a seguinte redação:  
"Art. 2o. - ............................ 
§ - A nomeação do dirigente de cada  
Superintendência Regional de Desenvolvimento  
dependerá da aprovação de seu nome pelo Senado  
Federal." 
Justificativa: 
No texto constitucional vigorante, integra a competência privativa do Senado Federal, entre outras, a 
aprovação previa e por voto secreto, da escolha, pelo Presidente da República, de pessoas pra 
ocupar determinadas funções significativas. (art. 42, III). 
No anteprojeto da Comissão Provisória de Estudos Constitucionais (arts. 106 e 107, III), também é 
deferida competência ao Senado para aprovar, previamente, os nomes das pessoas indicadas pelo 
Presidente da República para cargos como os de governadores dos Territórios Federais, diretores do 
Banco Central do Brasil, chefes de missões diplomáticas de caráter permanente e outros de especial 
destaque. 
A função exercida pelos dirigentes das Superintendências Regionais de Desenvolvimento é 
ostensivamente relevante, pois a célere e inadiável redução das disparidades inter-regionais, de 
natureza socioeconômica, deve constituir-se um dos objetivos primaciais da ação governamental, a 
nível federal. 
Embora, em princípio, os Superintendentes dessas agências sejam executores das diretrizes globais 
aprovadas pelos respectivos Conselhos Deliberativos, a amplitude de sua atividade administrativa e 
influência política ensejam-lhes, entretanto, constantes posicionamentos próprios e a adoção de 
decisões específicas, muitas vezes somente de interesse do Governo Federal, de que, como 
funcionários, participam. 
Pretende-se, com esta proposta, que as pessoas indicadas pelo Presidente da República para a 
direção das Superintendências Regionais de Desenvolvimento tenham de ir ao Senado, antes de sua 
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nomeação, e ali, respondam às indagações e aos questionamentos dos integrantes da Câmara Alta 
sobre sua capacitação pessoal e, de modo particular, sobre a orientação político-administrativa que 
pretendem imprimir à entidade que comandarão. 
É no Senado que os Estados têm representação. 
Dessa forma, a emenda objetiva que a pessoa indicada pelo Presidente da República para dirigir a 
SUDENE tenha, antes de sua nomeação, demorado debate com os Senadores e, dentre estes, em 
especial com os que representam os Estados nordestinos. O apontado para a SUDAM, com os da 
Amazônia, o mesmo ocorrendo com relação às demais regiões de desenvolvimento. 
Somente após a aprovação, pelo Senado, dos nomes dessas pessoas, é que o Presidente da 
República poderá nomeá-las. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, tendo em vista orientação dada ao Substitutivo. 
   
   EMENDA:00138 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   GABRIEL GUERREIRO (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
O Art. 2o., do Projeto aprovado pela  
Subcomissão dos Municípios e Regiões, da Comissão  
de Organização do Estado passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 2o. Lei complementar nacional regulará  
a criação e a organização de Regiões, integradas  
de Estados limítrofes cujos territórios, no todo  
ou em parte, pertençam ao mesmo complexo  
geoeconômico, vedada a ocorrência de superposições". 
Justificativa: 
Acrescenta-se a expressão “...vedada a ocorrência de superposições”. 
A vedação visa preservar a própria essência do dispositivo que é o de caracterizar com nitidez os 
complexos geoeconômicos objetivando tratamento adequado, independente de constituídas por 
áreas de Estados diferentes. 
Admitir a superposição é admitir que a mesma área pertence a mais de um complexo geoeconômico 
o que tecnicamente é inaceitável e politicamente inadmissível. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, por tratar-se de explicitação desnecessária. 
   
   EMENDA:00319 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   BENEDICTO MONTEIRO (PMDB/PA) 
Texto:   
   Suprimir os parágrafos do art. 2o. do projeto  
aprovado pela Subcomissão de Municípios e Regiões,  
restabelecendo-se a redação anterior do dispositivo. 
Justificativa: 
Todos os parágrafos acrescentados ao anteprojeto do Relator da referida Subcomissão tiveram em 
vista alterar a concepção geral que constituía justamente a originalidade de um novo tratamento do 
problema do desenvolvimento regional brasileiro em termos administrativos. Dá-se proeminência, 
nesses parágrafos, às atuais Superintendências e seus Conselhos Deliberativos, o que tende a 
reproduzir o modelo atual, que se tem mostrado de todo centralizador e inconveniente. 
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Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:00431 RETIRADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   FIRMO DE CASTRO (PMDB/CE) 
Texto:   
   Dê-se ao Art. 2o. do Relatório da Subcomissão  
dos Municípios e Regiões, e seus parágrafos, a  
seguinte redação:  
Art. 2o. - Lei complementar federal regulará  
a criação e a organização de Regiões, integradas  
de Estados limítrofes e cujos territórios, no todo  
ou em parte, pertençam ao mesmo complexo  
geoeconômico.  
§ 1o. - A Região cuja renda per capita for  
inferior à renda per capita nacional terá  
Superintendência Regional de Desenvolvimento,  
dirigida por um Conselho Deliberativo, com  
recursos, competência e funcionamento  
regulamentados em lei, bem como contará com Plano  
Regional de Desenvolvimento aprovado pelo  
Congresso Nacional. 
Justificativa: 
As desigualdades socioeconômicas entre regiões vêm sendo, desde há muito, um dado concreto da 
realidade brasileira. Recentemente, as políticas econômicas dos Governos Autoritários acentuaram 
os desiquilíbrios, penalizando, sobretudo o Nordeste. Hoje, os desníveis são alarmantes, daí as 
preocupações hoje generalizadas e a exigência de um tratamento diferenciado, inclusive ao nível 
constitucional, para as áreas definidas. 
A ideia-força, predominante, tanto à nível da sociedade civil como dos constituintes, é da adoção de 
providências imediatas e eficazes. Para tanto, o Estado deverá executar uma política nacional de 
desenvolvimento regionalizado que, a um só tempo, assegure o crescimento econômico do País e 
corrija os desníveis entre regiões. 
Esta assinale-se, foi a posição adotada pela Subcomissão dos Municípios e Regiões. Assim as 
emendas e supressões aqui propostas visam tão só a fortalecer e melhorar o conteúdo e a 
aplicabilidade dos dispositivos do anteprojeto. Elas dizem respeito a: 
- tratamento prioritário das regiões de desenvolvimento econômico-social com renda per capita 
inferior à renda nacional; 
- detalhamento, por lei complementar, da organização, recursos, competência e funcionamento das 
Superintendências e Conselhos Deliberativos a serem criados, o que se justifica ao ter-se em conta a 
extensão, a complexidade e o dinamismo desses problemas; 
- aprovação, pelo Congresso Nacional, dos Planos Regionais de Desenvolvimento das Regiões 
consideradas prioritárias. 
Parecer:   
   Retirada pelo autor. 
   
   EMENDA:00433 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   FIRMO DE CASTRO (PMDB/CE) 
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Texto:   
   Dê-se ao art. 2o. e seus parágrafos, do  
Relatório da Subcomissão - C, a seguinte redação:  
Art. 2o. ... - Lei complementar federal  
regulará a criação e a organização das Regiões,  
integradas de Estados limítrofes e cujos  
territórios, no todo ou em parte, pertençam ao  
mesmo complexo geoeconômico.  
§ 1o. ... - As Regiões contarão com Planos  
Regionais de Desenvolvimento de duração  
plurianual, onde serão especificados os objetivos,  
diretrizes, metas e instrumentos de ação do Poder  
Público.  
§ 2o. ... - Os planos regionais terão em  
conta a distribuição da população, suas  
atividades, a existência de recursos naturais e as  
potencialidades de cada área e sub-área do  
território nacional, objetivando adequado  
ordenamento territorial, e a correção dos  
desequilíbrios inter e intra-regionais existentes.  
§ 3o. ... - Os Planos Regionais de  
Desenvolvimento integrarão o Plano Nacional de  
Desenvolvimento, devendo ser submetidas à  
aprovação do Congresso Nacional.  
§ 4o. ... - A execução dos Planos Regionais  
de Desenvolvimento do Nordeste e da Amazônia é da  
responsabilidade dos seus respectivos órgãos  
regionais de desenvolvimento, aos quais será  
assegurada a necessária autonomia administrativa e  
financeira. 
Justificativa: 
Entendemos que o disciplinamento do Conselho Deliberativo e da competência das 
Superintendências Regionais é matéria da legislação ordinária e complementar. A propósito 
acreditamos que foram bem colocadas no relatório original as atribuições do referido Conselho que, 
certamente, serão preservadas na legislação derivada. Achamos conveniente, por outro lado, 
introduzirmos alguns dispositivos relativos à elaboração dos Planos de Desenvolvimento Regionais, 
que entendemos deve contar com a participação das classes e entidades representativas da 
sociedade brasileira, cabendo sua aprovação ao Congresso Nacional. 
Julgamos por bem propor ainda um tratamento diferenciado no encaminhamento dos Planos 
Regionais do Nordeste e da Amazônia, por serem estas as regiões mais deprimidas e socialmente 
mais defasadas do País. Com isso, procura-se retomar a experiência que tão promissoramente o 
Brasil assistiu no início dos anos 60, interrompida pelo regime autoritário que se instalou em 1964 e 
pela nefasta centralização do poder e da administração a partir de então observada. 
Devolver, pois, ao Nordeste, e agora ao lado da Amazônia, um mínimo de autonomia, através do 
fortalecimento dos seus organismos regionais de desenvolvimento e financiamento, é, quando 
menos, uma questão de justiça, de racionalidade e de alto sentido político. É a forma mais efetiva de 
se garantir a verdadeira integração nacional, em um País da dimensão territorial como o Brasil. 
A Federação dos dias atuais, como bem afirma o constitucionalista Paulo Bonavides, “já não 
representa mais do que um elemento decorativo na fachada da República. O País Real distancia-se 
mais e mais do País Legal”. 
No momento em que se questiona a própria Federação, se defende o fortalecimento dos Estados e 
Municípios, se apregoa um novo sistema tributário e se combatem as insuportáveis desigualdades 
territoriais e sociais de renda, não pode a futura Constituição deixar de contemplar dispositivos que 
assegurem o mínimo de autonomia e descentralização a nível regional, especialmente quanto ao 
Nordeste e Amazônia. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
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   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  
arts. 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 
competência 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:00473 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA - Ao Capítulo II (arts. 2o., 3o. e 4o.) do anteprojeto da  
Subcomissão dos Municípios e regiões.  
Art. 1o. - As Regiões geoeconômicas integram  
o sistema federativo, ficando institucionalizada a  
autonomia regional.  
§ 1o. - Lei Complementar regulará a criação e  
a organização das regiões, constituídas por  
Estados limítrofes, cujos territórios, no todo ou  
em parte, pertença, ao mesmo complexo geo-  
econômico.  
§ 2o. - Às Regiões de desenvolvimento  
retardado serão atribuídos pela União recursos  
técnicos e financeiros destinados a melhoria de  
suas condições econômicas e sociais, conforme  
determinado em planos regionais legalmente aprovados.  
Art. 2o. - As Regiões menos desenvolvidas  
serão providas de entidades organizadas para  
planejar, coordenar e fiscalizar a execução de  
programas e projetos destinados a promover os seus  
desenvolvimentos.  
§ 1o. - Dos órgãos colegiados das entidades  
regionais participarão a União e,  
majoritariamente, os Estados que as compõem.  
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§ 2o. - O Estado Federado não poderá pertencer  
a mais de uma Região.  
§ 3o. - A modificação ou supressão de  
território de Estado regionalizado dependerá de  
prévia autorização e posterior homologação de  
todos os Estados da Região. 
Justificativa: 
Todas as repúblicas que se instauraram no Brasil desde 1889 têm sido assinaladas por um 
funcionamento irregular e defeituoso da modalidade do Estado. A crise do sistema federativo é a mais 
antiga de nossa história. 
A partir da monarquia, o país nunca deixou de ser na realidade um Estado Unitário, forma que nos 
asfixiou durante todo o império e que sensivelmente não se modificou com o advento do regime 
republicano, sem embargo da Constituição de bases federais promulgada em 1891. O Brasil tem 
pago alto tributo a instituições centralizadoras, contrárias à índole de um modelo federativo que nunca 
logramos estabelecer na pureza, harmonia e legitimidade de suas linhas essenciais. 
Uma Nação como a nossa não pode, todavia, reger-se por outro tipo de organização que não seja a 
do pacto federativo. Esta a lição que nos ministram quantos estudaram o assunto e sobre ele 
refletiram, como Ruy Barbosa e Nabuco. 
Observamos que tudo caminhou para a renovação em matéria constitucional, a contar da primeira 
Carta Republicana, menos a técnica federativa por nós adotada. Continua sendo a mesma do século 
passado, de inspiração rigorosamente norte-americana, da qual fora, aliás, fiel traslado. Durante 
cerca de cem anos, ficamos atados à dualidade União-Estado membro, sem introduzirmos nenhum 
mecanismo renovador das estruturas federativas. O resultado histórico tem sido este, e não poderia 
ser outro: a corrosão do sistema, uma vez que naquele binômio só a União é expressão real de 
poder. A autonomia dos Estados membros se converteu em ficção constitucional. Não será 
unicamente com uma reforma tributária que se poderá alterar esse quadro, como muitos apregoam. 
Faz-se necessário recorrer também a inovações mais ousadas. Dentre estas, aquela que nossa 
Emenda propõe ao estabelecer um estatuto para as Regiões, ao institucionalizá-las politicamente, em 
reconhecimento a uma nova realidade, ao dotá-las enfim, de autonomia, a exemplo do que já se fez 
com os Municípios, por via constitucional. 
A medida projetada em bases constitucionais cria um quadro descentralizador que fortalece o poder e 
a ação dos Estados membros, dotando-os agora de outra esfera, onde poderão congregar, com mais 
eficácia, em face do Poder Central, suas forças dispersas. 
O Nordeste, apoiado na SUDENE, demonstra que o país se acha maduro para a terceira autonomia 
federativa – a das Regiões, tão persuasivamente propugnada por juristas como Paulo Bonavides, 
precursor da ideia, ou por economistas, como Celso Furtado. 
O mais importante, porém, é que a necessidade de institucionalizar a Região no contexto do sistema 
federativo vem sendo compreendida e recebendo crescente apoio em todos os quadrantes do país. E 
essa conscientização capacitará as sociedades das áreas subdesenvolvidas a se organizarem 
politicamente para formular os próprios planos e propostas e conseguir executá-los. 
Não podemos, pois, perder a oportunidade de constitucionalizar as Regiões. 
O faccioso argumento de que a regionalização estimula o separatismo e só se compatibiliza com o 
Estado Unitário, é inteiramente velhaco; na verdade, ela é muito mais ajustável à Federação, que 
sempre representou as estruturas autônomas das províncias e municípios. 
Nas Nações onde surgem episodicamente movimentos separatistas, como na Itália e na Espanha, a 
sua causa não é o estatuto da autonomia. As escaramuças provêm de outros fatores raciais, culturais 
e econômicos; e nunca conseguiram mudar a unidade política nacional. 
No Brasil, essa impossibilidade ainda é mais evidente à medida em que o processo econômico 
estreita o relacionamento entre as populações das diversas áreas do país. 
Estamos certos de que a autonomia regional cada vez mais contribuirá para a elevação do nível de 
educação e, consequentemente, de cidadania das Regiões de desenvolvimento retardado. O povo 
cidadanizado participará com maior determinação e segurança do solucionamento racional dos seus 
problemas. 
Precisamos regionalizar exatamente para que a Nação se desenvolva sem desequilíbrios injustos, 
cada uma das Regiões organizando-se para prosperar com características próprias, mas como 
expressão da vontade nacional. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
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   EMENDA:00477 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   JORGE ARBAGE (PDS/PA) 
Texto:   
   Parágrafos 1o., 2o., 3o. e 4o. do art. 2o. do  
anteprojeto da Subcomissão dos municípios e  
Regiões passa a compor um art. 3o., renumerando-se  
os artigos subsequentes:  
"Art. 3o. Cada Região terá um Conselho  
Regional, composto por representantes dos Estados  
abrangidos e, em igual número, da União, todos  
escolhidos na forma prevista em lei complementar  
nacional, ao qual compete:  
I - aprovar os planos regionais de desenvolvimento;  
II - estabelecer programas regionais de  
educação, saúde pública, transporte e habitação;  
III - compatibilizar seus planos e programas  
aos nacionais aprovados por lei federal;  
IV - aprovar normas gerais para a criação de  
benefícios fiscais no interesse da Região;  
V - adotar, em conjunto com os Estados e  
municípios, medidas que se façam necessárias em  
caso de calamidade pública;  
VI - fixar diretrizes para a proteção do  
meio-ambiente regional;  
VII - definir critérios para elaboração de  
planos de reforma agrária regional e utilização  
dos recursos naturais.  
§ 1o. Os planos regionais terão em conta a  
distribuição da população, suas atividades, a  
existência de recursos e as potencialidades de  
cada área e sub-área do território nacional,  
objetivando adequado ordenamento territorial, com  
vistas à correção dos desequilíbrios inter e  
intra-regionais existentes.  
- 2o. Lei complementar nacional disporá sobre  
a aprovação e a aplicação, pelos Estados  
integrantes da Região, das deliberações do  
Conselho Regional, bem como sobre a criação,  
organização e gestão dos Fundos Regionais de  
Desenvolvimento.  
§ 3o. Ressalvada a hipótese de acordo ou  
convênio celebrado com o Estado em que for  
realizada a obra, qualquer programa ou projeto de  
investimento em infraestrutura, de  
responsabilidade de órgão da administração  
federal, direta ou indireta, somente poderá ser  
executado em região de desenvolvimento após  
aprovação do respectivo Conselho Regional. 
Justificativa: 
A presente emenda objetiva restaurar a redação final proposta pelo relator da Subcomissão dos 
Municípios e Regiões, a qual, sem dúvida alguma, tem maior alcance e representa um avanço bem 
maior do que a aprovada. 
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Com efeito, a redação atual descaracterizou o Conselho Regional, transformando-o num mero 
Conselho Deliberativo de cada Superintendência Regional de Desenvolvimento que, em verdade, é 
apenas um dos órgãos federais de atuação nas Regiões. 
Conforme bem salientou o douto relator da Subcomissão dos Municípios e Regiões, ao apreciar a 
emenda nº 2C 0034-6, de autoria do Constituinte WALDECIR ORNELLAS e que terminou 
prevalecendo na subcomissão: 
“A proposta de anteprojeto é, ao efetivar o reconhecimento constitucional das Regiões de 
Desenvolvimento, o fortalecimento dos Estados, tornando-os efetivamente aparelhados para influir, 
de modo global, na política de desenvolvimento da Região e, portanto em todos os planos, programas 
e projetos nacionais que visem ou influam o espaço regional. 
O Conselho Regional – e isso é uma proposta inovadora e avançada do anteprojeto – foi concebido 
como um órgão acima dos conselhos das agências ou entidades federais de desenvolvimento 
regional (sejam superintendências como, por exemplo, SUDAM; SUDENE; SUDEPE e SUDHEVEA, 
sejam instituições financeiras, sejam institutos específicos como o IBDF). 
Nos conselhos deliberativos dessas entidades existirá a representação efetiva dos Estados, conforme 
propõe o anteprojeto no seu art. 4º, adotando, aliás, o grande número de sugestões que foram feitas 
nesse sentido. 
O Conselho Regional, porém, está acima dos Conselhos deliberativos das agências e instituições 
regionais de desenvolvimento. É uma conquista regional proposta pelo anteprojeto, no sentido de 
harmonizar todas as intervenções que se façam, com a finalidade de desenvolver no espaço 
regional”. 
O Conselho Regional se for mantida a redação aprovada, resulta amesquinhado. Será apenas um 
Conselho Deliberativo da SUDAM, SUDENE ou SUDEPE. Não poderá, em consequência, elaborar 
planos e programas que vinculem os Bancos federais de atuação regional como, por exemplo, BASA 
ou Banco do Nordeste. E, muito menos, estabelecer normas para a Região que sejam cumpridas por 
outros órgãos da Administração Federal, verbi grati, a SUDEPE, a SUDHEVEA e o IBDF, o que,  
indubitavelmente, poderá acarretar a dispersão e a falta de harmonia que se pretende no 
desenvolvimento regional. 
Note-se, ademais, que na emenda ora proposta a representação dos Estados pode ser exercida pelo 
próprio Governador, objetivo que parece ter sido o perseguido na redação aprovada na subcomissão. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento. 
   
   EMENDA:00515 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se, como § 2o. do art. 2o.,  
Capítulo II do projeto da subcomissão dos  
Municípios e Regiões:  
§ 2o. Fica criada a Superintendência de  
Desenvolvimento do Vale do Iguaçu, SUDEVAI,  
regulados a organização, o funcionamento e  
recursos financeiros por lei complementar, de  
iniciativa do Presidente da República, até cento e  
oitenta dias após a promulgação desta  
Constituição, com direção dividida entre o Paraná  
e Santa Catarina. 
Justificativa: 
O vale do Iguaçu apresenta aspecto desolador, de pobreza, em toda a extensão da fronteira entre o 
Paraná e Santa Catarina. As densas matas desapareceram. O machado, o fogo e a serraria puseram 
abaixo árvores seculares, e nenhuma riqueza foi criada, para substitui-las. Populações carentes 
vegetam em meio da miséria e das doenças. A União tem o dever de voltar as suas vistas para a 
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região flagelada de ambos os Estados, tanto mais porque o rio Iguaçu foi aproveitado para produção 
energética, que alimenta o Rio Grande do Sul e o próspero eixo de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas 
Gerais e Espírito Santo. A União tem o dever de injetar novas energias à região que fornece energia 
para o Brasil. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. Trata-se de matéria a ser regulada por norma infraconstitucional. 
   
   EMENDA:00520 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   Acrescente-se, como § 1o. do art. 2o.,  
Capítulo II, do projeto da Subcomissão dos  
Municípios e Regiões:  
§ 1o. - Fica criada a Zona Franca de Foz do  
Iguaçu, regulados sua organização e funcionamento  
por lei complementar. 
Justificativa: 
Estrategicamente situado na confluência de três países – irmãos – Argentina, Brasil e Paraguai – O 
Município de Foz do Iguaçu, no Paraná, oferece condições propícias para o funcionamento de uma 
Zona Franca a exemplo da de Manaus. É um privilegiado pela ligação rodoviária com o Paraguai 
através da Ponte da Amizade, inaugurada pelo Presidente Juscelino Kubitscheck de Oliveira, e pela 
ligação rodoviária com a Argentina através da Ponte Tancredo Neves, assim denominada por 
amistosa sugestão do Presidente Raul Alfonsin, e inauguração pelo Presidente José Sarney. O 
funcionamento da Zona Franca em Foz de Iguaçu garantirá o desenvolvimento econômico de toda a 
região, o seu parque industrial consumirá matérias-primas de São Paulo, Mato Grosso, Paraná, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul, gerará número elevado de empregados, estimulará o surgimento de 
indústrias satélites de apoio e dará novo impulso criativo à tecnologia nacional. Há um outro aspecto 
não menos relevante, qual o de acabar com o contrabando de mercadorias proibidas, que sangram o 
Brasil, a cada ano, em muitos bilhões de cruzados, escoados clandestinamente para os países 
vizinhos. Foz de Iguaçu dispõe de modelar infraestrutura, com a usina hidroelétrica de Itaipu, rede 
hoteleira a pleno contento, comunicação por telefone, rádio e telegrafo, aeroporto internacional, 
rodovia asfaltada de acesso e navegação fluvial. Preenche, portanto, todas as exigências para o 
funcionamento de concorrida Zona Franca. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. Trata-se de matéria não suscetível de tratamento constitucional. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE G 

   EMENDA:00005 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   ALOYSIO CHAVES (PFL/PA) 
Texto:   
   No art. 19 do substitutivo do relator, devem  
ser incluídos três parágrafos (§3o., §4o. e §5o.)  
com a seguinte redação:  
"§ 3o. Lei complementar federal disporá sobre  
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a criação, organização e gestão de fundos  
regionais de desenvolvimento".  
"§ 4o. Os planos regionais de desenvolvimento  
terão em conta a distribuição da população, suas  
atividades, a existência de recursos naturais e as  
potencialidades de cada área e subárea do  
Território Nacional, objetivando o adequado  
ordenamento Territorial, com vistas à correção dos  
desequilíbrios inter e intra-regionais existentes".  
"§ 5o. Ressalva a hipótese de acordo ou  
convênio celebrado com o Estado em que for  
realizada a obra, qualquer programa ou projeto de  
investimento em infraestrutura, de  
responsabilidade de órgão da administração  
federal, direta ou indireta, somente poderá ser  
executado em Região de Desenvolvimento Econômico  
após aprovação do respectivo Conselho Regional". 
Justificativa: 
A presente emenda não objetiva apenas restaurar, adequadamente, disposições aprovadas pela 
Subcomissão dos Municípios e Regiões, mas, sobretudo, estabelecer instrumento e meios para 
viabilizar a existência concreta de Regiões de Desenvolvimento Econômico. 
Sem a existência de Fundos específicos, destinados a custear o desenvolvimento das áreas 
abrangidas e, além disso, sem a obrigatoriedade de existirem planos regionais para esse fim, as 
Regiões de Desenvolvimento Econômico não passarão da previsão constitucional meramente 
retórica. 
Por outro lado, se programas e projetos de investimento em infraestrutura, de responsabilidade de 
órgão da Administração Federal, continuarem a ser executados no espaço regional, sem a prévia 
aprovação dos Conselhos Regionais, de nada valerão os planos regionais de desenvolvimento, pois 
sempre correrão o risco de sofrerem o impacto negativo de programas e projetos que sejam 
incompatíveis. 
Revela importância, por fim, acentuar que a Constituinte pode ou não tratar das Regiões de 
Desenvolvimento Econômico, porém, uma vez que assume uma posição afirmativa nesse sentido, 
não parece correto que deixe fora do texto constitucional os mecanismos necessários a que estas se 
tornem realidade. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:00044 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   LUIZ FREIRE (PMDB/PE) 
Texto:   
   Substitua-se no Substitutivo do relator da  
Comissão, no título do Capítulo VI e no texto dos  
artigos 18 e seu parágrafo único, 20 e seus  
parágrafos, a expressão "área metropolitana" por  
"região metropolitana". 
Justificativa: 
1. A emenda pretende, em primeiro lugar, assegurar a manutenção, no texto constitucional, da 
expressão “Região Metropolitana”, consagrada em âmbito constitucional, administrativo, acadêmico e 
jurídico. É significativa já a coleção de diplomas legais federais e estaduais editada a partir do 
estabelecimento das atuais nove regiões metropolitanas, pelas leis complementares de nºs 14 e 20, 
em 1973. Considerável é, também, a literatura jurídica disponível sobre regiões metropolitanas de 
autoria de insignes juristas brasileiros – “Redistribuição de Rendas Tributárias em Região 
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Metropolitana”, de Adilson Abreu Dallari. “Instituição de Regiões Metropolitanas”, de Adilson Abreu 
Dallari. “Instituição de Regiões Metropolitanas no Brasil”, “Instituição e Administração de Regiões 
Metropolitanas”, “A Região Metropolitana no Brasil e seu regime jurídico”, de Eurico de Andrade 
Azevedo; “Regiões Metropolitanas: uma necessária revisão de concepções” e “Regiões 
Metropolitana, Regime Jurídico”, de Eros Roberto Grau; “Direito Constitucional e Regiões 
Metropolitanas”, de Raul Machado Horta; “Problemas Tributários da Região Metropolitana”, de Sérgio 
Tostes; “As Regiões Metropolitanas no Direito Brasileiro”, de Sérgio Ferraz, para citar só alguns 
títulos. 
Como abono, ainda, à emenda, deve-se destacar a correspondência existente entre a expressão 
“região metropolitana”, em português, e em inglês “metropolitan region”, e em francês “regíon 
metropolitaine” e em italiano “regione metropolitana”, todas querendo designar um caso particular de 
“conurbação” ou “aglomeração urbana” (“Diccionario de Urbanismo” de Carlos Alberto Petroni e Rosa 
Kratz de Kenisberg, Cesarini Hnos, Editores, Buenos Aires, 1966) onde se registram (i) altas 
densidades demográficas; (ii) malha urbana continua submetida a administrações municipais 
distintas; (iii) intensos fluxos pendulares diários de pessoas, entre o núcleo e a periferia; concentração 
de recursos financeiros e culturais e de poder político. José Afonso da Silva, em seu “Direito 
Urbanístico Brasileiro”, ensina que a conurbação, ou aglomeração urbana contigua, “...que resulta da 
expansão urbana, constitui uma realidade fática, sociológica, e se transforma, entre nós, em região 
metropolitana, quando definida juridicamente como tal, ou permanece como simples aglomeração 
urbana contígua, enquanto não constituída em região metropolitana nos termos do art. 164 da 
Constituição Federal”. 
2. O argumento de que é preciso reservar a palavra “região” para nomear as “regiões de 
desenvolvimento” é louvável. No entanto, a palavra “região” ganha significados diversos quando 
devida e apropriadamente adjetivada. Assim, ela é empregada para qualificar realidades distintas, 
não só nos casos de “região metropolitana” e “região de desenvolvimento” como “região de 
planejamento”, “região administrativa”, “região abissal”, “região fisiográfica”, “região litorânea”, “região 
militar”, “região natural”, “região urbana” e tantas outras. 
3. Isto posto, é de todo conveniente, para não tumultuar ainda mais a terminologia relativa às 
questões urbanas, que se mantenha a expressão “região metropolitana”, para designar o caso 
particular de “conurbação” cujo núcleo é uma capital estadual, como é o caso das atuais nove regiões 
metropolitanas brasileiras. 
Parecer:   
   Prejudicada, visto o tratamento da questão adotado no Substitutivo. 
   
   EMENDA:00047 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   LUIZ FREIRE (PMDB/PE) 
Texto:   
   Adite-se ao art. 18, após a expressão  
"Distrito Federal" o seguinte: "em Regiões  
Metropolitanas ou Aglomerações Urbanas"; e no seu  
Parágrafo Único, após a expressão "Desenvolvimento  
Econômico", o seguinte: "de Regiões Metropolitanas  
e de Aglomerações Urbanas", ficando o art. 18 e  
seu Parágrafo Único com a seguinte redação:  
Art. 18. - Para efeito administrativos, os  
estados federais poderão agrupar-se em Regiões de  
Desenvolvimento Econômico e os Municípios e o  
Distrito Federal em Regiões Metropolitanas ou  
Aglomerações Urbanas.  
Parágrafo Único - Lei Complementar Federal  
definirá os critérios básicos para o  
estabelecimento de Regiões de Desenvolvimento  
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Econômico, de Regiões Metropolitanas e de  
Aglomerações Urbanas. 
Justificativa: 
1. A emenda introduz o reconhecimento constitucional de aglomerações urbanas, formações urbanas 
que se assemelham às regiões metropolitanas e têm presença disseminada no território brasileiro. 
Esta expressão designa as formações urbanas caracterizadas pelo entrelaçamento da malha urbana 
de dois ou mais municípios, ou pelo extravasamento da malha urbana de um sobre o território de 
outro, bem como pela existência de intensos fluxos intermunicipais, representados por deslocamentos 
diários de pessoas e por demandarem tratamento integrado de diversas funções públicas. 
2. As aglomerações urbanas constituem presença bastante evidente no território brasileiro. Este 
reconhecimento se impõe pela necessidade de propiciar tratamento integrado de funções públicas de 
interesse comum dos municípios que integram estas aglomerações urbanas que de que são exemplo, 
entre outras, Campinas e Santos, em São Paulo; Ipatinga – Coronel Fabriciano, em Minas Gerais; 
Volta Redonda – Barra Mansa, no Rio de Janeiro; Juazeiro do Norte – Barbalha, no Ceará e Pelotas- 
Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Para realçar a importância dessas aglomerações urbanas deve-se 
assinalar que, no decênio 1970-1980, foram elas que tiveram o maior incremento demográfico (4,8% 
ao ano) contra 3,9% das nove regiões metropolitanas e 3,8% dos municípios com mais de 100 mil 
habitantes. 
3. As regiões metropolitanas constituem-se, como já se disse, um caso particular das aglomerações 
urbanas e delas se diferenciam por apresentarem maior porte demográfico, maior concentração de 
recursos financeiros e culturais e se constituírem um centro de poder político, este último 
caracterizado pelo fato de terem como núcleo uma capital estadual. 
Parecer:   
   Prejudicada, visto o tratamento da questão adotado no Substitutivo. 
 
 
   EMENDA:00062 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   WALDECK ORNÉLAS (PFL/BA) 
Texto:   
   Emenda ao Substitutivo da Comissão de Organização do Estado.  
Dê-se a seguinte redação ao § 2o. do art. 19 do substitutivo:  
§ 2o. - Os planos de desenvolvimento e os  
orçamentos fiscal monetário e das empresas  
estatais da União serão regionalizados, tanto em  
relação ás despesas correntes quanto às de  
capital, observando-se rigorosamente a integração  
das ações setoriais face aos objetivos  
territoriais do desenvolvimento, tendo em conta as  
peculiaridades de cada Região de Desenvolvimento  
Econômico. 
Justificativa: 
O dispositivo estabelece a obrigatoriedade da regionalização para assegurar a transparência das 
aplicações da União, sejam relativas a custeio ou investimento. A redação proposta tem em vista 
explicitar que esta norma se estende também ao orçamento das empresas estatais, que no presente 
constituem a principal fonte de investimentos da União e uma vez que as entidades da administração 
indireta (autarquias e fundações) já estão incluídas no orçamento fiscal. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
 
   
   EMENDA:00070 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   SIMÃO SESSIM (PFL/RJ) 
Texto:   
   Substitua-se no Substitutivo do Relator da  
Comissão no título do Capítulo VI e no texto dos  
artigos 18 e seu parágrafo único, 20 e seus  
parágrafos, a expressão "área metropolitana" por  
"região metropolitana": 
Justificativa: 
1. A emenda pretende, em primeiro lugar, assegurar a manutenção, no texto constitucional, da 
expressão “Região Metropolitana”, consagrada em âmbito constitucional, administrativo, acadêmico e 
jurídico. É significativa já a coleção de diplomas legais federais e estaduais editada a partir do 
estabelecimento das atuais nove regiões metropolitanas, pelas leis complementares de nºs 14 e 20, 
em 1973. Considerável é, também, a literatura jurídica disponível sobre regiões metropolitanas de 
autoria de insignes juristas brasileiros – “Redistribuição de Rendas Tributárias em Região 
Metropolitana”, de Adilson Abreu Dallari. “Instituição de Regiões Metropolitanas”, de Adilson Abreu 
Dallari. “Instituição de Regiões Metropolitanas no Brasil”, “Instituição e Administração de Regiões 
Metropolitanas”, “A Região Metropolitana no Brasil e seu regime jurídico”, de Eurico de Andrade 
Azevedo; “Regiões Metropolitanas: uma necessária revisão de concepções” e “Regiões 
Metropolitana, Regime Jurídico”, de Eros Roberto Grau; “Direito Constitucional e Regiões 
Metropolitanas”, de Raul Machado Horta; “Problemas Tributários da Região Metropolitana”, de Sérgio 
Tostes; “As Regiões Metropolitanas no Direito Brasileiro”, de Sérgio Ferraz, para citar só alguns 
títulos. 
Parecer:   
   Prejudicada, visto o tratamento da questão adotado no Substitutivo. 
   
   EMENDA:00077 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   Substitua-se no Substitutivo do Relator da  
Comissão, no título do Capítulo VI e no texto dos  
artigos 18 e seu parágrafo único, 20 e seus  
parágrafos, a expressão "área metropolitana" por  
"região metropolitana": 
Justificativa: 
1. A emenda pretende, em primeiro lugar, assegurar a manutenção, no texto constitucional, da 
expressão “Região Metropolitana”, consagrada em âmbito constitucional, administrativo, acadêmico e 
jurídico. É significativa já a coleção de diplomas legais federais e estaduais editada a partir do 
estabelecimento das atuais nove regiões metropolitanas, pelas leis complementares de nºs 14 e 20, 
em 1973. Considerável é, também, a literatura jurídica disponível sobre regiões metropolitanas de 
autoria de insignes juristas brasileiros – “Redistribuição de Rendas Tributárias em Região 
Metropolitana”, de Adilson Abreu Dallari. “Instituição de Regiões Metropolitanas”, de Adilson Abreu 
Dallari. “Instituição de Regiões Metropolitanas no Brasil”, “Instituição e Administração de Regiões 
Metropolitanas”, “A Região Metropolitana no Brasil e seu regime jurídico”, de Eurico de Andrade 
Azevedo; “Regiões Metropolitanas: uma necessária revisão de concepções” e “Regiões 
Metropolitana, Regime Jurídico”, de Eros Roberto Grau; “Direito Constitucional e Regiões 
Metropolitanas”, de Raul Machado Horta; “Problemas Tributários da Região Metropolitana”, de Sérgio 
Tostes; “As Regiões Metropolitanas no Direito Brasileiro”, de Sérgio Ferraz, para citar só alguns 
títulos. 
Como abono, ainda, à emenda, deve-se destacar a correspondência existente entre a expressão 
“região metropolitana”, em português, e em inglês “metropolitan region”, e em francês “regíon 
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metropolitaine” e em italiano “regione metropolitana”, todas querendo designar um caso particular de 
“conurbação” ou “aglomeração urbana” (“Diccionario de Urbanismo” de Carlos Alberto Petroni e Rosa 
Kratz de Kenisberg, Cesarini Hnos, Editores, Buenos Aires, 1966) onde se registram (i) altas 
densidades demográficas; (ii) malha urbana continua submetida á administrações municipais 
distintas; (iii) intensos fluxos pendulares diários de pessoas, entre o núcleo e a periferia; concentração 
de recursos financeiros e culturais e de poder político. José Afonso da Silva, em seu “Direito 
Urbanístico Brasileiro”, ensina que a conurbação, ou aglomeração urbana contigua, “...que resulta da 
expansão urbana, constitui uma realidade fática, sociológica, e se transforma, entre nós, em região 
metropolitana, quando definida juridicamente como tal, ou permanece como simples aglomeração 
urbana contígua, enquanto não constituída em região metropolitana nos termos do art. 164 da 
Constituição Federal”. 
2. O argumento de que é preciso reservar a palavra “região” para nomear as “regiões de 
desenvolvimento” é louvável. No entanto, a palavra “região” ganha significados diversos quando 
devida e apropriadamente adjetivada. Assim, ela é empregada para qualificar realidades distintas, 
não só nos casos de “região metropolitana” e “região de desenvolvimento” como “região de 
planejamento”, “região administrativa”, “região abissal”, “região fisiográfica”, “região litorânea”, “região 
militar”, “região natural”, “região urbana” e tantas outras. 
3. Isto posto, é de todo conveniente, para não tumultuar ainda mais a terminologia relativa às 
questões urbanas, que se mantenha a expressão “região metropolitana”, para designar o caso 
particular de “conurbação” cujo núcleo é uma capital estadual, como é o caso das atuais nove regiões 
metropolitanas brasileiras. 
Parecer:   
   Prejudicada, visto o tratamento da questão adotado no Substitutivo. 
   
   EMENDA:00078 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   Adite-se ao Art. 18, após a expressão  
"Distrito Federal" o seguinte: "em Regiões  
Metropolitanas ou Aglomerações Urbanas"; e no seu  
Parágrafo Único, após a expressão "Desenvolvimento  
Econômico", o seguinte: "de Regiões Metropolitanas  
e de Aglomerações Urbanas", ficando o Art. 18 e  
seu Parágrafo Único com a seguinte redação:  
Art. 18 - Para efeitos administrativos, os  
estados federados poderão agrupar-se em Regiões de  
Desenvolvimento Econômico e os Municípios e o  
Distrito Federal em Regiões Metropolitanas ou  
Aglomerações Urbanas.  
Parágrafo Único - Lei Complementar Federal  
definirá os critérios básicos para o  
estabelecimento de Regiões de Desenvolvimento  
Econômico, de Regiões Metropolitanas e de  
Aglomerações Urbanas. 
Justificativa: 
1. A emenda introduz o reconhecimento constitucional de aglomerações urbanas, formações urbanas 
que se assemelham às regiões metropolitanas e têm presença disseminada no território brasileiro. 
Esta expressão designa as formações urbanas caracterizadas pelo entrelaçamento da malha urbana 
de dois ou mais municípios, ou pelo extravasamento da malha urbana de um sobre o território de 
outro, bem como pela existência de intensos fluxos intermunicipais, representados por deslocamentos 
diários de pessoas e por demandarem tratamento integrado de diversas funções públicas. 
2. As aglomerações urbanas constituem presença bastante evidente no território brasileiro. Este 
reconhecimento se impõe pela necessidade de propiciar tratamento integrado de funções públicas de 
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interesse comum dos municípios que integram estas aglomerações urbanas que de que são exemplo, 
entre outras, Campinas e Santos, em São Paulo; Ipatinga – Coronel Fabriciano, em Minas Gerais; 
Volta Redonda – Barra Mansa, no Rio de Janeiro; Juazeiro do Norte – Barbalha, no Ceará e Pelotas- 
Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Para realçar a importância dessas aglomerações urbanas deve-se 
assinalar que, no decênio 1970-1980, foram elas que tiveram o maior incremento demográfico (4,8% 
ao ano) contra 3,9% das nove regiões metropolitanas e 3,8% dos municípios com mais de 100 mil 
habitantes. 
3. As regiões metropolitanas constituem-se, como já se disse, um caso particular das aglomerações 
urbanas e delas se diferenciam por apresentarem maior porte demográfico, maior concentração de 
recursos financeiros e culturais e se constituírem um centro de poder político, este último 
caracterizado pelo fato de terem como núcleo uma capital estadual. 
Parecer:   
   Prejudicada, visto o tratamento da questão adotado no Substitutivo. 
   
   EMENDA:00085 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   SIMÃO SESSIM (PFL/RJ) 
Texto:   
   Adite-se ao Art. 18, após a expressão  
"Distrito Federal" o seguinte: "em Regiões  
Metropolitanas ou Aglomerações Urbanas"; e no seu  
Parágrafo Único, após a expressão "Desenvolvimento  
Econômico", o seguinte: "de Regiões Metropolitanas  
e de Aglomerações Urbanas", ficando o Art. 18 e  
seu Parágrafo Único com a seguinte redação:  
Art. 18 - Para efeitos administrativos, os  
estados federados poderão agrupar-se m Regiões de  
Desenvolvimento Econômico e os Municípios e o  
Distrito Federal em Regiões Metropolitanas ou  
Aglomerações Urbanas.  
Parágrafo Único - Lei Complementar Federal  
definirá os critérios básicos para o  
estabelecimento de Regiões de Desenvolvimento  
Econômico, de Regiões Metropolitanas e de  
Aglomerações Urbanas. 
Justificativa: 
1. A emenda introduz o reconhecimento constitucional de aglomerações urbanas, formações urbanas 
que se assemelham às regiões metropolitanas e têm presença disseminada no território brasileiro. 
Esta expressão designa as formações urbanas caracterizadas pelo entrelaçamento da malha urbana 
de dois ou mais municípios, ou pelo extravasamento da malha urbana de um sobre o território de 
outro, bem como pela existência de intensos fluxos intermunicipais, representados por deslocamentos 
diários de pessoas e por demandarem tratamento integrado de diversas funções públicas. 
2. As aglomerações urbanas constituem presença bastante evidente no território brasileiro. Este 
reconhecimento se impõe pela necessidade de propiciar tratamento integrado de funções públicas de 
interesse comum dos municípios que integram estas aglomerações urbanas que de que são exemplo, 
entre outras, Campinas e Santos, em São Paulo; Ipatinga – Coronel Fabriciano, em Minas Gerais; 
Volta Redonda – Barra Mansa, no Rio de Janeiro; Juazeiro do Norte – Barbalha, no Ceará e Pelotas- 
Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Para realçar a importância dessas aglomerações urbanas deve-se 
assinalar que, no decênio 1970-1980, foram elas que tiveram o maior incremento demográfico (4,8% 
ao ano) contra 3,9% das nove regiões metropolitanas e 3,8% dos municípios com mais de 100 mil 
habitantes. 
3. As regiões metropolitanas constituem-se, como já se disse, um caso particular das aglomerações 
urbanas e delas se diferenciam por apresentarem maior porte demográfico, maior concentração de 
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recursos financeiros e culturais e se constituírem um centro de poder político, este último 
caracterizado pelo fato de terem como núcleo uma capital estadual. 
Parecer:   
   Prejudicada, visto o tratamento da questão adotado no Substitutivo. 
   
   EMENDA:00092 REJEITADA 
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 substitutivo da Comissão da  
Organização do Estado os Artigos 18, 19, 20 e seus  
respectivos parágrafos, renumerando-se os demais: 
Justificativa: 
Se entendemos que uma República Federativa é constituída pela união indissolúvel dos Estados pela 
vontade do seu povo na manutenção do Direito, da Democracia, e dos Poderes que possam emanar 
da coletividade e, na defesa de sua soberania, na garantia dos direitos individuais e coletivos, na 
cooperação e na convivência pacífica, na promoção e valorização de cada cidadão, na oportunidade 
e na igualdade, no bem-estar e no desenvolvimento econômico, social e cultural, como um todo. Não 
poderemos jamais aceitar a formação destas regiões mesmo nas áreas Metropolitanas, porque estas 
seriam uma vez constituídas, a freta inicial para rompermos com a Federação. 
A ruptura e logicamente criação de Federações autônomas estariam a um passo da efetivação. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00127 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   CHAGAS RODRIGUES (PMDB/PI) 
Texto:   
   Emenda ao Substitutivo do relator da Comissão  
da Organização do Estado-II  
Dê-se ao caput do art. 18 a seguinte redação:  
Art. 18 - Para efeitos administrativos, os  
estados federados e o Distrito Federal poderão  
agrupar-se em Regiões de Desenvolvimento Econômico  
e os Municípios em Áreas Metropolitanas. 
Justificativa: 
O Distrito deve agrupar-se com os Estados, em Regiões de Desenvolvimento Econômico e não com 
os Municípios em Áreas Metropolitanas. O Distrito Federal não é Município. É quase um Estado. 
Além disso, de acordo com o § 1º do art. 20 do Substitutivo “a criação de Áreas Metropolitanas será 
ratificada pelas Câmaras de Vereadores dos Municípios que as compõem”. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento, nos termos do substitutivo. 
 
   
   EMENDA:00160 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
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Autor:   
   FIRMO DE CASTRO (PMDB/CE) 
Texto:   
   Incluam-se no art. 19, do Substitutivo do  
Relator da Comissão, os seguintes parágrafos:  
§ 3o. - As Regiões contarão com Planos  
Regionais de Desenvolvimento, aprovados pelo  
Congresso Nacional, onde serão especificados os  
objetivos, diretrizes, metas e instrumentos de  
ação do Poder Público.  
§ 4o. - A execução dos Planos Regionais de  
Desenvolvimento do Nordeste e da Amazônia é da  
responsabilidade dos seus respectivos órgãos  
regionais de desenvolvimento, aos quais será  
assegurada a necessária autonomia administrativa e  
financeira. 
Justificativa: 
O Substitutivo, embora preveja que a formulação dos planos de desenvolvimento e dos orçamentos 
públicos deva levar em conta as peculiaridades regionais, não dispõe de dispositivos que garantam 
um disciplinamento objetivo e adequado da questão regional, ou seja, da redução das disparidades 
territoriais de renda. 
Assim, julgamos oportuno seja prevista a elaboração de Planos Regionais de Desenvolvimento, como 
partes integrantes dos Planos Nacionais, cuja aprovação seria da competência do Congresso 
Nacional, o que lhes conferiria a indispensável legitimidade. 
Outrossim, entendemos por bem opor um tratamento diferenciado no encaminhamento dos Planos 
Regionais do Nordeste e da Amazônia, por serem estas as regiões mais deprimidas e socialmente 
mais defasadas do País. Com isso, procura-se retomar a experiência que tão promissoramente o 
Brasil assistiu no início dos anos 60, interrompida pelo regime autoritário que se instalou em 1964 e 
pela nefasta centralização do poder e da administração a partir de então observada. 
Devolver, pois ao Nordeste, e agora ao lado da Amazônia, um mínimo de autonomia, através do 
fortalecimento dos seus organismos regionais de desenvolvimento e financiamento, é, quando 
menos, uma questão de justiça, de racionalidade e de alto sentido político. É a forma mais efetiva de 
se garantir a verdadeira integração nacional, em um País da dimensão territorial como o Brasil. 
A Federação dos dias atuais, como bem afirma o constitucionalista Paulo Bonavides, “já não 
representa mais do que um elemento decorativo na fachada da República. O País Real distancia-se 
mais e mais do País Legal”. 
No momento em que se questiona a própria Federação, se defende o fortalecimento dos Estados e 
Municípios, se apregoa um novo sistema tributário e se combatem as insuportáveis desigualdades 
territoriais e sociais de renda, não pode a futura Constituição deixar de contemplar dispositivos que 
assegurem o mínimo de autonomia e descentralização a nível regional, especialmente quanto ao 
Nordeste e Amazônia. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do Substitutivo. 
 
     EMENDA:00174 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Suprima-se os artigos 18 e 19 do Substitutivo. 
Justificativa: 
O ilustre relator inovou ao criar a figura Constitucional de “Regiões de Desenvolvimento Econômico”. 
A intenção é a mais louvável, com o objetivo diminuir as diferenças econômicas que existem hoje as 
diversas regiões do país. 
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Talvez, também, tenham visado substituir as atuais superintendências de Desenvolvimento 
Regionais, por um outro instrumento mais forte, que seria uma integração de Unidades Federadas, 
com a participação efetiva de governadores e Presidentes de Assembleias Legislativas. 
Mas, a médios e longos prazos, vislumbramos alguns riscos para a federação. Na medida que as 
Regiões de Desenvolvimento vão se integrando cada vez mais em termos políticos e econômicos, 
haverá de surgir uma reação (a toda ação corresponde uma reação igual e em sentido contrário, 
Princípio de Newton). 
E não queremos que a Nação, constituída com tanto sacrifício e talento pelos nossos antepassados, 
seja legada aos nossos filhos fracionados. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00188 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 art. 18, suprimindo seu parágrafo  
único, a seguinte redação:  
"Art. 18 - Sem abdicação mesmo parcial da sua  
autonomia, os Estados federados poderão agrupar-se  
em Regiões de Desenvolvimento Econômico e os  
Municípios e o Distrito Federal em Áreas  
Metropolitanas, dentro de condições estabelecidas  
em Lei Complementar Federal." 
Justificativa: 
Pretendemos reduzir à metade o tamanho do mandamento, sem prejuízo do espírito que o informou. 
Achamos mais conveniente colocar, em lugar de “para efeitos administrativos” a expressão “sem 
abdicação mesmo parcial da sua soberania”, para não restar dúvida de que a Federação continua 
tripartite, não havendo uma unidade autônoma entre o Município e o Estado ou entre o Estado e a 
União. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00225 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   JOSÉ TEIXEIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Capítulo IV  
Fazer as seguintes modificações, eliminando-se  
o Art. 18 e o Art. 19 com seus parágrafos.  
Capítulo VI  
Regiões Administrativas  
Art. 20. - Os Estados poderão, mediante lei  
complementar, criar regiões administrativas,  
constituídas por agrupamentos de Municípios  
limítrofes para integrar a organização, o  
planejamento, a programação e a execução de  
funções de interesses metropolitano, atendendo aos  
princípios de integração especial e setorial.  
Parágrafo Primeiro - A criação de Regiões  
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Administrativas será ratificada pela Câmaras de  
Vereadores dos Municípios que as compõem.  
Parágrafo Segundo - Cada Região  
Administrativa terá um Conselho Metropolitano, do  
qual participarão, como membros natos, os  
prefeitos e os Presidentes das Câmaras Municipais  
dos Municípios componentes.  
Parágrafo Terceiro - A União, os Estados e os  
Municípios estabelecerão mecanismos de cooperação  
de recursos e de atividades para assegurar a  
realização das funções públicas de interesse metropolitano.  
Parágrafo Quarto - O disposto neste artigo  
aplicar-se ao Distrito Federal, no que couber. 
Justificativa: 
A criação de Regiões Administrativas tem por finalidade o melhor ordenamento orçamentário e 
programático estadual. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:00249 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Substitua-se no Substitutivo do Relator da  
Comissão, no título do Capítulo VI e no texto dos  
artigos 18 e seu parágrafo único, 20 e seus  
parágrafos, a expressão "área metropolitana" por  
"região metropolitana": 
Justificativa: 
1. A emenda pretende, em primeiro lugar, assegurar a manutenção, no texto constitucional, da 
expressão “Região Metropolitana”, consagrada em âmbito constitucional, administrativo, acadêmico e 
jurídico. É significativa já a coleção de diplomas legais federais e estaduais editada a partir do 
estabelecimento das atuais nove regiões metropolitanas, pelas leis complementares de nºs 14 e 20, 
em 1973. Considerável é, também, a literatura jurídica disponível sobre regiões metropolitanas de 
autoria de insignes juristas brasileiros – “Redistribuição de Rendas Tributárias em Região 
Metropolitana”, de Adilson Abreu Dallari. “Instituição de Regiões Metropolitanas”, de Adilson Abreu 
Dallari. “Instituição de Regiões Metropolitanas no Brasil”, “Instituição e Administração de Regiões 
Metropolitanas”, “A Região Metropolitana no Brasil e seu regime jurídico”, de Eurico de Andrade 
Azevedo; “Regiões Metropolitanas: uma necessária revisão de concepções” e “Regiões 
Metropolitana, Regime Jurídico”, de Eros Roberto Grau; “Direito Constitucional e Regiões 
Metropolitanas”, de Raul Machado Horta; “Problemas Tributários da Região Metropolitana”, de Sérgio 
Tostes; “As Regiões Metropolitanas no Direito Brasileiro”, de Sérgio Ferraz, para citar só alguns 
títulos. 
Como abono, ainda, à emenda, deve-se destacar a correspondência existente entre a expressão 
“região metropolitana”, em português, e em inglês “metropolitan region”, e em francês “regíon 
metropolitaine” e em italiano “regione metropolitana”, todas querendo designar um caso particular de 
“conurbação” ou “aglomeração urbana” (“Diccionario de Urbanismo” de Carlos Alberto Petroni e Rosa 
Kratz de Kenisberg, Cesarini Hnos, Editores, Buenos Aires, 1966) onde se registram (i) altas 
densidades demográficas; (ii) malha urbana continua submetida a administrações municipais 
distintas; (iii) intensos fluxos pendulares diários de pessoas, entre o núcleo e a periferia; concentração 
de recursos financeiros e culturais e de poder político. José Afonso da Silva, em seu “Direito 
Urbanístico Brasileiro”, ensina que a conurbação, ou aglomeração urbana contigua, “...que resulta da 
expansão urbana, constitui uma realidade fática, sociológica, e se transforma, entre nós, em região 
metropolitana, quando definida juridicamente como tal, ou permanece como simples aglomeração 
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urbana contígua, enquanto não constituída em região metropolitana nos termos do art. 164 da 
Constituição Federal”. 
2. O argumento de que é preciso reservar a palavra “região” para nomear as “regiões de 
desenvolvimento” é louvável. No entanto, a palavra “região” ganha significados diversos quando 
devida e apropriadamente adjetivada. Assim, ela é empregada para qualificar realidades distintas, 
não só nos casos de “região metropolitana” e “região de desenvolvimento” como “região de 
planejamento”, “região administrativa”, “região abissal”, “região fisiográfica”, “região litorânea”, “região 
militar”, “região natural”, “região urbana” e tantas outras. 
3. Isto posto, é de todo conveniente, para não tumultuar ainda mais a terminologia relativa às 
questões urbanas, que se mantenha a expressão “região metropolitana”, para designar o caso 
particular de “conurbação” cujo núcleo é uma capital estadual, como é o caso das atuais nove regiões 
metropolitanas brasileiras. 
Parecer:   
   Prejudicada, visto o tratamento da questão adotado no Substitutivo. 
   
   EMENDA:00252 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Adite-se ao art. 18, após a expressão  
"Distrito Federal" o seguinte: "em Regiões  
Metropolitanas ou Aglomerações Urbanas"; e no seu  
parágrafo único, após a expressão "Desenvolvimento  
Econômico", o seguinte: "de Regiões  
Metropolitanas e de Aglomerações Urbanas”,  
ficando o art. 18 e seu parágrafo único com a  
seguinte redação:  
Art. 18. Para efeitos administrativos, os  
Estados federados poderão agrupar-se em Regiões de  
Desenvolvimento Econômico e os Municípios e o  
Distrito Federal em Regiões Metropolitanas ou  
Aglomerações Urbanas.  
Parágrafo único. Lei Complementar Federal  
definirá os critérios básicos para o  
estabelecimento de Regiões de Desenvolvimento  
Econômico, de Regiões Metropolitanas e de  
Aglomerações Urbanas. 
Justificativa: 
1. A emenda introduz o reconhecimento constitucional de aglomerações urbanas, formações urbanas 
que se assemelham às regiões metropolitanas e têm presença disseminada no território brasileiro. 
Esta expressão designa as formações urbanas caracterizadas pelo entrelaçamento da malha urbana 
de dois ou mais municípios, ou pelo extravasamento da malha urbana de um sobre o território de 
outro, bem como pela existência de intensos fluxos intermunicipais, representados por deslocamentos 
diários de pessoas e por demandarem tratamento integrado de diversas funções públicas. 
2. As aglomerações urbanas constituem presença bastante evidente no território brasileiro. Este 
reconhecimento se impõe pela necessidade de propiciar tratamento integrado de funções públicas de 
interesse comum dos municípios que integram estas aglomerações urbanas que de que são exemplo, 
entre outras, Campinas e Santos, em São Paulo; Ipatinga – Coronel Fabriciano, em Minas Gerais; 
Volta Redonda – Barra Mansa, no Rio de Janeiro; Juazeiro do Norte – Barbalha, no Ceará e Pelotas- 
Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Para realçar a importância dessas aglomerações urbanas deve-se 
assinalar que, no decênio 1970-1980, foram elas que tiveram o maior incremento demográfico (4,8% 
ao ano) contra 3,9% das nove regiões metropolitanas e 3,8% dos municípios com mais de 100 mil 
habitantes. 
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3. As regiões metropolitanas constituem-se, como já se disse, um caso particular das aglomerações 
urbanas e delas se diferenciam por apresentarem maior porte demográfico, maior concentração de 
recursos financeiros e culturais e se constituírem um centro de poder político, este último 
caracterizado pelo fato de terem como núcleo uma capital estadual. 
Parecer:   
   Prejudicada, visto o tratamento da questão adotado no Substitutivo. 
 
 
   EMENDA:00267 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   GABRIEL GUERREIRO (PMDB/PA) 
Texto:   
   Modificar o § 1o. do Art. 19 do Parecer  
Substitutivo, adotando a seguinte redação:  
"Art. 19 - ..................................  
§ 1o. - Cada Região terá um Conselho  
Regional, de que participarão os Governadores dos  
Estados por ela abrangidos e, em igual número,  
Ministros de Estado indicados pelo Presidente da República." 
Justificativa: 
A norma cuja modificação é ora proposta estabelece que dos CONSELHOS REGIONAIS participem, 
como membros natos, os Governadores e os Presidentes das Assembleias Legislativas dos 
respectivos Estados. 
Ora, no texto da Carta em elaboração é concedido especial e necessário destaque ao conceito de 
Federação. A rápida leitura do texto aqui comentado poderia parecer que seu objetivo foi, justamente, 
de acolher tal princípio. Entretanto, isso incorre, na medida em que é permitido que, via Lei 
Complementar (Art. 19, § único), possam da composição do CONSELHO REGIONAL participar 
representantes da União, em quantidade superior à dos Estados (através de seus Governadores e 
Presidentes de Assembleias Legislativas). 
Ter-se-á, novamente, a hegemonia federal que ora prevalece na formação, tão criticada, dos 
Conselhos Deliberativos da SUDAM e da SUDENE. 
Dessa forma, para evitar que isso aconteça, a Emenda modificativa aqui apresentada propõe tornar 
paritária a participação dos Estados e da União nos CONSELHOS REGIONAIS, àqueles que por 
seus Governadores (sem consideração aos Presidentes das Assembleias Legislativas), e esta por 
Ministros de Estado indicados pelo Presidente da República. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
 
   
   EMENDA:00351 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS GRECCO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Substitua-se no Substitutivo do Relator da  
Comissão, no título do Capítulo VI e no texto dos  
artigos 18 e seu parágrafo único, 20 e seus  
parágrafos, a expressão "área metropolitana" por  
"região metropolitana": 
Justificativa: 
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1. A emenda pretende, em primeiro lugar, assegurar a manutenção, no texto constitucional, da 
expressão “Região Metropolitana”, consagrada em âmbito constitucional, administrativo, acadêmico e 
jurídico. É significativa já a coleção de diplomas legais federais e estaduais editada a partir do 
estabelecimento das atuais nove regiões metropolitanas, pelas leis complementares de nºs 14 e 20, 
em 1973. Considerável é, também, a literatura jurídica disponível sobre regiões metropolitanas de 
autoria de insignes juristas brasileiros – “Redistribuição de Rendas Tributárias em Região 
Metropolitana”, de Adilson Abreu Dallari. “Instituição de Regiões Metropolitanas”, de Adilson Abreu 
Dallari. “Instituição de Regiões Metropolitanas no Brasil”, “Instituição e Administração de Regiões 
Metropolitanas”, “A Região Metropolitana no Brasil e seu regime jurídico”, de Eurico de Andrade 
Azevedo; “Regiões Metropolitanas: uma necessária revisão de concepções” e “Regiões 
Metropolitana, Regime Jurídico”, de Eros Roberto Grau; “Direito Constitucional e Regiões 
Metropolitanas”, de Raul Machado Horta; “Problemas Tributários da Região Metropolitana”, de Sérgio 
Tostes; “As Regiões Metropolitanas no Direito Brasileiro”, de Sérgio Ferraz, para citar só alguns 
títulos. 
Como abono, ainda, à emenda, deve-se destacar a correspondência existente entre a expressão 
“região metropolitana”, em português, e em inglês “metropolitan region”, e em francês “regíon 
metropolitaine” e em italiano “regione metropolitana”, todas querendo designar um caso particular de 
“conurbação” ou “aglomeração urbana” (“Diccionario de Urbanismo” de Carlos Alberto Petroni e Rosa 
Kratz de Kenisberg, Cesarini Hnos, Editores, Buenos Aires, 1966) onde se registram (i) altas 
densidades demográficas; (ii) malha urbana continua submetida a administrações municipais 
distintas; (iii) intensos fluxos pendulares diários de pessoas, entre o núcleo e a periferia; concentração 
de recursos financeiros e culturais e de poder político. José Afonso da Silva, em seu “Direito 
Urbanístico Brasileiro”, ensina que a conurbação, ou aglomeração urbana contigua, “...que resulta da 
expansão urbana, constitui uma realidade fática, sociológica, e se transforma, entre nós, em região 
metropolitana, quando definida juridicamente como tal, ou permanece como simples aglomeração 
urbana contígua, enquanto não constituída em região metropolitana nos termos do art. 164 da 
Constituição Federal”. 
2. O argumento de que é preciso reservar a palavra “região” para nomear as “regiões de 
desenvolvimento” é louvável. No entanto, a palavra “região” ganha significados diversos quando 
devida e apropriadamente adjetivada. Assim, ela é empregada para qualificar realidades distintas, 
não só nos casos de “região metropolitana” e “região de desenvolvimento” como “região de 
planejamento”, “região administrativa”, “região abissal”, “região fisiográfica”, “região litorânea”, “região 
militar”, “região natural”, “região urbana” e tantas outras. 
3. Isto posto, é de todo conveniente, para não tumultuar ainda mais a terminologia relativa às 
questões urbanas, que se mantenha a expressão “região metropolitana”, para designar o caso 
particular de “conurbação” cujo núcleo é uma capital estadual, como é o caso das atuais nove regiões 
metropolitanas brasileiras. 
Parecer:   
   Prejudicada, visto o tratamento da questão adotado no Substitutivo. 
   
   EMENDA:00352 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS GRECCO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Adite-se ao Art. 18, após a expressão  
"Distrito Federal" o seguinte: "em Regiões  
Metropolitanas ou Aglomerações Urbanas"; e no seu  
Parágrafo Único, após a expressão "Desenvolvimento  
Econômico", o seguinte: "de Regiões Metropolitanas  
e de Aglomerações Urbanas", ficando o Art. 18 e  
seu Parágrafo Único com a seguinte redação:  
Art. 18. Para efeitos administrativos, os  
estados federados poderão agrupar-se em Regiões de  
Desenvolvimento Econômico e os Municípios e o  
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Distrito Federal em Regiões Metropolitanas ou  
Aglomerações Urbanas.  
Parágrafo Único. Lei Complementar Federal  
definirá os critérios básicos para o  
estabelecimento de Regiões de Desenvolvimento  
Econômico, de Regiões Metropolitanas e de  
Aglomerações Urbanas. 
Justificativa: 
1. A emenda introduz o reconhecimento constitucional de aglomerações urbanas, formações urbanas 
que se assemelham às regiões metropolitanas e têm presença disseminada no território brasileiro. 
Esta expressão designa as formações urbanas caracterizadas pelo entrelaçamento da malha urbana 
de dois ou mais municípios, ou pelo extravasamento da malha urbana de um sobre o território de 
outro, bem como pela existência de intensos fluxos intermunicipais, representados por deslocamentos 
diários de pessoas e por demandarem tratamento integrado de diversas funções públicas. 
2. As aglomerações urbanas constituem presença bastante evidente no território brasileiro. Este 
reconhecimento se impõe pela necessidade de propiciar tratamento integrado de funções públicas de 
interesse comum dos municípios que integram estas aglomerações urbanas que de que são exemplo, 
entre outras, Campinas e Santos, em São Paulo; Ipatinga – Coronel Fabriciano, em Minas Gerais; 
Volta Redonda – Barra Mansa, no Rio de Janeiro; Juazeiro do Norte – Barbalha, no Ceará e Pelotas- 
Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Para realçar a importância dessas aglomerações urbanas deve-se 
assinalar que, no decênio 1970-1980, foram elas que tiveram o maior incremento demográfico (4,8% 
ao ano) contra 3,9% das nove regiões metropolitanas e 3,8% dos municípios com mais de 100 mil 
habitantes. 
3. As regiões metropolitanas constituem-se, como já se disse, um caso particular das aglomerações 
urbanas e delas se diferenciam por apresentarem maior porte demográfico, maior concentração de 
recursos financeiros e culturais e se constituírem um centro de poder político, este último 
caracterizado pelo fato de terem como núcleo uma capital estadual. 
Parecer:   
   Prejudicada, visto o tratamento da questão adotado no Substitutivo. 
   
   EMENDA:00378 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Substitua-se no Substitutivo do Relator da  
Comissão, no título do Capítulo VI e no texto dos  
arts. 18 e seu parágrafo único, 20 e seus  
parágrafos, a expressão "área metropolitana" por  
"região metropolitana". 
Justificativa: 
1. A emenda pretende, em primeiro lugar, assegurar a manutenção, no texto constitucional, da 
expressão “Região Metropolitana”, consagrada em âmbito constitucional, administrativo, acadêmico e 
jurídico. É significativa já a coleção de diplomas legais federais e estaduais editada a partir do 
estabelecimento das atuais nove regiões metropolitanas, pelas leis complementares de nºs 14 e 20, 
em 1973. Considerável é, também, a literatura jurídica disponível sobre regiões metropolitanas de 
autoria de insignes juristas brasileiros – “Redistribuição de Rendas Tributárias em Região 
Metropolitana”, de Adilson Abreu Dallari. “Instituição de Regiões Metropolitanas”, de Adilson Abreu 
Dallari. “Instituição de Regiões Metropolitanas no Brasil”, “Instituição e Administração de Regiões 
Metropolitanas”, “A Região Metropolitana no Brasil e seu regime jurídico”, de Eurico de Andrade 
Azevedo; “Regiões Metropolitanas: uma necessária revisão de concepções” e “Regiões 
Metropolitana, Regime Jurídico”, de Eros Roberto Grau; “Direito Constitucional e Regiões 
Metropolitanas”, de Raul Machado Horta; “Problemas Tributários da Região Metropolitana”, de Sérgio 
Tostes; “As Regiões Metropolitanas no Direito Brasileiro”, de Sérgio Ferraz, para citar só alguns 
títulos. 
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Como abono, ainda, à emenda, deve-se destacar a correspondência existente entre a expressão 
“região metropolitana”, em português, e em inglês “metropolitan region”, e em francês “regíon 
metropolitaine” e em italiano “regione metropolitana”, todas querendo designar um caso particular de 
“conurbação” ou “aglomeração urbana” (“Diccionario de Urbanismo” de Carlos Alberto Petroni e Rosa 
Kratz de Kenisberg, Cesarini Hnos, Editores, Buenos Aires, 1966) onde se registram (i) altas 
densidades demográficas; (ii) malha urbana continua submetida a administrações municipais 
distintas; (iii) intensos fluxos pendulares diários de pessoas, entre o núcleo e a periferia; concentração 
de recursos financeiros e culturais e de poder político. José Afonso da Silva, em seu “Direito 
Urbanístico Brasileiro”, ensina que a conurbação, ou aglomeração urbana contigua, “...que resulta da 
expansão urbana, constitui uma realidade fática, sociológica, e se transforma, entre nós, em região 
metropolitana, quando definida juridicamente como tal, ou permanece como simples aglomeração 
urbana contígua, enquanto não constituída em região metropolitana nos termos do art. 164 da 
Constituição Federal”. 
2. O argumento de que é preciso reservar a palavra “região” para nomear as “regiões de 
desenvolvimento” é louvável. No entanto, a palavra “região” ganha significados diversos quando 
devida e apropriadamente adjetivada. Assim, ela é empregada para qualificar realidades distintas, 
não só nos casos de “região metropolitana” e “região de desenvolvimento” como “região de 
planejamento”, “região administrativa”, “região abissal”, “região fisiográfica”, “região litorânea”, “região 
militar”, “região natural”, “região urbana” e tantas outras. 
3. Isto posto, é de todo conveniente, para não tumultuar ainda mais a terminologia relativa às 
questões urbanas, que se mantenha a expressão “região metropolitana”, para designar o caso 
particular de “conurbação” cujo núcleo é uma capital estadual, como é o caso das atuais nove regiões 
metropolitanas brasileiras. 
Parecer:   
   Prejudicada, visto o tratamento da questão adotado no Substitutivo. 
   
   EMENDA:00379 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Adite-se ao art. 18, após a expressão  
"Distrito Federal" o seguinte: "em Regiões  
Metropolitanas ou Aglomerações Urbanas"; e no seu  
Parágrafo Único, após a expressão "Desenvolvimento  
Econômico", o seguinte: "de Regiões Metropolitanas  
e de Aglomerações Urbanas", ficando o art. 18 e  
seu Parágrafo Único com a seguinte redação:  
Art. 18 - Para efeitos administrativos, os  
estados federados poderão agrupar-se em Regiões de  
Desenvolvimento Econômico e os Municípios e o  
Distrito Federal em Regiões Metropolitanas ou  
Aglomerações Urbanas.  
Parágrafo Único - Lei Complementar Federal  
definirá os critérios básicos para o  
estabelecimento de Regiões de Desenvolvimento  
Econômico, de Regiões Metropolitanas e de  
Aglomerações Urbanas. 
Justificativa: 
1. A emenda introduz o reconhecimento constitucional de aglomerações urbanas, formações urbanas 
que se assemelham às regiões metropolitanas e têm presença disseminada no território brasileiro. 
Esta expressão designa as formações urbanas caracterizadas pelo entrelaçamento da malha urbana 
de dois ou mais municípios, ou pelo extravasamento da malha urbana de um sobre o território de 
outro, bem como pela existência de intensos fluxos intermunicipais, representados por deslocamentos 
diários de pessoas e por demandarem tratamento integrado de diversas funções públicas. 
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2. As aglomerações urbanas constituem presença bastante evidente no território brasileiro. Este 
reconhecimento se impõe pela necessidade de propiciar tratamento integrado de funções públicas de 
interesse comum dos municípios que integram estas aglomerações urbanas que de que são exemplo, 
entre outras, Campinas e Santos, em São Paulo; Ipatinga – Coronel Fabriciano, em Minas Gerais; 
Volta Redonda – Barra Mansa, no Rio de Janeiro; Juazeiro do Norte – Barbalha, no Ceará e Pelotas- 
Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Para realçar a importância dessas aglomerações urbanas deve-se 
assinalar que, no decênio 1970-1980, foram elas que tiveram o maior incremento demográfico (4,8% 
ao ano) contra 3,9% das nove regiões metropolitanas e 3,8% dos municípios com mais de 100 mil 
habitantes. 
3. As regiões metropolitanas constituem-se, como já se disse, um caso particular das aglomerações 
urbanas e delas se diferenciam por apresentarem maior porte demográfico, maior concentração de 
recursos financeiros e culturais e se constituírem um centro de poder político, este último 
caracterizado pelo fato de terem como núcleo uma capital estadual. 
Parecer:   
   Prejudicada, visto o tratamento da questão adotado no Substitutivo. 
   
   EMENDA:00448 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS GRECCO (PMDB/SP) 
Texto:   
   No capítulo VI, referente às Regiões de  
Desenvolvimento Econômico e Áreas Metropolitanas,  
substitua-se a expressão "áreas metropolitanas"  
por "regiões metropolitanas". 
Justificativa: 
Infeliz a adoção, pelo Substitutivo, da expressão “áreas metropolitanas” em vez de “regiões 
metropolitanas”, como consta na Carta Política em vigor. 
Na verdade, a terminologia adotada não expressa, ontologicamente, a instituição em tela, eis que o 
vocábulo “área”, com a acepção prevista no caso, é muito mais limitado do que “região”. 
Por tal razão, a emenda visa restaurar a expressão “regiões metropolitanas” que melhor explicitam o 
objetivo da medida. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00457 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   JOÃO DA MATA (PFL/PB) 
Texto:   
   Capítulo VI - Regiões de Desenvolvimento  
Econômico e Áreas Metropolitanas.  
"Art. 18. ..................................  
§ 2o. As atuais macro-regiões geográficas do  
Nordeste e Norte do País sob jurisdição  
administrativa, respectivamente da SUDENE e SUDAM,  
são reconhecidas para os efeitos da lei ordinária  
e desta Constituição, até que lei complementar  
disponha sobre o assunto." 
Justificativa: 
O “capitulo VI” em apreço, não faz referência expressa às atuais macrorregiões geoeconômicas do 
País, cuja existência na vida nacional é uma realidade cotidiana, inclusive amplamente ratificada quer 
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pelas leis ordinárias, quer por programas econômicos e administrativos específicos de grande 
alcance e notoriedade nacional, como são os casos das regiões menos desenvolvidas Nordeste e 
Norte. 
Ademais, o parágrafo único do art. 18 mencionado reporta-se que lei federal complementar definirá 
os critérios básicos para o estabelecimento das regiões de desenvolvimento econômico, pondo 
dúvidas sobre a regularidade da organização das citadas regiões-problemas. 
Mister se faz o reconhecimento expresso das realidades regionais já estruturadas e com programas 
em execução, para evitar-se risco de turbulência na vida normal da administração pública e na 
economia das citadas áreas. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00464 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   WALDECK ORNÉLAS (PFL/BA) 
Texto:   
   Substitua-se no Substitutivo do Relator da  
Comissão, no título do Capítulo VI e no texto dos  
arts. 18 e seu parágrafo único, 20 e seus  
parágrafos, a expressão "área metropolitana" por  
"região metropolitana". 
Justificativa: 
1. A emenda pretende, em primeiro lugar, assegurar a manutenção, no texto constitucional, da 
expressão “Região Metropolitana”, consagrada em âmbito constitucional, administrativo, acadêmico e 
jurídico. É significativa já a coleção de diplomas legais federais e estaduais editada a partir do 
estabelecimento das atuais nove regiões metropolitanas, pelas leis complementares de nºs 14 e 20, 
em 1973. Considerável é, também, a literatura jurídica disponível sobre regiões metropolitanas de 
autoria de insignes juristas brasileiros – “Redistribuição de Rendas Tributárias em Região 
Metropolitana”, de Adilson Abreu Dallari. “Instituição de Regiões Metropolitanas”, de Adilson Abreu 
Dallari. “Instituição de Regiões Metropolitanas no Brasil”, “Instituição e Administração de Regiões 
Metropolitanas”, “A Região Metropolitana no Brasil e seu regime jurídico”, de Eurico de Andrade 
Azevedo; “Regiões Metropolitanas: uma necessária revisão de concepções” e “Regiões 
Metropolitana, Regime Jurídico”, de Eros Roberto Grau; “Direito Constitucional e Regiões 
Metropolitanas”, de Raul Machado Horta; “Problemas Tributários da Região Metropolitana”, de Sérgio 
Tostes; “As Regiões Metropolitanas no Direito Brasileiro”, de Sérgio Ferraz, para citar só alguns 
títulos. 
Como abono, ainda, à emenda, deve-se destacar a correspondência existente entre a expressão 
“região metropolitana”, em português, e em inglês “metropolitan region”, e em francês “regíon 
metropolitaine” e em italiano “regione metropolitana”, todas querendo designar um caso particular de 
“conurbação” ou “aglomeração urbana” (“Diccionario de Urbanismo” de Carlos Alberto Petroni e Rosa 
Kratz de Kenisberg, Cesarini Hnos, Editores, Buenos Aires, 1966) onde se registram (i) altas 
densidades demográficas; (ii) malha urbana continua submetida a administrações municipais 
distintas; (iii) intensos fluxos pendulares diários de pessoas, entre o núcleo e a periferia; concentração 
de recursos financeiros e culturais e de poder político. José Afonso da Silva, em seu “Direito 
Urbanístico Brasileiro”, ensina que a conurbação, ou aglomeração urbana contigua, “...que resulta da 
expansão urbana, constitui uma realidade fática, sociológica, e se transforma, entre nós, em região 
metropolitana, quando definida juridicamente como tal, ou permanece como simples aglomeração 
urbana contígua, enquanto não constituída em região metropolitana nos termos do art. 164 da 
Constituição Federal”. 
2. O argumento de que é preciso reservar a palavra “região” para nomear as “regiões de 
desenvolvimento” é louvável. No entanto, a palavra “região” ganha significados diversos quando 
devida e apropriadamente adjetivada. Assim, ela é empregada para qualificar realidades distintas, 
não só nos casos de “região metropolitana” e “região de desenvolvimento” como “região de 
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planejamento”, “região administrativa”, “região abissal”, “região fisiográfica”, “região litorânea”, “região 
militar”, “região natural”, “região urbana” e tantas outras. 
3. Isto posto, é de todo conveniente, para não tumultuar ainda mais a terminologia relativa às 
questões urbanas, que se mantenha a expressão “região metropolitana”, para designar o caso 
particular de “conurbação” cujo núcleo é uma capital estadual, como é o caso das atuais nove regiões 
metropolitanas brasileiras. 
Parecer:   
   Prejudicada, visto o tratamento da questão adotado no Substitutivo. 
   
   EMENDA:00466 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   WALDECK ORNÉLAS (PFL/BA) 
Texto:   
   Adite-se ao art. 18, após a expressão  
"Distrito Federal" o seguinte: "em Regiões  
Metropolitanas ou Aglomerações Urbanas", e no seu  
Parágrafo único, após a expressão "Desenvolvimento  
Econômico", o seguinte: "de Regiões Metropolitanas  
e de Aglomerações Urbanas", ficando o art. 18 e  
seu Parágrafo único com a seguinte redação:  
Art. 18 - Para efeitos administrativos, os  
estados federados poderão agrupar-se em Regiões de  
Desenvolvimento Econômico e os Municípios e o  
Distrito Federal em Regiões Metropolitanas ou  
Aglomerações Urbanas.  
Parágrafo único - Lei Complementar Federal  
definirá os critérios básicos para o  
estabelecimento de Regiões de Desenvolvimento  
Econômico, de Regiões Metropolitanas e de  
Aglomerações Urbanas. 
Justificativa: 
1. A emenda introduz o reconhecimento constitucional de aglomerações urbanas, formações urbanas 
que se assemelham às regiões metropolitanas e têm presença disseminada no território brasileiro. 
Esta expressão designa as formações urbanas caracterizadas pelo entrelaçamento da malha urbana 
de dois ou mais municípios, ou pelo extravasamento da malha urbana de um sobre o território de 
outro, bem como pela existência de intensos fluxos intermunicipais, representados por deslocamentos 
diários de pessoas e por demandarem tratamento integrado de diversas funções públicas. 
2. As aglomerações urbanas constituem presença bastante evidente no território brasileiro. Este 
reconhecimento se impõe pela necessidade de propiciar tratamento integrado de funções públicas de 
interesse comum dos municípios que integram estas aglomerações urbanas que de que são exemplo, 
entre outras, Campinas e Santos, em São Paulo; Ipatinga – Coronel Fabriciano, em Minas Gerais; 
Volta Redonda – Barra Mansa, no Rio de Janeiro; Juazeiro do Norte – Barbalha, no Ceará e Pelotas- 
Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Para realçar a importância dessas aglomerações urbanas deve-se 
assinalar que, no decênio 1970-1980, foram elas que tiveram o maior incremento demográfico (4,8% 
ao ano) contra 3,9% das nove regiões metropolitanas e 3,8% dos municípios com mais de 100 mil 
habitantes. 
3. As regiões metropolitanas constituem-se, como já se disse, um caso particular das aglomerações 
urbanas e delas se diferenciam por apresentarem maior porte demográfico, maior concentração de 
recursos financeiros e culturais e se constituírem um centro de poder político, este último 
caracterizado pelo fato de terem como núcleo uma capital estadual. 
Parecer:   
   Prejudicada, visto o tratamento da questão adotado no Substitutivo. 
   
   EMENDA:00475 PREJUDICADA 
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Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   AÉCIO NEVES (PMDB/MG) 
Texto:   
   Substitua-se no Substitutivo do Relator da  
Comissão, no título do Capítulo VI e no texto dos  
artigos 18 e seu parágrafo único, 20 e seus  
parágrafos, a expressão "área metropolitana" por  
"região metropolitana". 
Justificativa: 
1. A emenda pretende, em primeiro lugar, assegurar a manutenção, no texto constitucional, da 
expressão “Região Metropolitana”, consagrada em âmbito constitucional, administrativo, acadêmico e 
jurídico. É significativa já a coleção de diplomas legais federais e estaduais editada a partir do 
estabelecimento das atuais nove regiões metropolitanas, pelas leis complementares de nºs 14 e 20, 
em 1973. Considerável é, também, a literatura jurídica disponível sobre regiões metropolitanas de 
autoria de insignes juristas brasileiros – “Redistribuição de Rendas Tributárias em Região 
Metropolitana”, de Adilson Abreu Dallari. “Instituição de Regiões Metropolitanas”, de Adilson Abreu 
Dallari. “Instituição de Regiões Metropolitanas no Brasil”, “Instituição e Administração de Regiões 
Metropolitanas”, “A Região Metropolitana no Brasil e seu regime jurídico”, de Eurico de Andrade 
Azevedo; “Regiões Metropolitanas: uma necessária revisão de concepções” e “Regiões 
Metropolitana, Regime Jurídico”, de Eros Roberto Grau; “Direito Constitucional e Regiões 
Metropolitanas”, de Raul Machado Horta; “Problemas Tributários da Região Metropolitana”, de Sérgio 
Tostes; “As Regiões Metropolitanas no Direito Brasileiro”, de Sérgio Ferraz, para citar só alguns 
títulos. 
Como abono, ainda, à emenda, deve-se destacar a correspondência existente entre a expressão 
“região metropolitana”, em português, e em inglês “metropolitan region”, e em francês “regíon 
metropolitaine” e em italiano “regione metropolitana”, todas querendo designar um caso particular de 
“conurbação” ou “aglomeração urbana” (“Diccionario de Urbanismo” de Carlos Alberto Petroni e Rosa 
Kratz de Kenisberg, Cesarini Hnos, Editores, Buenos Aires, 1966) onde se registram (i) altas 
densidades demográficas; (ii) malha urbana continua submetida a administrações municipais 
distintas; (iii) intensos fluxos pendulares diários de pessoas, entre o núcleo e a periferia; concentração 
de recursos financeiros e culturais e de poder político. José Afonso da Silva, em seu “Direito 
Urbanístico Brasileiro”, ensina que a conurbação, ou aglomeração urbana contigua, “...que resulta da 
expansão urbana, constitui uma realidade fática, sociológica, e se transforma, entre nós, em região 
metropolitana, quando definida juridicamente como tal, ou permanece como simples aglomeração 
urbana contígua, enquanto não constituída em região metropolitana nos termos do art. 164 da 
Constituição Federal”. 
2. O argumento de que é preciso reservar a palavra “região” para nomear as “regiões de 
desenvolvimento” é louvável. No entanto, a palavra “região” ganha significados diversos quando 
devida e apropriadamente adjetivada. Assim, ela é empregada para qualificar realidades distintas, 
não só nos casos de “região metropolitana” e “região de desenvolvimento” como “região de 
planejamento”, “região administrativa”, “região abissal”, “região fisiográfica”, “região litorânea”, “região 
militar”, “região natural”, “região urbana” e tantas outras. 
3. Isto posto, é de todo conveniente, para não tumultuar ainda mais a terminologia relativa às 
questões urbanas, que se mantenha a expressão “região metropolitana”, para designar o caso 
particular de “conurbação” cujo núcleo é uma capital estadual, como é o caso das atuais nove regiões 
metropolitanas brasileiras. 
Parecer:   
   Prejudicada, visto o tratamento da questão adotado no Substitutivo. 
   
   EMENDA:00478 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
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Autor:   
   AÉCIO NEVES (PMDB/MG) 
Texto:   
   Adite-se ao Art. 18, após a expressão  
"Distrito Federal" o seguinte: "em Regiões  
Metropolitanas ou Aglomerações Urbanas"; e no seu  
Parágrafo Único, após a expressão "Desenvolvimento  
Econômico", o seguinte: "de Regiões Metropolitanas  
e de Aglomerações Urbanas", ficando o Art. 18 e  
seu Parágrafo Único com a seguinte redação:  
Art. 18 - Para efeitos administrativos, os  
estados federados poderão agrupar-se em Regiões de  
Desenvolvimento Econômico e os Municípios e o  
Distrito Federal em Regiões Metropolitanas ou  
Aglomerações Urbanas.  
Parágrafo Único - Lei Complementar Federal  
definirá os critérios básicos para o  
estabelecimento de Regiões de Desenvolvimento  
Econômico, de Regiões Metropolitanas e de  
Aglomerações Urbanas. 
Justificativa: 
1. A emenda introduz o reconhecimento constitucional de aglomerações urbanas, formações urbanas 
que se assemelham às regiões metropolitanas e têm presença disseminada no território brasileiro. 
Esta expressão designa as formações urbanas caracterizadas pelo entrelaçamento da malha urbana 
de dois ou mais municípios, ou pelo extravasamento da malha urbana de um sobre o território de 
outro, bem como pela existência de intensos fluxos intermunicipais, representados por deslocamentos 
diários de pessoas e por demandarem tratamento integrado de diversas funções públicas. 
2. As aglomerações urbanas constituem presença bastante evidente no território brasileiro. Este 
reconhecimento se impõe pela necessidade de propiciar tratamento integrado de funções públicas de 
interesse comum dos municípios que integram estas aglomerações urbanas que de que são exemplo, 
entre outras, Campinas e Santos, em São Paulo; Ipatinga – Coronel Fabriciano, em Minas Gerais; 
Volta Redonda – Barra Mansa, no Rio de Janeiro; Juazeiro do Norte – Barbalha, no Ceará e Pelotas- 
Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Para realçar a importância dessas aglomerações urbanas deve-se 
assinalar que, no decênio 1970-1980, foram elas que tiveram o maior incremento demográfico (4,8% 
ao ano) contra 3,9% das nove regiões metropolitanas e 3,8% dos municípios com mais de 100 mil 
habitantes. 
3. As regiões metropolitanas constituem-se, como já se disse, um caso particular das aglomerações 
urbanas e delas se diferenciam por apresentarem maior porte demográfico, maior concentração de 
recursos financeiros e culturais e se constituírem um centro de poder político, este último 
caracterizado pelo fato de terem como núcleo uma capital estadual. 
Parecer:   
   Prejudicada, visto o tratamento da questão adotado no Substitutivo. 
   
   EMENDA:00512 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   O Artigo 18 no seu § único passa a ter a seguinte redação:  
Art. 18 - Para efeitos de colaboração  
administrativa, os Estados federados poderão  
associar-se em Regiões de Desenvolvimento  
Econômico, os Municípios e o Distrito Federal em  
áreas metropolitanas.  
Parágrafo Único - Lei complementar definirá  
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os critérios básicos para o estabelecimento de  
Regiões de Desenvolvimento Econômico e de Áreas  
metropolitanas na forma desse artigo, respeitada a  
legislação estadual.  
Suprima-se os artigos 19 e 20. 
Justificativa: 
A Região de Desenvolvimento Econômico e as Áreas Metropolitanas mencionadas no Substitutivo 
vão constituir uma experiência nova em nosso ambiente político-administrativo. Conhecemos 
atualmente algo parecido através da SUDENE e de outras superintendências regionais. De acordo 
com a boa técnica, a matéria por representar experiência nova deve ficar nos seus pormenores e 
detalhes na competência da legislação complementar ou ordinária, sem o que correremos o risco de 
deturpações submetendo tudo a rigidez constitucional. Há necessidade de termos em vista que neste 
tipo de entidades as tendências são grandes para o domínio da tecnocracia e por isto a lei ordinária 
se impõe como a mais conveniente. A inovação deverá rodear-se de cautelas para não fracassar. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
 

___________________________________________________________________ 

FASES J e K 

     EMENDA:00311 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA PARA ADEQUAÇÃO DO TEXTO DO  
ANTEPROJETO DO SENHOR RELATOR, SUPRIMINDO-SE O ART. 68.  
Assim sendo, SUPRIMA-SE o Art. 68. 
Justificativa: 
O art. 68 constante do Anteprojeto, é matéria já contemplada em legislação ordinária e que não 
dispõe de envergadura para integrar o texto constitucional. 
   
   EMENDA:00469 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda aditiva para adequação do texto do  
Anteprojeto do Relator, no art. 68 (§ 4o).  
Acrescente-se um parágrafo ao art. 68, com a  
seguinte redação:  
"§ 4o. - A obrigatoriedade de domicílio  
eleitoral na Região Metropolitana para os  
candidatos à Prefeitos e Vice-Prefeitos por prazo  
de um ano, em qualquer dos Municípios da área". 
Justificativa: 
Áreas Metropolitanas são constituídas por agrupamentos de Municípios para integrar a organização, 
o planejamento, a programação e a execução de funções públicas de interesse metropolitano. 
Portanto, nada mais justo que os candidatos à Prefeito e Vice-Prefeitos por prazo de um ano, em 
qualquer dos Municípios da área. 
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   EMENDA:00845 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO BENEVIDES (PMDB/CE) 
Texto:   
   Inclua-se ao art. 68 do Anteprojeto o seguinte parágrafo:  
Parágrafo 4o. - A fim de corrigir  
desequilíbrios inter-regionais e tornar efetivo o  
princípio de solidariedade, será constituído um  
fundo de compensação destinado à Região cuja renda  
per capita seja inferior à média nacional. 
Justificativa: 
A sociedade brasileira precisa tornar efetiva sua solidariedade às regiões menos favorecidas do País, 
resgatando a dívida secular que a Nação tem em relação às populações dessas áreas. 
Essa proposta insere-se na necessidade de recuperação socioeconômica dessas faixas geográficas, 
de que são exemplo o Norte e o Nordeste, através da dinamização das respectivas economias, 
aproveitamento de suas riquezas e consequente redução das disparidades de renda hoje existentes. 
Os desequilíbrios intra e inter-regionais de renda no País continuam alarmantes, eternizando os 
contrastes e acentuando o subdesenvolvimento e as mazelas sociais como a fome e a miséria, que 
desfavorecem milhares de brasileiros. 
   
   EMENDA:02814 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   Art. 67 - Substituir... "Regiões de  
desenvolvimento Econômico por"... Regiões de  
desenvolvimento Integrado." 
Justificativa: 
A nova redação da amplitude ao objetivo proposto pelo dispositivo, necessária ante as diferentes 
motivações que podem presidir a associação de Estados-Membros e Distrito Federal. 
   
   EMENDA:02840 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FIRMO DE CASTRO (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda substitutiva.  
Dispositivo emendado: § 2o, do art. 68.  
Dê-se ao § 2o, do art. 68, a seguinte redação:  
§ 2o. - As regiões contarão com Planos  
Regionais de Desenvolvimento, aprovados pelo  
Congresso Nacional, onde serão especificados os  
objetivos, diretrizes, metas e instrumentos de  
ação do Poder Público. A execução dos Planos  
Regionais de Desenvolvimento do Nordeste e da  
Amazônia é da responsabilidade dos seus  
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respectivos órgãos regionais de desenvolvimento,  
aos quais será assegurada a necessária autonomia  
administrativa e financeira. 
Justificativa: 
O anteprojeto, embora preveja que a formulação dos planos de desenvolvimento e dos orçamentos 
públicos deva levar em conta as peculiaridades regionais, não dispõe de dispositivos que garantam 
um disciplinamento objetivo e adequado da questão regional, ou seja, da redução das disparidades 
territoriais de renda. 
Assim, julgamos oportuno seja prevista a elaboração de Planos Regionais de Desenvolvimento, como 
partes integrantes dos Planos Nacionais, cuja aprovação seria da competência do Congresso 
Nacional, o que lhes conferiria a indispensável legitimidade. 
Outrossim, entendemos por bem opor um tratamento diferenciado no encaminhamento dos Planos 
Regionais do Nordeste e da Amazônia, por serem estas as regiões mais deprimidas e socialmente 
mais defasadas do País. Com isso, procura-se retomar a experiência que tão promissoramente o 
Brasil assistiu no início dos anos 60, interrompida pelo regime autoritário que se instalou em 1964 e 
pela nefasta centralização do poder e da administração a partir de então observada. 
Devolver, pois ao Nordeste, e agora ao lado da Amazônia, um mínimo de autonomia, através do 
fortalecimento dos seus organismos regionais de desenvolvimento e financiamento, é, quando 
menos, uma questão de justiça, de racionalidade e de alto sentido político. É a forma mais efetiva de 
se garantir a verdadeira integração nacional, em um País da dimensão territorial como o Brasil. 
A Federação dos dias atuais, como bem afirma o constitucionalista Paulo Bonavides, “já não 
representa mais do que um elemento decorativo na fachada da República. O País Real distancia-se 
mais e mais do País Legal”. 
No momento em que se questiona a própria Federação, se defende o fortalecimento dos Estados e 
Municípios, se apregoa um novo sistema tributário e se combatem as insuportáveis desigualdades 
territoriais e sociais de renda, não pode a futura Constituição deixar de contemplar dispositivos que 
assegurem o mínimo de autonomia e descentralização a nível regional, especialmente quanto ao 
Nordeste e Amazônia. 
 
   
   EMENDA:03348 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. 67  
Suprima-se a expressão "federal" após "lei  
complementar", no parágrafo único do art. 67 do  
Anteprojeto de Constituição. 
Justificativa: 
Entendemos ser dispensável a adjetivação de “federal” empregada à lei complementar prevista no 
parágrafo único do art. 67, por estar muito claro, no contexto do dispositivo, que a norma 
infraconstitucional é da competência da União. Para isso, basta interpretar o dispositivo ora alterado 
de forma sistematizada com o art. 69. 
Parecer:   
   A expressão deve ser mantida exatamente para não dar margem a dúvidas em futuras 
interpretações.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:03355 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 68  
Suprima-se a expressão "federal" após "lei  
complementar"", no § 3o. do art. 68 do  
Anteprojeto de Constituição. 
Justificativa: 
Quando não se explicita que a lei complementar é de competência do Estado (ex: art. 69) subtende-
se que será de competência da União. Assim, é dispensável a classificação de lei complementar 
federal, além de ser, esta, uma impropriedade técnica. 
Parecer:   
   A supressão requerida pode gerar dúvidas.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:03361 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 68  
Substitua-se a expressão "os orçamentos  
públicos", constante no § 2o. do Art. 68 do  
Anteprojeto de Constituição, por "os orçamentos da  
União e dos Estados-membros". 
Justificativa: 
Julgamos ser indispensável a discriminação das Pessoas Políticas cujos planos de desenvolvimento 
e orçamentos deverão observar as Regiões de Desenvolvimento Econômico. 
   
   EMENDA:03429 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Dê-se ao 'caput' do art. 68 do anteprojeto de  
Constituição a seguinte redação:  
"Art. 68 - As Regiões, constituídas por  
unidades federadas limítrofes, pertencentes ao  
mesmo complexo geoeconômico, são criadas,  
modificadas ou extintas por lei complementar,  
submetida a referendo das Assembléias Legislativas  
dos Estados componentes.  
............................................ 
Justificativa: 
Propomos a substituição das expressões “lei federal” por “lei complementar” e “ratificada” por 
“submetida a referendo das Assembleias Legislativas”. 
A primeira modificação faz-se necessária a fim de se unificar o tratamento dispensado pela 
Constituição às Regiões de Desenvolvimento Econômico e as Áreas Metropolitanas e Microrregiões, 
pois o artigo 69 prevê que estas últimas serão criadas por lei complementar. 
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Por que, então, as Regiões de Desenvolvimento Econômico serem criadas por meras leis ordinárias? 
Urge, pois, a compatibilização dos textos. 
A segunda modificação também visa a compatibilizar o texto constitucional, uniformizando a 
terminologia empregada. 
Parecer:   
   No caso, a vontade do Constituinte foi a de constar lei federal. Sempre que desejou a lei 
complementar, ele a mencionou expressamente.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:03714 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Caput do Art. 67 e seu parágrafo único.  
Dê-se ao "caput" do art. 67 e seu parágrafo único a seguinte redação:  
Art. 67 - Para efeitos administrativos, os  
Estados Federados e o Distrito Federal poderão  
associar-se em regiões de desenvolvimento e os  
Municípios em Regiões Metropolitanas, Aglomerações  
Urbanas e Micro-Regiões.  
Parágrafo único - Lei Complementar Federal  
definirá os critérios básicos para o  
estabelecimento de regiões de desenvolvimento, de  
regiões metropolitanas, de aglomerações urbanas e  
de micro-regiões. 
Justificativa: 
Procedeu-se a estas modificações, com o objetivo de compatibilizar o conteúdo do artigo ao título 
proposto para o capítulo VI: “Das Regiões de Desenvolvimento, das Regiões Metropolitanas, das 
Aglomerações Urbanas e das Microrregiões”. 
   
   EMENDA:03715 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Caput do art. 68 e supressão do parágrafo único.  
Modifica-se o "caput" do art. 68, suprimindo-  
se o parágrafo 1o., renumerando-se os demais.  
Art. 68 - As regiões de desenvolvimento,  
constituídas por unidades federadas limítrofes,  
pertencentes ao mesmo complexo geoeconômico, são  
criadas, modificadas ou extintas por Lei Federal,  
ratificadas pelas Assembléias Legislativas dos  
respectivos Estados. 
Justificativa: 
Esta emenda visa a adequação do artigo ao título proposto para o Capítulo VI “Das Regiões de 
Desenvolvimento, das Regiões Metropolitanas, das Aglomerações Urbanas e das Microrregiões”. 
   
   EMENDA:03785 NÃO INFORMADO 
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Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ LINS (PFL/CE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 67  
Dê-se ao Art. 67 a seguinte redação:  
Art. 67 - Para efeitos administrativos, os  
Estados federados e o Distrito Federal poderão  
associar-se em Regiões de desenvolvimento e os  
Municípios em Regiões Metropolitanas, Aglomerações  
Urbanas e Microrregiões.  
Parágrafo único - Lei Complementar federal  
definirá os critérios básicos para o  
estabelecimento de Regiões de Desenvolvimento,  
Regiões Metropolitanas, Aglomerações Urbanas e  
Microrregiões. 
Justificativa: 
1. A emenda pretende, em primeiro lugar, assegurar a manutenção, no texto constitucional, da 
expressão “Região Metropolitana”, consagrada em âmbito constitucional, administrativo, acadêmico e 
jurídico. É significativa já a coleção de diplomas legais federais e estaduais editada a partir do 
estabelecimento das atuais nove regiões metropolitanas, pelas leis complementares de nºs 14 e 20, 
em 1973. Considerável é, também, a literatura jurídica disponível sobre regiões metropolitanas de 
autoria de insignes juristas brasileiros – “Redistribuição de Rendas Tributárias em Região 
Metropolitana”, de Adilson Abreu Dallari. “Instituição de Regiões Metropolitanas”, de Adilson Abreu 
Dallari. “Instituição de Regiões Metropolitanas no Brasil”, “Instituição e Administração de Regiões 
Metropolitanas”, “A Região Metropolitana no Brasil e seu regime jurídico”, de Eurico de Andrade 
Azevedo; “Regiões Metropolitanas: uma necessária revisão de concepções” e “Regiões 
Metropolitana, Regime Jurídico”, de Eros Roberto Grau; “Direito Constitucional e Regiões 
Metropolitanas”, de Raul Machado Horta; “Problemas Tributários da Região Metropolitana”, de Sérgio 
Tostes; “As Regiões Metropolitanas no Direito Brasileiro”, de Sérgio Ferraz, para citar só alguns 
títulos. 
Como abono, ainda, à emenda, deve-se destacar a correspondência existente entre a expressão 
“região metropolitana”, em português, e em inglês “metropolitan region”, e em francês “regíon 
metropolitaine” e em italiano “regione metropolitana”, todas querendo designar um caso particular de 
“conurbação” ou “aglomeração urbana” (“Diccionario de Urbanismo” de Carlos Alberto Petroni e Rosa 
Kratz de Kenisberg, Cesarini Hnos, Editores, Buenos Aires, 1966) onde se registram (i) altas 
densidades demográficas; (ii) malha urbana continua submetida a administrações municipais 
distintas; (iii) intensos fluxos pendulares diários de pessoas, entre o núcleo e a periferia; concentração 
de recursos financeiros e culturais e de poder político. José Afonso da Silva, em seu “Direito 
Urbanístico Brasileiro”, ensina que a conurbação, ou aglomeração urbana contigua, “...que resulta da 
expansão urbana, constitui uma realidade fática, sociológica, e se transforma, entre nós, em região 
metropolitana, quando definida juridicamente como tal, ou permanece como simples aglomeração 
urbana contígua, enquanto não constituída em região metropolitana nos termos do art. 164 da 
Constituição Federal”. 
2. O argumento de que é preciso reservar a palavra “região” para nomear as “regiões de 
desenvolvimento” é louvável. No entanto, a palavra “região” ganha significados diversos quando 
devida e apropriadamente adjetivada. Assim, ela é empregada para qualificar realidades distintas, 
não só nos casos de “região metropolitana” e “região de desenvolvimento” como “região de 
planejamento”, “região administrativa”, “região abissal”, “região fisiográfica”, “região litorânea”, “região 
militar”, “região natural”, “região urbana” e tantas outras. 
3. As regiões metropolitanas constituem-se, como já se disse, um caso particular das aglomerações 
urbanas e delas se diferenciam por apresentem maior porte demográfico, maior concentração de 
recursos financeiros e culturais e se constituírem um centro de poder político, este último 
caracterizado pelo fato de terem como núcleo uma capital estadual. 
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4. A emenda incorpora o reconhecimento constitucional de aglomerações urbanas, (cf. Art. 70 do 
anteprojeto), formações urbanas que se assemelham às regras metropolitanas e têm presença 
disseminada no território brasileiro. Esta expressão designa as formações urbanas caracterizadas 
pelo entrelaçamento da malha urbana de dois ou mais municípios, ou pelo extravasamento da malha 
urbana de um sobre o território de outro, bem como pela existência de intensos fluxos intermunicipais, 
representados por deslocamentos diários de pessoas e por demandarem tratamento integrado de 
diversas funções públicas. 
As aglomerações urbanas constituem presença evidente no território brasileiro. Essa categoria 
espacial já é reconhecida e definida pela Fundação IBGE, por alguns Estados da Federação e 
consideradas no âmbito do Governo Federal para efeito de execução de programas urbanos 
integrados. 
A Lei Federal 6.766/79, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, possibilitou aos Estados, 
em seu Art. 13, inciso II, o estabelecimento das seguintes aglomerações urbanas: Maceió/AL (Dec. nº 
5403, de 01.06.83), Goiânia/GO (Lei nº 8956, de 27.11.80), Florianópolis/SC (Art. 79 da Lei nº 6063, 
de 24.05.82), Aracaju/SE (Lei nº 2371, de 30.04.82) e Vitória/ES (Lei nº 3384, de 27.11.80). 
5. Para uma adequada integração das ações dos municípios integrantes de uma mesma Comunidade 
socioeconômica do próprio Estado, impõe-se a criação de instâncias microrregionais como entidades 
públicas e territoriais, para os fins a serem mencionados na lei complementar federal. A articulação 
dos planos e programas de governo em âmbito microrregional possibilitará ao Estado federado e aos 
Municípios interessados, maior racionalidade de ação. 
   
   EMENDA:03787 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ LINS (PFL/CE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 68  
Dê-se ao artigo 68 a seguinte redação:  
Art. 68 - As Regiões de Desenvolvimento,  
constituídas por unidades federais limítrofes,  
pertencentes ao mesmo complexo geoeconômico, são  
criadas, modificadas ou extintas por lei federal,  
ratificada pelas Assembléias Legislativas dos  
Estado componentes.  
§ 1o. - Os planos de desenvolvimento e os  
orçamentos público levarão em conta as  
peculiaridades das Regiões de Desenvolvimento,  
tanto em relação às despesas correntes quanto às  
de capital, observando-se rigorosamente a  
integração das ações setoriais face aos objetivos  
territoriais do desenvolvimento.  
§ 2o. - Lei Complementar federal disporá  
sobre a criação, organização e gestão de fundos  
regionais de desenvolvimento, bem como sobre a  
participação da União e dos Estados integrantes da  
Região de Desenvolvimento ou sua composição. 
Justificativa: 
1. A emenda ao excluir a expressão “econômico” procura adotar o conceito mais amplo de 
desenvolvimento, não deixando de incorporar o econômico, além das outras dimensões do próprio 
desenvolvimento. 
2. O próprio relator, nos parágrafos subsequentes ao “caput” se refere a “planos de desenvolvimento”, 
“objetivos territoriais do desenvolvimento” e “fundos regionais de desenvolvimento”, corroborando 
assim a justificativa inicial acima exposta. 
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3. Por outro lado, a emenda suprime o § 1º do Anteprojeto, por considerar que ao se estabelecer, no 
“caput” do Art. 68, que Regiões serão criadas, modificadas ou extintas por lei federal, a qual permitirá, 
em sua elaboração, que o legislador defina a existência ou não de Conselho Regional, ou qualquer 
colegiado ou mecanismo análogo.  
 
   EMENDA:04602 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRCIO BRAGA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva e Supressiva  
Artigo 67 - Parágrafo Único - Acrescente-se,  
após a expressão "Microrregiões":  
"..., dispondo sobre sua autonomia,  
organização e competência."  
Artigo 70 - Suprima-se. 
Justificativa: 
Há superposição entre o parágrafo único do artigo 67 e o artigo 70. A redação proposta uniformiza a 
terminologia e funde os dispositivos numa proposição única. 
  
   EMENDA:05453 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda substitutiva ao Capitulo VI do título  
IV, Arts. 68 e 69 do anteprojeto do relator,  
dando-se nova redação:  
Suprimam-se, em parte, os Arts. 68 e 69,  
dando-se a seguinte nova redação ao capítulo VII.  
Das regiões de desenvolvimento econômico, das  
áreas metropolitanas e as micro-regiões  
Art. - Para efeitos administrativos, os  
Estados federados e o Distrito Federal, poderá  
associar-se em Regiões de Desenvolvimento  
Econômico e os Municípios em áreas Metropolitanas  
ou Microrregiões.  
Parágrafo único - Lei complementar federal  
definirá os critérios básicos para o  
estabelecimento de Regiões de Desenvolvimento  
Econômico e de Áreas Metropolitanas e  
Microrregiões.  
Art. - As Regiões, constituídas por unidades  
federais limítrofes, pertencentes ao mesmo  
complexo geoeconômico, são modificadas ou extintas  
por lei federal, ratificada pelas Assembléias  
Legislativas dos respectivos Estados.  
Art. - Os Estados, poderão mediante lei  
complementar, criar Áreas metropolitanas e  
Microrregiões, constituídas por agrupamentos de  
Municípios limítrofes para integrar a organização,  
o planejamento, a programação e a execução de  
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funções públicas de interesse metropolitano ou  
microrregional, atendendo aos princípios de  
integração especial e setorial.  
Art. - A União, mediante Lei Complementar,  
definirá os critérios básicos para o  
estabelecimento de regiões metropolitanas e  
aglomerações urbanas, dispondo sobre a sua  
autonomia, organização e competência. 
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. 
   
   EMENDA:05467 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 67  
Dê-se ao Art. 67 a seguinte redação:  
Art. 67 - Para efeitos administrativos, os  
Estados federados e o Distrito Federal poderão  
associar-se em Regiões de Desenvolvimento e os  
Municípios em Regiões Metropolitanas,  
Aglomerações, Urbanas e Microrregiões.  
Parágrafo único - Lei Complementar federal  
definirá os critérios básicos para o  
estabelecimento de Regiões de Desenvolvimento,  
Regiões Metropolitanas, Aglomerações Urbanas e  
Microrregiões. 
Justificativa: 
1. A emenda pretende, em primeiro lugar, assegurar a manutenção, no texto constitucional, da 
expressão “Região Metropolitana”, consagrada em âmbito constitucional, administrativo, acadêmico e 
jurídico. É significativa já a coleção de diplomas legais federais e estaduais editada a partir do 
estabelecimento das atuais nove regiões metropolitanas, pelas leis complementares de nºs 14 e 20, 
em 1973. Considerável é, também, a literatura jurídica disponível sobre regiões metropolitanas de 
autoria de insignes juristas brasileiros – “Redistribuição de Rendas Tributárias em Região 
Metropolitana”, de Adilson Abreu Dallari. “Instituição de Regiões Metropolitanas”, de Adilson Abreu 
Dallari. “Instituição de Regiões Metropolitanas no Brasil”, “Instituição e Administração de Regiões 
Metropolitanas”, “A Região Metropolitana no Brasil e seu regime jurídico”, de Eurico de Andrade 
Azevedo; “Regiões Metropolitanas: uma necessária revisão de concepções” e “Regiões 
Metropolitana, Regime Jurídico”, de Eros Roberto Grau; “Direito Constitucional e Regiões 
Metropolitanas”, de Raul Machado Horta; “Problemas Tributários da Região Metropolitana”, de Sérgio 
Tostes; “As Regiões Metropolitanas no Direito Brasileiro”, de Sérgio Ferraz, para citar só alguns 
títulos. 
Como abono, ainda, à emenda, deve-se destacar a correspondência existente entre a expressão 
“região metropolitana”, em português, e em inglês “metropolitan region”, e em francês “regíon 
metropolitaine” e em italiano “regione metropolitana”, todas querendo designar um caso particular de 
“conurbação” ou “aglomeração urbana” (“Diccionario de Urbanismo” de Carlos Alberto Petroni e Rosa 
Kratz de Kenisberg, Cesarini Hnos, Editores, Buenos Aires, 1966) onde se registram (i) altas 
densidades demográficas; (ii) malha urbana continua submetida a administrações municipais 
distintas; (iii) intensos fluxos pendulares diários de pessoas, entre o núcleo e a periferia; concentração 
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de recursos financeiros e culturais e de poder político. José Afonso da Silva, em seu “Direito 
Urbanístico Brasileiro”, ensina que a conurbação, ou aglomeração urbana contigua, “...que resulta da 
expansão urbana, constitui uma realidade fática, sociológica, e se transforma, entre nós, em região 
metropolitana, quando definida juridicamente como tal, ou permanece como simples aglomeração 
urbana contígua, enquanto não constituída em região metropolitana nos termos do art. 164 da 
Constituição Federal”. 
2. O argumento de que é preciso reservar a palavra “região” para nomear as “regiões de 
desenvolvimento” é louvável. No entanto, a palavra “região” ganha significados diversos quando 
devida e apropriadamente adjetivada. Assim, ela é empregada para qualificar realidades distintas, 
não só nos casos de “região metropolitana” e “região de desenvolvimento” como “região de 
planejamento”, “região administrativa”, “região abissal”, “região fisiográfica”, “região litorânea”, “região 
militar”, “região natural”, “região urbana” e tantas outras. 
3. As regiões metropolitanas constituem-se, como já se disse, um caso particular das aglomerações 
urbanas e delas se diferenciam por apresentem maior porte demográfico, maior concentração de 
recursos financeiros e culturais e se constituírem um centro de poder político, este último 
caracterizado pelo fato de terem como núcleo uma capital estadual. 
4. A emenda incorpora o reconhecimento constitucional de aglomerações urbanas, (cf. Art. 70 do 
anteprojeto), formações urbanas que se assemelham às regras metropolitanas e têm presença 
disseminada no território brasileiro. Esta expressão designa as formações urbanas caracterizadas 
pelo entrelaçamento da malha urbana de dois ou mais municípios, ou pelo extravasamento da malha 
urbana de um sobre o território de outro, bem como pela existência de intensos fluxos intermunicipais, 
representados por deslocamentos diários de pessoas e por demandarem tratamento integrado de 
diversas funções públicas. 
As aglomerações urbanas constituem presença evidente no território brasileiro. Essa categoria 
espacial já é reconhecida e definida pela Fundação IBGE, por alguns Estados da Federação e 
consideradas no âmbito do Governo Federal para efeito de execução de programas urbanos 
integrados. 
A Lei Federal 6.766/79, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, possibilitou aos Estados, 
em seu Art. 13, inciso II, o estabelecimento das seguintes aglomerações urbanas: Maceió/AL (Dec. nº 
5403, de 01.06.83), Goiânia/GO (Lei nº 8956, de 27.11.80), Florianópolis/SC (Art. 79 da Lei nº 6063, 
de 24.05.82), Aracaju/SE (Lei nº 2371, de 30.04.82) e Vitória/ES (Lei nº 3384, de 27.11.80). 
5. Para uma adequada integração das ações dos municípios integrantes de uma mesma Comunidade 
socioeconômica do próprio Estado, impõe-se a criação de instâncias microrregionais como entidades 
públicas e territoriais, para os fins a serem mencionados na lei complementar federal. A articulação 
dos planos e programas de governo em âmbito microrregional possibilitará ao Estado federado e aos 
Municípios interessados, maior racionalidade de ação. 
 
   
   EMENDA:05541 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOAQUIM BEVILÁCQUA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 68, § 2o.  
Suprima-se do texto do § 2o. do art. 68 a  
expressão "inclusive o monetário". 
Justificativa: 
O anteprojeto não prevê a existência de orçamento monetário. 
Parecer:   
   Concordamos com a emenda.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:05580 NÃO INFORMADO 
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Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 68  
Dê-se ao Artigo 68 a seguinte redação:  
Art. 68 - As Regiões de Desenvolvimento,  
constituídas por unidades federadas limítrofes,  
pertencentes ao mesmo complexo geoeconômico, são  
criadas, modificadas ou extintas por lei federal,  
ratificada pelas Assembléias Legislativas dos  
Estados componentes.  
§ 1o. - Os planos de desenvolvimento e os  
orçamentos públicos levarão em conta as  
peculiaridades das Regiões de Desenvolvimento,  
tanto em relação às despesas correntes quanto às  
de capital, observando-se rigorosamente a  
integração das ações setoriais face aos objetivos  
territoriais do desenvolvimento.  
§ 2o. - Lei complementar federal disporá  
sobre a criação, organização e gestão de fundos  
regionais de desenvolvimento, bem como sobre a  
participação da União e dos Estados integrantes da  
Região de Desenvolvimento ou sua composição. 
Justificativa: 
1. A emenda ao excluir a expressão “econômico” procura adotar o conceito mais amplo de 
desenvolvimento, não deixando de incorporar o econômico, além das outras dimensões do próprio 
desenvolvimento. 
2. O próprio relator, nos parágrafos subsequentes ao “caput” se refere a “planos de desenvolvimento”, 
“objetivos territoriais do desenvolvimento” e “fundos regionais de desenvolvimento”, corroborando 
assim a justificativa inicial acima exposta. 
3. Por outro lado, a emenda suprime o § 1º do Anteprojeto, por considerar que ao se estabelecer, no 
“caput” do Art. 68, que Regiões serão criadas, modificadas ou extintas por lei federal, a qual permitirá, 
em sua elaboração, que o legislador defina a existência ou não de Conselho Regional, ou qualquer 
colegiado ou mecanismo análogo.  
 

___________________________________________________________________ 

FASE M 

   EMENDA:00117 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Acrescente-se o seguinte parágrafo no artigo 72:  
"§ - Compete aos Estados, nas áreas  
metropolitanas e microrregiões, e aos Municípios,  
nas demais regiões, explorar diretamente, ou  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 59  

 

mediante concessão, os serviços públicos locais de  
gás combustível canalizado". 
Justificativa: 
A presente redação vem compatibilizar o artigo com os do capítulo IV, artigo 67 e seguintes. 
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que o novo substitutivo do relator deu outra redação ao dispositivo. 
   
   EMENDA:00282 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda supressiva para adequação do texto do  
projeto do senhor relator, suprimindo-se o art. 72.  
Assim sendo, SUPRIMA-SE o Art. 72. 
Justificativa: 
O art. 72 constante do projeto, é matéria já contemplada em legislação ordinária e que não dispõe de 
envergadura para integrar o texto constitucional. 
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que o novo substitutivo do relator deu nova redação ao dispositivo. 
   
   EMENDA:00429 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda aditiva para adequação do texto do  
Projeto de Constituição no art. 72 (§ 4o).  
Acrescente-se um parágrafo ao art. 72, com a  
seguinte redação:  
"§ 4o. - A obrigatoriedade de domicílio  
eleitoral na Região Metropolitana para os  
candidatos à Prefeitos e Vice-Prefeitos por prazo  
de um ano, em qualquer dos Municípios da área". 
Justificativa: 
Áreas Metropolitanas são constituídas por agrupamentos de Municípios para integrar a organização, 
o planejamento, a programação e a execução de funções públicas de interesse metropolitano. 
Portanto, nada mais justo que os candidatos à Prefeitos e Vice-Prefeitos por prazo de um ano, em 
qualquer dos Municípios da área. 
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que o novo substitutivo do relator deu outra redação ao dispositivo. 
   
   EMENDA:00783 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO BENEVIDES (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado ao Art. 72 Parágrafo 4o.  
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Inclua-se ao art. 72 do Anteprojeto o seguinte parágrafo:  
Parágrafo 4o. - A fim de corrigir  
desequilíbrios interregionais e tornar efetivo o  
princípio de solidariedade, será constituído um  
fundo de compensação destinado à Região cuja renda  
per capita seja inferior à média nacional. 
Justificativa: 
A sociedade brasileira precisa tornar efetiva sua solidariedade às regiões menos favorecidas do País, 
resgatando a dívida secular que a Nação tem em relação às populações dessas áreas. 
Essa proposta insere-se na necessidade de recuperação socioeconômica dessas faixas geográficas, 
de que são exemplo o Norte e o Nordeste, através da dinamização das respectivas economias, 
aproveitamento de suas riquezas e consequente redução das disparidades de renda hoje existentes. 
Os desequilíbrios intra e inter-regionais de renda no País continuam alarmantes, eternizando os 
contrastes e acentuando o subdesenvolvimento e as mazelas sociais como a fome e a miséria, que 
desfavorecem milhares de brasileiros. 
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que o novo substitutivo do relator deu nova redação ao dispositivo. 
   
   EMENDA:02660 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Aditiva - Art. 72 - § 1o.  
(acrescentar)  
"...componentes ou poderá constituir Governo  
Metropolitano ou microrregional, nos termos que o  
Congresso Nacional definir." 
Justificativa: 
Dada a sua singularidade e importância na vida do País, as Regiões Metropolitanas e Aglomerações 
Urbanas devem ser caracterizadas como categorias específicas das Microrregiões. Pode-se admitir a 
existência de diferentes estágios ou formas de Regiões Metropolitanas e Aglomerações Urbanas, 
segundo critérios estabelecidos por lei federal, como pode e deve ser deixada margem de decisão 
dos legislativos estaduais, para adaptação da estrutura político-administrativa às condições legais. 
Mas, ante a complexidade administrativa, social, econômica e cultural das áreas metropolitanas é 
preciso, pela oportunidade desta Constituinte, possibilitar sua gerência própria. 
Hoje, muitas Regiões Metropolitanas com gravíssimos problemas e urgentes demandas sociais que 
exigem ação integrada, via agilidade de um Poder não só consultivo, mas deliberativo e executor. 
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que o novo substitutivo do relator deu outra redação ao dispositivo. 
   
   EMENDA:02664 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   Art. 71 - Substituir... "Regiões de  
desenvolvimento Econômico por"... Regiões de  
desenvolvimento Integrado." 
Justificativa: 
A nova redação da amplitude ao objetivo proposto pelo dispositivo, necessária ante as diferentes 
motivações que podem presidir a associação de Estados-Membros e Distrito Federal. 
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Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que o novo Substitutivo do Relator deu nova redação à matéria. 
   
   EMENDA:02688 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FIRMO DE CASTRO (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda substitutiva.  
Dispositivo emendado: § 2o, do art. 72.  
Dê-se ao § 2o, do art. 72, a seguinte redação:  
§ 2o. - As regiões contarão com Planos  
Regionais de Desenvolvimento, aprovados pelo  
Congresso Nacional, onde serão especificados os  
objetivos, diretrizes, metas e instrumentos de  
ação do Poder Público. A execução dos Planos  
Regionais de Desenvolvimento do Nordeste e da  
Amazônia é da responsabilidade dos seus  
respectivos órgãos regionais de desenvolvimento,  
aos quais será assegurada a necessária autonomia  
administrativa e financeira. 
Justificativa: 
O Anteprojeto, embora preveja que a formulação dos planos de desenvolvimento e dos orçamentos 
públicos deva levar em conta as peculiaridades regionais, não dispõe de dispositivos que garantam 
um disciplinamento objetivo e adequado da questão regional, ou seja, da redução das disparidades 
territoriais de renda. 
Assim, julgamos oportuno seja prevista a elaboração de Planos Regionais de Desenvolvimento, como 
partes integrantes dos Planos Nacionais, cuja aprovação seria da competência do Congresso 
nacional, o que lhes conferiria a indispensável legitimidade. 
Outrossim, entendemos por bem opor um tratamento diferenciado no encaminhamento dos Planos 
Regionais do Nordeste e da Amazônia, por serem estas as regiões mais deprimidas e socialmente 
mais defasadas do País. Com isso, procura-se retomar a experiência que tão promissoramente o 
Brasil assistiu no início dos anos 60, interrompida pelo regime autoritário que se instalou em 1964 e 
pela nefasta centralização do poder e da administração a partir de então observada. 
Devolver, pois ao Nordeste, e agora ao lado da Amazônia, um mínimo de autonomia, através do 
fortalecimento dos seus organismos regionais de desenvolvimento e financiamento, é, quando 
menos, uma questão de justiça, de racionalidade e de alto sentido político. É a forma mais efetiva de 
se garantir a verdadeira integração nacional, em um País da dimensão territorial como o Brasil. 
A Federação dos dias atuais, como bem afirma o constitucionalista Paulo Bonavides, “já não 
representa mais do que um elemento decorativo na fachada da República. O País Real distancia-se 
mais e mais do País Legal”. 
No momento em que se questiona a própria Federação, se defende o fortalecimento dos Estados e 
Municípios, se apregoa um novo sistema tributário e se combatem as insuportáveis desigualdades 
territoriais e sociais de renda, não pode a futura Constituição deixar de contemplar dispositivos que 
assegurem o mínimo de autonomia e descentralização a nível regional, especialmente quanto ao 
Nordeste e Amazônia. 
Parecer:   
   Pela rejeição considerando que o novo substitutivo do relator deu outra redação ao dispositivo. 
   
   EMENDA:02954 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   FERNANDO BEZERRA COELHO (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigos 71, 72, 73 e  
O Capítulo VI (Das Regiões de Desenvolvimento  
Econômico, das Áreas Metropolitanas e das Micro-  
Regiões), em sua íntegra, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 71 - A União mediante lei complementar,  
definirá os critérios para o estabelecimento de  
Regiões de Desenvolvimento Econômico, constituídas  
por unidades federadas pertencentes ao mesmo  
complexo geoeconômico, dispondo sobre a sua  
autonomia, organização e competência.  
Art. 73 - Os Estados federados poderão,  
mediante lei complementar, e obedecendo a  
critérios estabelecidos pela União, criar Áreas  
Metropolitanas e Micro-regiões, constituídas por  
municípios contíguos, visando ao adequado  
planejamento e à melhor execução das funções  
públicas de abrangência metropolitana ou micro-  
regional. 
Justificativa: 
Objetiva-se, com a emenda, eliminar dispositivos de natureza infraconstitucional, uma vez que a 
matéria deverá ser tratada em lei complementar, como o próprio texto atual já o prevê. 
Parecer:   
   Pela rejeição, por não se ajustar ao entendimento do Relator. 
   
   EMENDA:03160 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 71  
Suprima-se a expressão "federal" após "lei  
complementar", no parágrafo único do art. 71 do  
Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
Entendemos ser dispensável a adjetivação de “federal” empregada à lei complementar prevista no 
parágrafo único do art. 71, por estar muito claro, no contexto do dispositivo, que a norma 
infraconstitucional é da competência da União. Para isso, basta interpretar o dispositivo ora alterado 
de forma sistematizada com o art. 73. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, nos termos da redação adotada no substitutivo. 
   
   EMENDA:03165 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda supressiva  
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Dispositivo Emendado: Art. 71  
Suprima-se o parágrafo único do art. 71. 
Justificativa: 
A existência deste artigo, em sequência ao disposto no art. 71 configura grave incoerência, haja vista 
o mesmo assunto estar sendo tratado, de forma expressa, no art. 69 que, inclusive, utilizou 
terminologia diversa, 
Sugerimos, pois, a sua supressão. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, nos termos da redação adotada no substitutivo. 
   
   EMENDA:03166 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 72  
Suprima-se a expressão "federal" após "lei  
complementar", no § 3o. do art. 72 do  
Anteprojeto de Constituição. 
Justificativa: 
Quando não se explicita que a lei complementar é de competência do Estado (ex art. 73) subtende-se 
que será de competência da União. Assim, é dispensável a classificação de lei complementar federal, 
além de ser, esta, uma impropriedade técnica. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, nos termos da redação adotada no substitutivo. 
   
   EMENDA:03172 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 72  
Substitua-se a expressão "os orçamentos  
públicos", constante no § 2o. do Art. 72 do  
Projeto de Constituição, por "os orçamentos da  
União e dos Estados-membro." 
Justificativa: 
Julgamos ser indispensável a discriminação das Pessoas Políticas cujos planos de desenvolvimento 
e orçamentos deverão observar as Regiões de Desenvolvimento Econômico. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento por inadequação entre o dispositivo citado na emenda com o do Projeto. 
   
   EMENDA:03233 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
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Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo emendado: art.72  
Dê-se ao "caput" do Art. 72 do Projeto de  
Constituição a seguinte redação:  
"Art. 72 - As Regiões, constituídas por  
unidades federadas limítrofes, pertencentes ao  
mesmo complexo geoeconômico, são criadas,  
modificadas ou extintas por lei complementar,  
submetida a referendo das Assembléias Legislativas  
dos Estados componentes.  
............................................ 
Justificativa: 
Propomos a substituição das expressões “lei federal” por “lei complementar” e “ratificada” por 
“submetida a referendo das Assembleias Legislativas”.  
A primeira modificação faz-se necessária a fim de se unificar o tratamento dispensado pela 
Constituição às Regiões de Desenvolvimento Econômico e as Áreas Metropolitanas e Microrregiões, 
pois o artigo 69 prevê que estas últimas serão criadas por lei complementar. 
Por que, então, as Regiões de Desenvolvimento Econômico serem criadas por meras leis ordinárias? 
Urge, pois, a compatibilização dos textos. 
A segunda modificação também visa a compatibilizar o texto constitucional, uniformizando a 
terminologia empregada. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:03362 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GANDI JAMIL (PFL/MS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art. 72:  
"Compete aos Estados, nas áreas  
metropolitanas e microregiões, e aos  
Municípios, nas demais regiões, explorar  
diretamente ou mediante concessão, os  
serviços públicos locais de gás combustível  
canalizado". 
Justificativa: 
A presente redação vem compatibilizar o artigo com os do capítulo IV, artigo 67 e seguintes. 
Parecer:   
   Concluímos pela aprovação parcial nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:03491 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Caput do Art. 71 e seu parágrafo único.  
Dê-se ao "caput" do art. 71 e seu parágrafo  
único a seguinte redação:  
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Art. 71 - Para efeitos administrativos, os  
Estados Federados e o Distrito Federal poderão  
associar-se em regiões de desenvolvimento e os  
Municípios em Regiões Metropolitanas, Aglomerações  
Urbanas e Micro-Regiões.  
Parágrafo único - Lei Complementar Federal  
definirá os critérios básicos para o  
estabelecimento de regiões de desenvolvimento, de  
regiões metropolitanas, de aglomerações urbanas e  
de micro-regiões. 
Justificativa: 
Procedeu-se a estas modificações, com o objetivo de compatibilizar o conteúdo do artigo ao título 
proposto para o capítulo VI “Das Regiões de Desenvolvimento, das Regiões Metropolitanas, das 
Aglomerações Urbanas e das Microrregiões”. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:03492 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Caput do art. 72 e  
supressão do parágrafo único.  
Modifica-se o "caput" do art. 72,  
suprimindo-se o parágrafo 1o., remunerando-se  
os demais.  
Art. 72 - As regiões de desenvolvimento,  
constituídas por unidades federadas limítrofes,  
pertencentes ao mesmo complexo geoeconômico, são  
criadas, modificadas ou extintas por Lei Federal,  
ratificadas pelas Assembléias Legislativas dos  
respectivos Estados. 
Justificativa: 
Esta emenda visa à adequação do artigo ao título proposta para o Capítulo VI “Das Regiões de 
Desenvolvimento, das Regiões Metropolitanas, das Aglomerações Urbanas e das Microrregiões”. 
Parecer:   
   O substitutivo já disciplinará adequadamente a matéria. 
   
   EMENDA:03514 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 71, Parágrafo Único.  
Suprima-se o Parágrafo único do art. 71. 
Justificativa: 
Do momento em que se busca a descentralização do poder e, a maior autonomia para Estados e 
Municípios, nos parece um equívoco possibilitar que a União venha dispor sobre a autonomia, 
organização e competência das Regiões Metropolitanas e Aglomerações Urbanas. 
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Neste sentido, propõe-se a supressão do artigo 70, na medida em que seu conteúdo dá atribuições à 
União que, no nosso entender, pertencem aos Estados e Municípios e, ainda, buscando 
compatibilizar o Capítulo VI com o conteúdo dos artigos do Título IV, capítulo III, no que se refere a 
competência dos Estados Federados. 
A diversidade apresentada pelas formações urbanas e a experiência colhida com o estabelecimento 
das nove regiões metropolitanas, nos leva a admitir a existência de diferentes estágios e formas de 
regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, cujos critérios e requisitos, acreditamos, devam ser 
estabelecidos por Lei Federal. Esta mesma diversidade recomenda que se deixe margem de decisão 
aos legisladores estaduais para a determinação de uma estrutura político-administrativa mais 
adequada à existência dessas entidades. 
Parecer:   
   A matéria está conscientemente disciplinada no substitutivo.  
Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:03581 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ LINS (PFL/CE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 71  
Dê-se ao Art. 71 a seguinte redação:  
Art. 71 - Para efeitos administrativos, os  
Estados federados e o Distrito Federal poderão  
associar-se em Regiões de Desenvolvimento e os  
Municípios em Regiões Metropolitanas, Aglomerações  
Urbanas e Microrregiões.  
Parágrafo único - Lei Complementar federal  
definirá os critérios básicos para o  
estabelecimento de Regiões de Desenvolvimento,  
Regiões Metropolitanas, Aglomerações Urbanas e  
Microrregiões. 
Justificativa: 
1. A emenda pretende, em primeiro lugar, assegurar a manutenção, no texto constitucional, da 
expressão “Região Metropolitana”, consagrada em âmbito constitucional, administrativo, acadêmico e 
jurídico. É significativa já a coleção de diplomas legais federais e estaduais editada a partir do 
estabelecimento das atuais nove regiões metropolitanas, pelas leis complementares de nºs 14 e 20, 
em 1973. Considerável é, também, a literatura jurídica disponível sobre regiões metropolitanas de 
autoria de insignes juristas brasileiros – “Redistribuição de Rendas Tributárias em Região 
Metropolitana”, de Adilson Abreu Dallari. “Instituição de Regiões Metropolitanas”, de Adilson Abreu 
Dallari. “Instituição de Regiões Metropolitanas no Brasil”, “Instituição e Administração de Regiões 
Metropolitanas”, “A Região Metropolitana no Brasil e seu regime jurídico”, de Eurico de Andrade 
Azevedo; “Regiões Metropolitanas: uma necessária revisão de concepções” e “Regiões 
Metropolitana, Regime Jurídico”, de Eros Roberto Grau; “Direito Constitucional e Regiões 
Metropolitanas”, de Raul Machado Horta; “Problemas Tributários da Região Metropolitana”, de Sérgio 
Tostes; “As Regiões Metropolitanas no Direito Brasileiro”, de Sérgio Ferraz, para citar só alguns 
títulos. 
Como abono, ainda, à emenda, deve-se destacar a correspondência existente entre a expressão 
“região metropolitana”, em português, e em inglês “metropolitan region”, e em francês “regíon 
metropolitaine” e em italiano “regione metropolitana”, todas querendo designar um caso particular de 
“conurbação” ou “aglomeração urbana” (“Diccionario de Urbanismo” de Carlos Alberto Petroni e Rosa 
Kratz de Kenisberg, Cesarini Hnos, Editores, Buenos Aires, 1966) onde se registram (i) altas 
densidades demográficas; (ii) malha urbana continua submetida a administrações municipais 
distintas; (iii) intensos fluxos pendulares diários de pessoas, entre o núcleo e a periferia; concentração 
de recursos financeiros e culturais e de poder político. José Afonso da Silva, em seu “Direito 
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Urbanístico Brasileiro”, ensina que a conurbação, ou aglomeração urbana contigua, “...que resulta da 
expansão urbana, constitui uma realidade fática, sociológica, e se transforma, entre nós, em região 
metropolitana, quando definida juridicamente como tal, ou permanece como simples aglomeração 
urbana contígua, enquanto não constituída em região metropolitana nos termos do art. 164 da 
Constituição Federal”. 
2. O argumento de que é preciso reservar a palavra “região” para nomear as “regiões de 
desenvolvimento” é louvável. No entanto, a palavra “região” ganha significados diversos quando 
devida e apropriadamente adjetivada. Assim, ela é empregada para qualificar realidades distintas, 
não só nos casos de “região metropolitana” e “região de desenvolvimento” como “região de 
planejamento”, “região administrativa”, “região abissal”, “região fisiográfica”, “região litorânea”, “região 
militar”, “região natural”, “região urbana” e tantas outras. 
3. As regiões metropolitanas constituem-se, como já se disse, um caso particular das aglomerações 
urbanas e delas se diferenciam por apresentem maior porte demográfico, maior concentração de 
recursos financeiros e culturais e se constituírem um centro de poder político, este último 
caracterizado pelo fato de terem como núcleo uma capital estadual. 
4. A emenda incorpora o reconhecimento constitucional de aglomerações urbanas, (cf. Art. 70 do 
anteprojeto), formações urbanas que se assemelham às regras metropolitanas e têm presença 
disseminada no território brasileiro. Esta expressão designa as formações urbanas caracterizadas 
pelo entrelaçamento da malha urbana de dois ou mais municípios, ou pelo extravasamento da malha 
urbana de um sobre o território de outro, bem como pela existência de intensos fluxos intermunicipais, 
representados por deslocamentos diários de pessoas e por demandarem tratamento integrado de 
diversas funções públicas. 
As aglomerações urbanas constituem presença evidente no território brasileiro. Essa categoria 
espacial já é reconhecida e definida pela Fundação IBGE, por alguns Estados da Federação e 
consideradas no âmbito do Governo Federal para efeito de execução de programas urbanos 
integrados. 
A Lei Federal 6.766/79, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, possibilitou aos Estados, 
em seu Art. 13, inciso II, o estabelecimento das seguintes aglomerações urbanas: Maceió/AL (Dec. nº 
5403, de 01.06.83), Goiânia/GO (Lei nº 8956, de 27.11.80), Florianópolis/SC (Art. 79 da Lei nº 6063, 
de 24.05.82), Aracaju/SE (Lei nº 2371, de 30.04.82) e Vitória/ES (Lei nº 3384, de 27.11.80). 
5. Para uma adequada integração das ações dos municípios integrantes de uma mesma Comunidade 
socioeconômica do próprio Estado, impõe-se a criação de instâncias microrregionais como entidades 
públicas e territoriais, para os fins a serem mencionados na lei complementar federal. A articulação 
dos planos e programas de governo em âmbito microrregional possibilitará ao Estado federado e aos 
Municípios interessados, maior racionalidade de ação. 
Parecer:   
   Acolhida parcialmente, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:03583 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ LINS (PFL/CE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 72  
Dê-se ao artigo 72 a seguinte redação:  
Art. 72 - As Regiões de Desenvolvimento,  
constituídas por unidades federais limítrofes,  
pertencentes ao mesmo complexo geoeconômico, são  
criadas, modificadas ou extintas por lei federal,  
ratificada pelas Assembleias Legislativas dos  
Estado componentes.  
§ 1o. - Os planos de desenvolvimento e os  
orçamentos público levarão em conta as  
peculiaridades das Regiões de Desenvolvimento,  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 68  

 

tanto em relação às despesas correntes quanto às  
de capital, observando-se rigorosamente a  
integração das ações setoriais face aos objetivos  
territoriais do desenvolvimento.  
§ 2o. - Lei Complementar federal disporá  
sobre a criação, organização e gestão de fundos  
regionais de desenvolvimento, bem como sobre a  
participação da União e dos Estados integrantes da  
Região de Desenvolvimento ou sua composição. 
Justificativa: 
1. A emenda ao excluir a expressão “econômico” procura adotar o conceito mais amplo de 
desenvolvimento, não deixando de incorporar o econômico, além das outras dimensões do próprio 
desenvolvimento. 
2. O próprio relator, nos parágrafos subsequentes ao “caput” se refere a “planos de desenvolvimento”, 
“objetivos territoriais do desenvolvimento” e “fundos regionais de desenvolvimento”, corroborando 
assim a justificativa inicial acima exposta. 
3. Por outro lado, a emenda suprime o § 1º do Anteprojeto, por considerar que ao se estabelecer, no 
“caput” do Art. 68, que Regiões serão criadas, modificadas ou extintas por lei federal, a qual permitirá, 
em sua elaboração, que o legislador defina a existência ou não de Conselho Regional, ou qualquer 
colegiado ou mecanismo análogo.  
Parecer:   
   A matéria está disciplinada no Substitutivo de forma ampla e adequada.  
Pelo acolhimento parcial. 
   
   EMENDA:04261 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRCIO BRAGA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva e Supressiva  
Artigo 71 - Parágrafo Único - Acrescente-se,  
após a expressão "Microrregiões":  
"..., dispondo sobre sua autonomia,  
organização e competência." 
Justificativa: 
Há superposição entre o parágrafo único do artigo 71 e o artigo 70 do anteprojeto. A redação 
proposta uniformiza a terminologia e funde os dispositivos numa proposição única. 
Parecer:   
   O tratamento dado ao capítulo no substitutivo dispensou a aprovação do dispositivo proposto. 
   
   EMENDA:04876 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   Inclua-se onde couber:  
Art. 71 - Os recursos financeiros relativos a  
programas e projetos de caráter regional de  
reponsabilidade da União e das entidades sob seu  
controle, serão depositados em instituições  
financeiras oficias federais de crédito e por elas  
aplicados. 
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Justificativa: 
O tratamento a ser dispensado às instituições financeiras oficiais federais não pode, nem deve ser 
discriminatório.  
A redação ora proposta enseja dar condições ao Governo Federal de dispor de maior flexibilidade na 
alocação dos recursos destinados a programas e projetos de desenvolvimento regional, isto porque 
são raras as instituições que dispõem de dependências em todos os pontos do território. 
Parecer:   
   O tratamento dado ao capítulo no substitutivo dispensou a aprovação do dispositivo proposto. 
   
   EMENDA:05073 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda substitutiva ao Capitulo VI do Título  
Índice - lançar apenas no cap. VI do Título IV,  
IV, arts. 72 e 73 do Projeto do Relator, dando-se  
nova redação:  
Dê-se a seguinte redação ao cap. VI do Título IV do projeto:  
Das regiões de desenvolvimento econômico, das  
áreas metropolitanas e as micro-regiões  
Art. - para efeitos administrativos, os  
Estados federados e o Distrito Federal, poderá  
associar-se em Regiões de Desenvolvimento  
Econômico e os Municípios em áreas Metropolitanas  
ou Microrregiões.  
Parágrafo único - Lei complementar federal  
definirá os critérios básicos para o  
estabelecimento de Regiões de Desenvolvimento  
Econômico e de Áreas Metropolitanas e  
Microrregiões.  
Art. 72 - As Regiões, constituídas por  
unidades federais limítrofes, pertencentes ao  
mesmo complexo geoeconômico, são modificadas ou  
extintas por lei federal, ratificada pelas  
Assembléias Legislativas dos respectivos Estados.  
Art. 73 - Os Estados, poderão mediante lei  
complementar, criar Áreas metropolitanas e  
Microrregiões, constituídas por agrupamentos de  
Municípios limítrofes para integrar a organização,  
o planejamento, a programação e a execução de  
funções públicas de interesse metropolitano ou  
microrregional, atendendo aos princípios de  
integração especial e setorial.  
Art. - A União, mediante Lei Complementar,  
definirá os critérios básicos para o  
estabelecimento de regiões metropolitanas e  
aglomerações urbanas, dispondo sobre a sua  
autonomia, organização e competência. 
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. 
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Parecer:   
   Pela rejeição, pois o substitutivo manteve a redação da Comissão. 
   
   EMENDA:05087 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado: artigo 67  
Dê-se ao art. 71 a seguinte redação:  
Art. 71 - Para efeitos administrativos, os  
Estados federados e o Distrito Federal poderão  
associar-se em Regiões de Desenvolvimento e os  
Municípios em Regiões Metropolitanas,  
Aglomerações, Urbanas e Microrregiões.  
Parágrafo único - Lei Complementar federal  
definirá os critérios básicos para o  
estabelecimento de Regiões de Desenvolvimento,  
Regiões Metropolitanas, Aglomerações Urbanas e  
Microrregiões. 
Justificativa: 
1. A emenda pretende, em primeiro lugar, assegurar a manutenção, no texto constitucional, da 
expressão “Região Metropolitana”, consagrada em âmbito constitucional, administrativo, acadêmico e 
jurídico. É significativa já a coleção de diplomas legais federais e estaduais editada a partir do 
estabelecimento das atuais nove regiões metropolitanas, pelas leis complementares de nºs 14 e 20, 
em 1973. Considerável é, também, a literatura jurídica disponível sobre regiões metropolitanas de 
autoria de insignes juristas brasileiros – “Redistribuição de Rendas Tributárias em Região 
Metropolitana”, de Adilson Abreu Dallari. “Instituição de Regiões Metropolitanas”, de Adilson Abreu 
Dallari. “Instituição de Regiões Metropolitanas no Brasil”, “Instituição e Administração de Regiões 
Metropolitanas”, “A Região Metropolitana no Brasil e seu regime jurídico”, de Eurico de Andrade 
Azevedo; “Regiões Metropolitanas: uma necessária revisão de concepções” e “Regiões 
Metropolitana, Regime Jurídico”, de Eros Roberto Grau; “Direito Constitucional e Regiões 
Metropolitanas”, de Raul Machado Horta; “Problemas Tributários da Região Metropolitana”, de Sérgio 
Tostes; “As Regiões Metropolitanas no Direito Brasileiro”, de Sérgio Ferraz, para citar só alguns 
títulos. 
Como abono, ainda, à emenda, deve-se destacar a correspondência existente entre a expressão 
“região metropolitana”, em português, e em inglês “metropolitan region”, e em francês “regíon 
metropolitaine” e em italiano “regione metropolitana”, todas querendo designar um caso particular de 
“conurbação” ou “aglomeração urbana” (“Diccionario de Urbanismo” de Carlos Alberto Petroni e Rosa 
Kratz de Kenisberg, Cesarini Hnos, Editores, Buenos Aires, 1966) onde se registram (i) altas 
densidades demográficas; (ii) malha urbana continua submetida a administrações municipais 
distintas; (iii) intensos fluxos pendulares diários de pessoas, entre o núcleo e a periferia; concentração 
de recursos financeiros e culturais e de poder político. José Afonso da Silva, em seu “Direito 
Urbanístico Brasileiro”, ensina que a conurbação, ou aglomeração urbana contigua, “...que resulta da 
expansão urbana, constitui uma realidade fática, sociológica, e se transforma, entre nós, em região 
metropolitana, quando definida juridicamente como tal, ou permanece como simples aglomeração 
urbana contígua, enquanto não constituída em região metropolitana nos termos do art. 164 da 
Constituição Federal”. 
2. O argumento de que é preciso reservar a palavra “região” para nomear as “regiões de 
desenvolvimento” é louvável. No entanto, a palavra “região” ganha significados diversos quando 
devida e apropriadamente adjetivada. Assim, ela é empregada para qualificar realidades distintas, 
não só nos casos de “região metropolitana” e “região de desenvolvimento” como “região de 
planejamento”, “região administrativa”, “região abissal”, “região fisiográfica”, “região litorânea”, “região 
militar”, “região natural”, “região urbana” e tantas outras. 
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3. As regiões metropolitanas constituem-se, como já se disse, um caso particular das aglomerações 
urbanas e delas se diferenciam por apresentem maior porte demográfico, maior concentração de 
recursos financeiros e culturais e se constituírem um centro de poder político, este último 
caracterizado pelo fato de terem como núcleo uma capital estadual. 
4. A emenda incorpora o reconhecimento constitucional de aglomerações urbanas, (cf. Art. 70 do 
anteprojeto), formações urbanas que se assemelham às regras metropolitanas e têm presença 
disseminada no território brasileiro. Esta expressão designa as formações urbanas caracterizadas 
pelo entrelaçamento da malha urbana de dois ou mais municípios, ou pelo extravasamento da malha 
urbana de um sobre o território de outro, bem como pela existência de intensos fluxos intermunicipais, 
representados por deslocamentos diários de pessoas e por demandarem tratamento integrado de 
diversas funções públicas. 
As aglomerações urbanas constituem presença evidente no território brasileiro. Essa categoria 
espacial já é reconhecida e definida pela Fundação IBGE, por alguns Estados da Federação e 
consideradas no âmbito do Governo Federal para efeito de execução de programas urbanos 
integrados. 
A Lei Federal 6.766/79, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, possibilitou aos Estados, 
em seu Art. 13, inciso II, o estabelecimento das seguintes aglomerações urbanas: Maceió/AL (Dec. nº 
5403, de 01.06.83), Goiânia/GO (Lei nº 8956, de 27.11.80), Florianópolis/SC (Art. 79 da Lei nº 6063, 
de 24.05.82), Aracaju/SE (Lei nº 2371, de 30.04.82) e Vitória/ES (Lei nº 3384, de 27.11.80). 
5. Para uma adequada integração das ações dos municípios integrantes de uma mesma Comunidade 
socioeconômica do próprio Estado, impõe-se a criação de instâncias microrregionais como entidades 
públicas e territoriais, para os fins a serem mencionados na lei complementar federal. A articulação 
dos planos e programas de governo em âmbito microrregional possibilitará ao Estado federado e aos 
Municípios interessados, maior racionalidade de ação. 
Parecer:   
   O tratamento dado ao capítulo no substitutivo dispensou a aprovação do dispositivo proposto. 
   
   EMENDA:05105 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DIRCEU CARNEIRO (PMDB/SC) 
Texto:   
   No Título IV, Capítulo VI - Das regiões de  
Desenvolvimento Econômico, das áreas  
metropolitanas e das micro-regiões  
SUBSTITUA-SE  
O parágrafo 2o. do artigo 72 pelo seguinte:  
"Artigo 72 - ................................  
§ 2o. - É adotada a escala regional para o  
planejamento e administração, devendo os planos de  
desenvolvimento e os orçamentos públicos levar em  
conta a integração rigorosa das ações setoriais  
com os objetivos territoriais de desenvolvimento". 
Justificativa: 
O dispositivo sugerido objetiva o aprimoramento do texto em termos conceituais e operacionais de 
norma. 
Parecer:   
   Pela prejudicialidade, pois o § foi suprimido. 
   
   EMENDA:05190 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 72  
Dê-se ao Artigo 72 a seguinte redação:  
Art. 72 - As Regiões de Desenvolvimento,  
constituídas por unidades federadas limítrofes,  
pertencentes ao mesmo complexo geoeconômico, são  
criadas, modificadas ou extintas por lei federal,  
ratificada pelas Assembléias Legislativas dos  
Estados componentes.  
§ 1o. - Os planos de desenvolvimento e os  
orçamentos públicos levarão em conta as  
peculiaridades das Regiões de Desenvolvimento,  
tanto em relação às despesas correntes quanto às  
de capital, observando-se rigorosamente a  
integração das ações setoriais face aos objetivos  
territoriais do desenvolvimento.  
§ 2o. - Lei complementar federal disporá  
sobre a criação, organização e gestão de fundos  
regionais de desenvolvimento, bem como sobre a  
participação da União e dos Estados integrantes da  
Região de Desenvolvimento ou sua composição. 
Justificativa: 
1. A emenda ao excluir a expressão “econômico” procura adotar o conceito mais amplo de 
desenvolvimento, não deixando de incorporar o econômico, além das outras dimensões do próprio 
desenvolvimento. 
2. O próprio relator, nos parágrafos subsequentes ao “caput” se refere a “planos de desenvolvimento”, 
“objetivos territoriais do desenvolvimento” e “fundos regionais de desenvolvimento”, corroborando 
assim a justificativa inicial acima exposta. 
3. Por outro lado, a emenda suprime o § 1º do Anteprojeto, por considerar que ao se estabelecer, no 
“caput” do Art. 68, que Regiões serão criadas, modificadas ou extintas por lei federal, a qual permitirá, 
em sua elaboração, que o legislador defina a existência ou não de Conselho Regional, ou qualquer 
colegiado ou mecanismo análogo.  
Parecer:   
   O tratamento dado ao capítulo no substitutivo dispensou a aprovação do dispositivo proposto. 
   
   EMENDA:05304 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA PARA ADEQUAÇÃO DO TEXTO DO  
PROJETO DO SENHOR RELATOR, SUPRIMINDO-SE O ART. 72  
Assim sendo, SUPRIMA-SE o art. 72 
Justificativa: 
O art. 72 constante do projeto, é matéria já contemplada em legislação ordinária e que não dispõe de 
envergadura para integrar o texto constitucional. 
Parecer:   
   Trata-se de matéria que deve ser regulamentada através de lei ordinária, razão pela qual 
acolhemos a presente sugestão. 
   
   EMENDA:05622 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES DE ANDRADE (PMDB/CE) 
Texto:   
   EMENDA No. AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO  
Acrescente-se um parágrafo (2o.) ao artigo  
71, passando o parágrafo único do referido artigo a § 1o.:  
Art. 71 - ............................... 
§ 2o. As Regiões serão dotadas de estatutos de Autonomia.  
Lei Complementar disporá sobre a organização  
político-administrativa das Regiões, estabelecendo  
os limites de autonomia do poder regional, dentro  
do sistema federativo.  
A autonomia regional não será nunca de grau  
inferior àquela de que goza o município. 
Justificativa: 
Desde muito as bases teóricas da autonomia regional e sua aplicabilidade ao sistema federativo 
brasileiro foram exaustivamente estudadas, expostas e preconizadas na obra do professor Paulo 
Bonavides, Catedrático da Universidade Federal do Ceará e Presidente do Instituto Brasileiro de 
Direito Constitucional. Mediante a institucionalização dessa autonomia, um País de dimensões 
continentais, como é o Brasil, sujeito, desde a época imperial, a formas políticas de sufocante 
centralização do poder, decerto encontrará uma das fórmulas mais exequíveis de reforçar a eficácia 
do princípio federativo. 
Adotado a partir da proclamação da República, esse princípio nunca se concretizou em plena 
harmonia com as aspirações descentralizadoras do País. O federalismo Clássico, do modelo Pátrio, 
apoiado sobre a dualidade e união-estado membro tem padecido deformidades institucionais 
gravíssimas, atestadas pelo excesso de atribuições e competências que a realidade inexoravelmente 
fez recair sobre o polo central do poder. A hegemonia Unitária destrói assim o fundamento da 
comunhão federativa, de sorte que nada resta à autonomia do Estado Membro e do Município, salvo 
o consolo formalista de sua inserção no texto constitucional. 
A nova ordem de base que se quer estabelecer no País, pela legitimidade da via constituinte não 
pode ficar, portanto indiferente à Região, que é onde se congregam as potencialidades mais 
expressivas e sólidas, sobre as quais assentará o desenvolvimento da Nação, com hegemonia, 
equilíbrio e justiça. 
A autonomia regional trará, por conseguinte, uma dimensão revitalizadora à ordem federativa. 
Concedendo como instrumento de reforma indispensável à criação de uma nova realidade 
institucional, esse princípio encerra a chave de solução para as Regiões-problemas, nomeadamente 
o Nordeste, que representa o desafio secular ao patriotismo e à competência do homem público 
brasileiro. 
Ali se acha encravado o maior bolsão de miséria social do Terceiro Mundo, sendo a Região um 
escândalo que a história aponta à consciência do País e de seu povo. Os entes regionais, que ontem 
seriam uma resposta, hoje se convertem num ludíbrio, desde que a ditadura lhes arrebatou o mínimo 
de autonomia com que Celso Furtado os dotara. Enquanto o poder mais alto de decisão permanecer 
com o Governo Central e prevalecer política tão inibidora da iniciativa e da autonomia dos órgãos 
locais, os efeitos serão irremediavelmente ruinosos ao desenvolvimento da Região. 
Sem faculdades decisórias, de natureza peculiarmente autodeterminativas, os sobreditos organismos 
jamais cumprirão os seus fins, nem o nordeste encontrará à solução para seus problemas. 
A autodeterminação regional, com um quadro de competência a ser constitucionalmente definida por 
Lei Complementar nos estatutos de organização político-administrativa das Regiões, é a resposta da 
Constituinte à solução do mais agudo problema da unidade nacional em que a tragédia do Nordeste 
só tem por saída a formula política de sua autonomia, conforme assinalou o professor Paulo 
Bonavides em seus trabalhos sobre o federalismo das Regiões. 
Nossa Emenda ao projeto de Constituição se inspira na realidade e nos fatos. A tese regionalista 
arregimenta hoje, em todo País, correntes de opinião e de interesses tão fortes e ponderáveis quanto 
aquelas que têm dado amparo à autonomia do Município. O movimento regionalista será 
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suficientemente poderoso para deter a nefasta onda centralizadora, filha dileta do arbítrio, da 
irresponsabilidade e da prepotência dos governos hostis ao povo e às instituições livres. Com a 
autonomia da Região, um grande passo estará sendo dado nesse sentido. 
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que o novo Substitutivo do Relator ampliou o dispositivo, tornando-o 
muito mais abrangente. 
   
   EMENDA:05745 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: art. 71.  
Dá nova redação ao art. 71, que passa a ser o seguinte:  
Art. 71 - Os Estados federados e o Distrito  
Federal poderão associar-se em Regiões de  
Desenvolvimento Econômico e os Municípios em Áreas  
Metropolitanas ou Microrregiões. 
Justificativa: 
Impõe-se a supressão da locução “para efeitos administrativos”, visto que a finalidade da norma 
decorre da necessidade de se ampliar os serviços públicos que envolvam interesse de mais de um 
Município, tendo, outrossim, como segunda finalidade, o desenvolvimento econômico das áreas em 
questão. Em outras palavras a instituição das Regiões Metropolitanas e das Microrregiões encontra 
seu respaldo tecnológico no interesse público. 
Parecer:   
   A supressão sugerida descaracteriza a finalidade para a qual foi criado o artigo, dando-lhe, assim, 
nova dimensão. 
   
   EMENDA:06886 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSVALDO BENDER (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
-Dispositivo Emendado: IV - Capitulo VI, Art.71  
Acrescente-se ao artigo 71 mais um parágrafo  
com a seguinte redação:  
"§ 2o. - Terão preferência as faixas de  
fronteira em todo o território nacional como  
regiões prioritárias para o desenvolvimento, com  
incentivos criados em lei especial." 
Justificativa: 
Na maioria das vezes, as fronteiras são as regiões mais pobres, por isto devem merecer prioridade 
para a aplicação de recursos em seu desenvolvimento. Além disso, são as regiões mais distantes dos 
grandes centros. Apesar disso, como fronteira com outros países têm tudo para se desenvolverem, 
bastando apenas uma ajuda através de incentivos para que se inicie uma grande descentralização. 
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que o novo substitutivo do relator deu nova redação ao dispositivo. 
   
   EMENDA:06952 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RAUL BELÉM (PMDB/MG) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado: Artigo 72  
Acrescente-se ao Art. 72 do Projeto de  
Constituição o seguinte parágrafo:  
Art. 72 - ..................................  
§ 4o. - Aplica-se, no que couber, o disposto  
neste artigo e no artigo seguinte às microrregiões  
constituídas por agrupamentos de municípios  
limítrofes, pertencentes a mais de uma unidade  
federada. 
Justificativa: 
Há varias microrregiões compostas de municípios limítrofes, embora em unidades federadas 
diferentes, que não podem ser discriminadas, principalmente quando formam um só complexo 
urbano. 
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que o novo substitutivo do relator deu outra redação ao dispositivo. 
   
   EMENDA:07183 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LAVOISIER MAIA (PDS/RN) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Os Artigos 71, 72 e seus parágrafos, do  
capítulo VI, passarão a ter a seguinte redação:  
DAS Regiões POLITICO ADMINISTRATIVAS, DAS  
REGIOES METROPOLITANAS E DAS MICRORREGIOES.  
Art. 71 - A Federação Brasileira compreende  
a União, Estados, Regiões, Municípios e o Distrito Federal.  
§ 1o. - A autonomia político-administrativa  
da Região é assegurada pelo funcionamento do poder  
Executivo, representado pelo Vice-Presidente regional  
e seus auxiliares; pelo Parlamento Regional e  
pelos Tribunais Regionais.  
§ 2o. - O Vice-Presidente da Republica para   
a Região será eleito no mesmo pleito de  
escolha do Presidente e Vice-Presidente da República.  
Art. 72 - O Parlamento Regional será escolhido  
pelos eleitores da região, no mesmo dia das  
eleições para a Câmara e para o Senado Federal.  
§ 1o. - A lei regulamentará o funcionamento do  
Parlamento Regional e as atribuições do seus  
membros.  
§ 2o. - Os Tribunais Regionais funcionarão na  
sede da região de acordo com o que a lei  
determinar.  
§ 3o. - Cada região terá seu estatuto, que  
conterá as competências exclusivas, integrativas  
e complementares. 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 76  

 

Justificativa: 
O Federalismo Regional, no Brasil, é um imperativo da própria geografia brasileira. Basta ver o mapa 
do Brasil, para constatar que somo um “UM PAÍS DE PAÍSES”, unificado pela língua e consolidado 
pelas lutas de antes e depois da Independência. 
A marca regional está em toda a nossa vida política-administrativa. Desde o elemento geoeconômico, 
até o aspecto cultural, somos regionalistas, sem perder a unidade nacional. Somos unos, na 
pluralidade regional. 
A instituição do FEDERALISMO NACIONAL compatibiliza as nossas necessidades políticas e 
administrativas e estrutura o federalismo brasileiro, que, na prática, já existe. 
Trata-se de levar o fenômeno da descentralização política ao seu ponto ótimo, permitindo que – pela 
via constitucional – as Regiões tenham o STATUS que sempre merecem. 
Como afirma o Professor Paulo Lopo Saraiva, no seu livro “FEDERALISMO REGIONAL”, “não se 
deve confundir Estado Federal, Estado Unitário Descentralizado e Estado Regional. No primeiro, 
existe pluralidade de ordenamentos constitucionais originários, ou seja, pluralidade de titulares, de 
autonomia constitucional, pluralidade, de poderes constituintes no sentido de que existe o Poder 
Constituinte Central do Estado Federal e os Poderes Constituintes dos Estados-Membros; no 
segundo, existe um único ordenamento constitucional, isto é, um só titular de autonomia 
constitucional, um só Poder Constituinte e um centro criador de leis formais; no terceiro, verifica-se a 
existência de um só ordenamento constitucional, um só Poder Constituinte, mas uma pluralidade de 
fontes legislativas de idêntica natureza, por seu fundamento e pela eficácia jurídica das leis 
promulgadas por eles mesmos. Tal pluralidade de fontes legislativas surge ao mesmo tempo do 
STATUS – ordenamento, do Poder Constituinte Nacional”. 
A implementação do FEDERALISMO DAS REGIÕES, como o classifica o Professor PAULO 
BONAVIDES, pioneiro desta ideia, entre nós, representa reconhecimento pela Assembleia Nacional 
Constituinte, do verdadeiro destino do nosso Federalismo. 
“Regionalizar o poder, nesta perspectiva, significa atribuir às coletividades localizadas a capacidade 
de decisão e nunca a prerrogativa de desagregação”, no dizer do já citado Professor PAULO LOPO 
SARAIVA. 
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que o novo Substitutivo do Relator deu outra redação ao dispositivo. 
   
   EMENDA:07584 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS COTTA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Dispositivo emendado: Artigo 72  
Acrescente-se ao Art. 72 do Projeto de  
Constituição o seguinte parágrafo:  
Art. 72 - ..................................  
§ 4o. - Aplica-se, no que couber, o disposto  
neste artigo e no artigo seguinte às microrregiões  
constituídas por agrupamentos de municípios  
limítrofes, pertencentes a mais de uma unidade  
federada. 
Justificativa: 
Há várias microrregiões compostas de municípios limítrofes, embora em unidades federadas 
diferentes, que não podem ser discriminadas, principalmente quando formam um só complexo 
urbano. 
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que o novo substitutivo do relator deu outra redação ao dispositivo. 
   
   EMENDA:07765 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 72  
O § 3o. do art. 72 do Projeto, passa a ter a  
seguinte redação:  
Art. 72 ............................. 
§ 3o. - Lei complementar disporá sobre a  
criação, organização e gestão de fundos regionais  
de desenvolvimento, bem como sobre a participação  
da União e dos Estados integrantes da região em  
sua composição. 
Justificativa: 
Do parágrafo exclui-se, apenas, a palavra federal por entender-se que ela seria restritiva para o fim a 
que se destina a norma. 
Deve ser preservado o caráter nacional da lei complementar. 
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que o novo substitutivo do relator deu outra redação ao dispositivo. 
   
   EMENDA:07766 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 71  
O parágrafo único do art. 71 do Projeto,  
passa a ter a seguinte redação:  
Art. 71 ............................. 
Parágrafo único - Lei complementar definirá  
os critérios básicos para o estabelecimento de  
regiões de desenvolvimento econômico e de áreas  
metropolitanas e microrregiões. 
Justificativa: 
Do parágrafo exclui-se, apenas, a palavra federal por entender-se que ela seria restritiva para o fim a 
que se destina a norma. 
Deve ser preservado o caráter nacional da Lei Complementar. 
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que o novo Substitutivo do Relator deu nova redação à matéria. 
   
   EMENDA:10855 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se, ao Capítulo VI do título IV do Projeto  
de Constituição (arts. 71 a 73 - matéria conexa),  
a seguinte redação:  
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"Capítulo VI"  
Regiões, Microrregiões e Áreas Metropolitanas  
Art. 71. As Regiões, integradas por unidades  
federadas limítrofes, inclusive o Distrito Federal  
e os Territórios, são dotadas de autonomia  
política, administrativa e financeira, para  
promoção do seu desenvolvimento:  
§ 1o. As atuais Regiões são as definidas no  
art.   do Título das Disposições Diversas e Transitórias.  
§ 2o. Cada Região terá um Conselho de  
Desenvolvimento cuja composição incluirá  
representação majoritária de entidades públicas e  
privadas, em regular funcionamento nas unidades  
federadas que a compõem, e, minoritária, da  
administração federal direta e indireta.  
§ 3o. Nenhuma unidade federada poderá  
integrar mais de uma Região.  
Art. 72. Mediante prévia autorização dos  
Conselhos Regionais de Desenvolvimento, poderão  
ser criadas Microrregiões e Áreas Metropolitanas,  
constituídas por Municípios contíguos, para a  
organização, planejamento, programação e execução  
de funções públicas de interesse comum.  
§ 1o. Cada Microrregião ou Área Metropolitana  
terá um Conselho Microrregional ou Metropolitano,  
do qual participarão, como membros natos, os  
Prefeitos e os Presidentes das Câmaras dos  
Municípios componentes.  
§ 2o. Compete à União, aos Estados e aos  
Municípios assegurar a realização das funções  
públicas de interesse microrregional ou  
metropolitano.  
Art. 73. Lei complementar regulará o disposto  
neste Capítulo. 
Justificativa: 
Modificando os artigos 71 a 73 do Projeto de Constituição, pretendemos que as Regiões, mais do que 
meras associações de unidades federadas limítrofes, para efeitos administrativos, sejam entidades 
políticas do sistema federativo. 
O que propomos é um novo federalismo que também as compreenda como pessoas jurídicas de 
direito público interno. 
Em nossa concepção, teremos entidades políticas gerais (Estados, Municípios, Territórios e Distrito 
Federal) e especializadas (Regiões, Microrregiões e Áreas Metropolitanas): as gerais com funções 
político-administrativas e as especializadas precipuamente destinadas a promover o 
desenvolvimento. 
Consideramos a institucionalização das Regiões proposta prioritária. Queremos incluí-la entre as 
unidades federadas, seguros de que a inclusão redimirá o sistema federativo, que sempre viveu em 
crise ao longo da nossa história. 
A partir da Monarquia, o País nunca deixou de ser, na realidade um Estado Unitário, forma que nos 
asfixiou durante todo o Império, e que sensivelmente não se modificou com o advento do regime 
republicano, sem embargo da Constituição de bases federais promulgada em 1891. 
O Brasil tem pago alto tributo a instituições centralizadoras, contrárias à índole de um modelo 
federativo que nunca logramos estabelecer na pureza, harmonia e legitimidade de suas linhas 
essenciais. 
Uma Nação como a nossa não pode, todavia, reger-se por outro tipo de organização que não seja o 
do pacto federativo. Esta a lição, que nos ministram quantos estudaram o assunto, e sobre ele 
refletiram, como Ruy Barbosa e Nabuco. 
Observamos que tudo caminhou para a renovação, em matéria constitucional, a contar da primeira 
Carta republicana, menos a técnica federativa por nos adotada. Continua a mesma do século 
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passado, de inspiração rigorosamente norte-americana, da qual fora, aliás, fiel traslado. Durante 
cerca de cem anos, ficamos atados à dualidade União-Estado membro. 
O resultado histórico tem sido este, e não poderia ser outro: a corrosão do sistema, uma vez que, 
naquele binômio, só a União é expressão real do poder. A autonomia dos Estados-membros se 
converteu em ficção constitucional. Não será unicamente com uma reforma tributária que se poderá 
alterar esse quadro, como muitos apregoam. Faz-se necessário recorrer também a inovações mais 
ousadas. 
Nossa Emenda propõe estabelecer as Regiões, institucionalizá-las politicamente, em reconhecimento 
a uma nova realidade. A medida, projetada em bases constitucionais, cria um quadro 
descentralizador, que fortalece o poder e a ação dos Estados-membros, dotando-os agora de outra 
esfera, onde poderão congregar, com mais eficácia, em face do Poder Central, suas forças dispersas. 
O mais importante, porém, é que a necessidade de institucionalizar a Região no contexto do sistema 
federativo vem sendo compreendida e recebendo crescente apoio em todos os quadrantes do País.  
E essa conscientização capacitará as sociedades das áreas subdesenvolvidas a se organizarem 
politicamente para formular os próprios planos e propostas, e conseguir executá-los. Não podemos, 
pois, perder a oportunidade de constitucionalizar as Regiões. 
Além de objetivar a descentralização política, almejamos acelerar o processo de desenvolvimento 
socioeconômico das áreas atrasadas de nosso País. Existe o consenso nacional de que o 
centralismo e o subdesenvolvimento terão de ser combatidos simultaneamente, pois o regime 
autoritário deles se valeu para impor as suas decisões, tornando fictício o sistema federativo. Naquele 
regime, o Governo Federal concentrava poderes na arrecadação e participação de tributos, para 
aquinhoar os Estados eventualmente dóceis as suas decisões. Essa postura governamental acabou 
por institucionalizar as desigualdades regionais (entre as regiões e dentro de cada região) dos níveis-
de-vida. 
O faccioso argumento de que a regionalização estimula o separatismo, e só se compatibiliza com o 
Estado Unitário, é inteiramente velhaco; na verdade, ela é muito mais ajustável à Federação, que, 
aliás, passou a representar as antigas estruturas das Províncias e Municípios. 
Nas nações onde surgem episodicamente movimentos separatistas, como na Itália e na Espanha, a 
sua causa não é o estatuto da autonomia. 
As escaramuças provêm de outros fatores, tais como os raciais, culturais e econômicos; entretanto, 
nunca conseguiram mudar a unidade política daqueles países. 
No Brasil, essa impossibilidade ainda é mais evidente, à medida que o processo econômico estreita o 
relacionamento entre as populações das diversas áreas do País. 
Para prestigiar as Regiões, é preciso conferir-lhes status político, e atribuir aos seus Conselhos 
Regionais de Desenvolvimento a competência para autorizar Municípios limítrofes a criarem 
Microrregiões e Áreas Metropolitanas, visando a funções públicas de interesse comum. 
A autonomia política, administrativa e financeira das Regiões concorrerá para o revigoramento da 
Federação, pois dará condições a permanente trabalho de entrosamento entre a União, os Estados e 
os Municípios para o seu desenvolvimento integrado. 
Por essas razões, propomos que em nosso federalismo sejam introduzidas as Regiões. Esta 
proposta tem o respaldo da opinião do eminente constitucionalista PAULO BONAVIDES: “A 
autonomia da Região... poderá gerar o fato novo e produzir o germe da reformulação federativa... 
evitaria no Brasil o retrocesso unitarista... Um estatuto de autonomia das Regiões, em nível 
constitucional, é o primeiro grande passo que se pode dar no sentido da concretização futura de um 
federalismo de bases regionais” (ver: “Política e Constituição”, Rio de Janeiro: Forense, 1985, pp.32 e 
111). 
Logo depois de promulgar a nova Constituição, em lei complementar, poderemos dispor sobre a 
autonomia das Regiões, conforme a redação que sugerimos para o artigo 72 do Projeto. 
Certamente a todos os brasileiros interessa um crescimento nacional economicamente menos 
desequilibrado e socialmente mais justo. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:10897 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Caput do Art. 72 e  
supressão do parágrafo 1o.  
Modifica-se o caput do art. 72, suprimindo-se  
o parágrafo 1o., renumerando-se os demais.  
Art. 72 - As regiões de desenvolvimento,  
constituídas por unidades federadas limítrofes,  
pertencentes ao mesmo complexo geoeconômico, são  
criadas, modificadas ou extintas por Lei Federal,  
ratificadas pelas Assembléias Legislativas dos  
respectivos Estados. 
Justificativa: 
Esta emenda visa a adequação do artigo ao título proposto para o Capítulo VI “Das Regiões de 
Desenvolvimento, das Regiões Metropolitanas, e das Aglomerações Urbanas”. 
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que o dispositivo foi suprimido pelo Substitutivo do Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:10898 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Caput do Art. 71 e seu parágrafo único.  
Dê-se ao Caput do Art. 71 e seu parágrafo  
único a seguinte redação:  
Art. 71 - Para efeitos administrativos, os  
Estados Federados e o Distrito Federal poderão  
associar-se em regiões de desenvolvimento e os  
Municípios em Regiões Metropolitanas, e  
Aglomerações Urbanas.  
Parágrafo Único - Lei Complementar Federal  
definirá os critérios básicos para o  
estabelecimento de regiões de desenvolvimento, de  
regiões metropolitanas, e de aglomerações urbanas. 
Justificativa: 
Procedeu-se a estas modificações, com o objetivo de compatibilizar o conteúdo do artigo ao título 
proposto para o capítulo VI “Das Regiões de Desenvolvimento, das Regiões Metropolitanas, das 
Aglomerações Urbanas”. 
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que o Substitutivo do Relator reformulou o artigo por meio de 
dispositivo muito mais amplo e abrangente. 
   
   EMENDA:11389 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
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Texto:   
   Suprima-se a expressão "federal" após "lei  
complementar", no parágrafo único do art. 71 do  
Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
Entendemos ser dispensável a adjetivação de “federal” empregada à lei complementar prevista no 
parágrafo único do art. 71, por estar muito claro, no contexto do dispositivo, que a norma 
infraconstitucional é da competência da União. Para isso, basta interpretar o dispositivo ora alterado 
de forma sistematizada com o art. 73. 
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que o novo Substitutivo do Relator ampliou o dispositivo, tornando-o 
muito mais abrangente. 
   
   EMENDA:11390 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Dê-se ao "caput" do art. 72 do Projeto de  
Constituição a seguinte redação:  
"Art. 72 - As Regiões, constituídas por  
unidades federadas limítrofes, pertencentes ao  
mesmo complexo geoeconômico, são criadas,  
modificadas ou extintas por lei complementar,  
submetida a referendo das Assembléias Legislativas  
dos Estados componentes.  
Justificativa: 
Propomos a substituição das expressões “lei federal” por “lei complementar” e “ratificada” por 
“submetida a referendo das Assembleias Legislativas”. 
A primeira modificação faz-se necessária a fim de se unificar o tratamento dispensado pela 
Constituição às Regiões de Desenvolvimento Econômico e as Áreas Metropolitanas e Microrregiões, 
pois o artigo 71 prevê que estas últimas serão criadas por lei complementar. 
Por que, então, as Regiões de Desenvolvimento Econômico serem criadas por meras leis ordinárias? 
Urge, pois, a compatibilização dos textos, mormente tendo se em vista que, provavelmente, a 
previsão “lei federal” deu-se por equívoco do legislador. 
A segunda modificação também visa a compatibilizar o texto constitucional, uniformizando a 
terminologia empregada. 
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que o novo substitutivo do relator deu outra redação ao dispositivo. 
   
   EMENDA:11391 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" após "lei  
complementar" no § 3o. do art. 72 do projeto de  
Constituição. 
Justificativa: 
Quando não se explicita que a lei complementar é de competência do Estado (ex: art. 73) subtende-
se que será de competência da União. Assim, é dispensável a classificação de lei complementar 
federal, além de ser esta uma impropriedade técnica. 
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Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que o novo substitutivo do relator deu outra redação ao dispositivo. 
   
   EMENDA:11392 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Substitua-se a expressão "os orçamentos  
públicos", constante do § 2o. do art. 72 do  
projeto de Constituição, por "os orçamentos da  
União e dos Estados-membros". 
Justificativa: 
Julgamos ser indispensável a discriminação das Pessoas Políticas cujos planos de desenvolvimento 
e orçamentos deverão observar as Regiões de Desenvolvimento Econômico. 
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que o novo substitutivo do relator deu outra redação ao dispositivo. 
   
   EMENDA:11649 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AMAURY MULLER (PDT/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao "caput" do Capítulo VI do Título IV  
da Organização do Estado, a seguinte redação:  
"Das regiões de desenvolvimento, das áreas  
metropolitanas e das microrregiões". 
Justificativa: 
Há necessidade de uniformidade do texto constitucional que às vezes denomina as megametrópoles 
de “regiões metropolitanas” e em outras oportunidades de “áreas metropolitanas” ocasionando 
dubiedade de interpretação para com as regiões de desenvolvimento e microrregiões. 
Parecer:   
   A Emenda percute questão que deve ser examinada à luz do Substitutivo. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:11833 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA:  
Dê-se a seguinte redação ao parágrafo 1o., do artigo 72:  
§ 1o. - Cada Região terá um Conselho  
Regional, do qual participarão, como membros  
natos, os Governadores, os Presidentes e Líderes  
das Bancadas Partidárias das Assembléias  
Legislativas dos Estados componentes." 
Justificativa: 
A composição do Conselho Regional das regiões de desenvolvimento econômico deve ter a 
participação das Lideranças dos Partidos Políticos com assento nas Assembleias Legislativas. 
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Parecer:   
   Pela rejeição considerando que o novo substitutivo do relator deu outra redação ao dispositivo. 
   
   EMENDA:13312 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO MIRANDA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Supressiva ao Art. 71  
Art. 71 - Para efeitos administrativos, os  
Estados Federados e o Distrito Federal poderão  
associar-se em regiões de desenvolvimento econômico.  
Parágrafo único. - Lei Complementar Federal  
definirá os critérios básicos para o  
estabelecimento de regiões de desenvolvimento  
econômico. 
Justificativa: 
O Art. 71 do Projeto prevê a associação de Municípios em áreas metropolitanas ou microrregiões. A 
emenda apresentada ao art. 73, entretanto, prevê a criação pelo Estado de entidade administrativa 
territorial com a participação indispensável dos municípios em caráter decisório para administrar as 
regiões metropolitanas e microrregiões. Portanto, o sistema ora proposto para estas regiões difere da 
mera associação de municípios, convindo distinguir o sistema das regiões de desenvolvimento 
econômico do das regiões metropolitanas ou microrregiões. 
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que o novo Substitutivo do Relator deu outra redação ao dispositivo. 
   
   EMENDA:13341 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 72  
O Artigo 72 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 72 - As Regiões de desenvolvimento  
econômico são criadas, modificadas ou extintas,  
por Lei Federal, ratificadas pelas Assembléias  
Legislativas dos respectivos Estados. 
Justificativa: 
A redação ora proposta é a mais adequada, para regular a questão. 
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que o novo substitutivo do relator deu outra redação ao dispositivo. 
   
   EMENDA:14145 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
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Dispositivo Alterado: cap. VI do Título do Título IV  
Dê-se ao Capítulo VI - Das Regiões de  
Desenvolvimento das regiões Metropolitanas e das  
Microrregiões do Título IV - Da Organização do  
Estado (arts. 71 a 73) a seguinte redação:  
Título IV  
Da Organização do Estado  
Capítulo VI  
Das Regiões Metropolitanas  
Proposta de emenda para a estruturação  
institucional básica das regiões metropolitanas na  
Constituição Federal (versão II)  
Art. 71 - Os Estados poderão, em prévia  
anuência dos Municípios envolvidos e mediante lei,  
criar Regiões Metropolitanas caracterizadas por  
comunidades sócio-econômicas com funções urbanas e  
regionais altamente diversificadas,  
especializadas e integradas, a serem constituídas  
sob a forma de entidade administrativa  
territorial, com vistas à execução de funções  
públicas de interesse metropolitano, atendendo aos  
princípios de integração espacial e setorial.  
Parágrafo único - Os Municípios compreendidos  
em Regiões Metropolitanas deverão participar da  
organização e gestão das respectivas entidades metropolitanas.  
Art. 72 - Cada Região Metropolitana terá um  
Conselho Metropolitano do qual participação,  
dentre outros representantes recrutados conforme a  
lei, os Prefeitos e Presidente de Câmaras dos  
Municípios abrangidos, como membros natos.  
Parágrafo único. O Conselho Metropolitano  
terá, dentre outros que a lei deferir, o poder de  
iniciativa para apresentar, junto à Assembléia  
Legislativa ou às Câmaras Municipais, projetos de  
lei relativos às funções públicas de interesse  
metropolitano, bem como o de ser ouvido em todos  
os projetos de lei que, a respeito dessas mesmas  
funções, tramitarem naquelas respectivas casas legislativas.  
Art. 73. As funções públicas de interesse  
metropolitano serão definidas e disciplinadas por  
normas estabelecidas pela legislação estadual,  
exercendo os Municípios, a respeito das mesmas, a  
competência legislativa complementar e supletiva.  
Parágrafo único - Aos Municípios poder-se-á  
incumbir a fiscalização da observância e aplicação  
das normas estabelecidas pela legislação estadual  
referentes às funções públicas de interesse  
metropolitano, garantindo-se-lhes para isso os  
recursos técnicos e financeiros indispensáveis.  
Art. 74 - A união, os Estados e os Municípios  
estabelecerão mecanismos de planejamento,  
cooperação e coordenação para a aplicação de  
recursos e realização de atividades, objetivando  
assegurar a execução das funções públicas de  
interesse metropolitano.  
Art. 75 - Para custear a realização das  
funções públicas de interesse metropolitano, cada  
Região Metropolitana contará com o Fundo  
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Metropolitano constituído com recursos do Estado e  
dos Municípios abrangidos, na proporção das  
respectivas arrecadações no âmbito territorial  
metropolitano, observadas as disposições da lei  
estadual.  
§ 1o. - A União deverá contribuir para os  
Fundos Metropolitanos, na forma que a lei  
estabelecer.  
§ 2o. - Parte dos recursos do Fundo  
metropolitano na percentagem que a lei  
estabelecer distribuída aos Municípios integrantes  
das regiões Metropolitanas, segundo critérios  
definidos e na proporção dos encargos locais  
decorrentes da realização das funções públicas de  
interesse metropolitano.  
Art. 76 - A lei estadual poderá estabelecer  
regime específico para a criação e implantação de  
micro-regiões ou aglomerações urbanas  
constituídas por Municípios que tenham interesses  
comuns, prevendo mecanismos institucionais  
similares aos das Regiões Metropolitanas, com  
vistas à realização do planejamento regional,  
atendendo aos princípios de integração espacial  
e setorial. 
Justificativa: 
Esta emenda contém sugestão oferecida pelo Prof. ALAOR CAFFÉ ALVES, ilustre Professor da 
Faculdade de Direito do Estado de São Paulo e Procurador do Estado. 
Seu autor é reconhecida autoridade na matéria e acredito que suas reflexões devem merecer o 
estudo desta Assembleia Nacional Constituinte. 
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que o novo Substitutivo do Relator deu outra redação ao dispositivo. 
   
   EMENDA:14327 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FIRMO DE CASTRO (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva/Supressiva  
Dispositivo emendados: Art. 72 e seus § 1o., § 2o. e § 3o.  
Dê-se ao § 2o., do art. 72 a seguinte  
redação, suprimindo-se os seus § 1o. e § 3o.  
§ 2o. As regiões contarão com Planos  
Regionais de Desenvolvimento, aprovados pelo  
Congresso Nacional, onde serão especificados os  
objetivos, diretrizes, metas e instrumentos de  
ação do Poder Público. A execução dos Planos  
Regionais de Desenvolvimento do Nordeste e da  
Amazônia é da responsabilidade dos seus  
respectivos órgãos regionais de desenvolvimento,  
aos quais será assegurada a necessária autonomia  
administrativa e financeira. 
Justificativa: 
O Projeto, embora preveja no § 2º, do Art. 72, que a formulação dos planos de desenvolvimento e dos 
orçamentos públicos deva levar em conta as peculiaridades regionais, não dispõe de dispositivos que 
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garantam um disciplinamento objetivo e adequado da questão regional, ou seja, da redução das 
disparidades territoriais de renda. 
Assim, julgamos oportuno seja prevista a elaboração de Planos Regionais de Desenvolvimento, coo 
partes integrantes dos Planos Nacionais, cuja aprovação seria da competência do Congresso 
Nacional, o que lhes conferiria a indispensável legitimidade. 
Outrossim, entendemos por bem propor um tratamento diferenciado no encaminhamento dos Planos 
Regionais do Nordeste e da Amazônia, o que, aliás, vem ocorrendo historicamente, por serem estas 
as regiões mais deprimidas e socialmente mais defasadas do País. Com isso, procura-se retomar a 
experiência que tão promissoramente o Brasil assistiu no início dos anos 60, interrompida pelo regime 
autoritário que se instalou em 1964 e pela nefasta centralização de poder e da administração a partir 
de então observada. 
Devolver, pois, ao Nordeste, e agora ao lado da Amazônia, um mínimo de autonomia, através do 
fortalecimento dos seus organismos regionais de desenvolvimento e financiamento, é, quando 
menos, uma questão de justiça, de racionalidade e de alto sentido político. É a forma mais efetiva de 
se garantir a verdadeira integração nacional, em um País da dimensão territorial como o Brasil. 
A Federação dos dias atuais, como bem afirma o constitucionalista Paulo Bonavides, “já não 
representa mais do que um elemento decorativo na fachada da República. O País Real distancia-se 
mais e mais do País Legal”. 
No momento em que se questiona a própria Federação, se defende o fortalecimento dos Estados e 
Municípios, se apregoa um novo sistema tributário e se combatem as insuportáveis desigualdades 
territoriais e sociais de renda, não pode a futura Constituição deixar de contemplar dispositivos que 
assegurem o mínimo de autonomia e descentralização a nível regional, especialmente quanto ao 
Nordeste e Amazônia. 
Quanto às disposições contidas no “Caput” do Art. e nos seus § 1º e § 3º, não se referem, 
evidentemente? A matéria de natureza constitucional, pelo que se propõe a sua supressão. 
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que o novo substitutivo do relator deu outra redação ao dispositivo. 
   
   EMENDA:14730 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 71 a seguinte redação:  
Art. 71 - Para efeitos administrativos, os  
Estados Federados e o Distrito Federal poderão  
associar-se em Regiões de Desenvolvimento  
Econômico e os Municípios em Regiões  
Metropolitanas, Aglomerações Urbanas e  
Microrregiões.  
§ único - Lei complementar federal definirá  
os critérios básicos para o estabelecimento de  
Regiões de Desenvolvimento Econômico e de Regiões  
Metropolitanas e Aglomerações Urbanas e Microrregiões. 
Justificativa: 
1. A emenda pretende, em primeiro lugar, assegurar a manutenção, no texto constitucional, da 
expressão “Região Metropolitana”, consagrada em âmbito constitucional, administrativo, acadêmico e 
jurídico. É significativa já a coleção de diplomas legais federais e estaduais editada a partir do 
estabelecimento das atuais nove regiões metropolitanas, pelas leis complementares de nºs 14 e 20, 
em 1973. Considerável é, também, a literatura jurídica disponível sobre regiões metropolitanas de 
autoria de insignes juristas brasileiros – “Redistribuição de Rendas Tributárias em Região 
Metropolitana”, de Adilson Abreu Dallari. “Instituição de Regiões Metropolitanas”, de Adilson Abreu 
Dallari. “Instituição de Regiões Metropolitanas no Brasil”, “Instituição e Administração de Regiões 
Metropolitanas”, “A Região Metropolitana no Brasil e seu regime jurídico”, de Eurico de Andrade 
Azevedo; “Regiões Metropolitanas: uma necessária revisão de concepções” e “Regiões 
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Metropolitana, Regime Jurídico”, de Eros Roberto Grau; “Direito Constitucional e Regiões 
Metropolitanas”, de Raul Machado Horta; “Problemas Tributários da Região Metropolitana”, de Sérgio 
Tostes; “As Regiões Metropolitanas no Direito Brasileiro”, de Sérgio Ferraz, para citar só alguns 
títulos. 
Como abono, ainda, à emenda, deve-se destacar a correspondência existente entre a expressão 
“região metropolitana”, em português, e em inglês “metropolitan region”, e em francês “regíon 
metropolitaine” e em italiano “regione metropolitana”, todas querendo designar um caso particular de 
“conurbação” ou “aglomeração urbana” (“Diccionario de Urbanismo” de Carlos Alberto Petroni e Rosa 
Kratz de Kenisberg, Cesarini Hnos, Editores, Buenos Aires, 1966) onde se registram (i) altas 
densidades demográficas; (ii) malha urbana continua submetida a administrações municipais 
distintas; (iii) intensos fluxos pendulares diários de pessoas, entre o núcleo e a periferia; concentração 
de recursos financeiros e culturais e de poder político. José Afonso da Silva, em seu “Direito 
Urbanístico Brasileiro”, ensina que a conurbação, ou aglomeração urbana contigua, “...que resulta da 
expansão urbana, constitui uma realidade fática, sociológica, e se transforma, entre nós, em região 
metropolitana, quando definida juridicamente como tal, ou permanece como simples aglomeração 
urbana contígua, enquanto não constituída em região metropolitana nos termos do art. 164 da 
Constituição Federal”. 
2. Pelas razões constantes da parte anterior, a emenda pretende, ainda, o reconhecimento 
constitucional das aglomerações urbanas, cuja presença é bastante evidente no território brasileiro. 
Este reconhecimento se impõe pela necessidade de propiciar tratamento integrado de funções 
públicas de interesse comum dos municípios que integram estas aglomerações urbanas, de que são 
exemplo, entre outras, Campinas e Santos, em São Paulo; Ipatinga – Coronel Fabriciano, em Minas 
Gerais; Volta Redonda – Barra Mansa, no Rio de Janeiro, Juazeiro do Norte – Barbalha, no Ceará, e 
Pelotas-Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Para realçar a importância dessas aglomerações 
urbanas, deve-se assinalar que, no decênio 1970-1980, foram elas que tiveram o maior incremento 
demográfico (4,8% ao ano) contra 3,9% das nove regiões metropolitanas e 3,8% dos municípios com 
mais de 100 mil habitantes. 
As regiões metropolitanas constituem-se, como já se disse, um caso particular das aglomerações 
urbanas e delas se diferenciam por apresentarem maior porte demográfica, maior concentração de 
recursos financeiros e culturais se constituírem um centro de poder político, este último caracterizado 
pelo fato de terem como núcleo uma capital estadual. 
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que o novo Substitutivo do Relator deu outra redação à matéria. 
   
   EMENDA:15164 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALOYSIO CHAVES (PFL/PA) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Visa a emenda substituições correlatas dos  
arts. 71 a 73 (renumerando-se o atual Art. 74 e  
demais) do Projeto (Capítulo VI, do Título IV -  
Das Regiões), atendendo, assim, o § 2o. do art.  
22, da Resolução no. 02 de 1987, da ANC, pelos  
seguintes artigos:  
"Art. 71 - Lei complementar federal  
estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento  
do desenvolvimento regional integrado, na qual:  
I - Serão definidos os critérios para o  
zoneamento econômico nacional, articulador dos  
investimentos públicos e norteador dos  
investimentos particulares incentivados;  
II - será estruturado o sistema nacional de  
planejamento regional integrado, que incorporará  
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as Regiões de Desenvolvimento constituídas na  
forma deste Capítulo;  
III - serão estabelecidos os processos de  
cálculo das quotas dos Estados, Distrito Federal e  
Municípios, no rateio dos Fundos previstos nesta  
Constituição, obrigatoriamente:  
a) - na razão direta do tamanho das  
populações beneficiárias, da superfície  
territorial respectiva e, quando for o caso, dos  
saldos das balanças comerciais dos Estados com o  
Exterior;  
b) - na razão inversa da renda per capita e  
de outros indicadores econômicos e sociais  
pertinentes, negativos;  
VI - em função do zoneamento previsto no item  
I, serão fixadas as sedes dos organismos federais  
de âmbito regional, inclusive os da administração  
indireta, obrigatoriamente nas respectivas áreas  
de jurisdição:  
Parágrafo único - A mesma lei disporá sobre a  
criação, organização, sustentação e funcionamento  
das Regiões de Desenvolvimento, observados os  
seguintes critérios:  
I - cada Região de Desenvolvimento será  
criada em lei federal, reunindo Estados e  
Territórios Federais limítrofes, integrantes do  
mesmo espaço geoeconômico e social;  
II - somente participarão de Regiões de  
Desenvolvimento Estados e Territórios que  
apresentarem indicadores econômicos e sociais  
característicos de situações de  
subdesenvolvimento, inferiores às médias  
nacionais;  
III - cada Estado ou Território, na situação  
descrita no item anterior, fará parte  
obrigatoriamente de uma Região de Desenvolvimento,  
e somente de uma;  
IV - a criação de Região de Desenvolvimento  
será objeto de lei da Assembléia Legislativa de  
cada um dos Estados interessados, nesse ato se  
definindo as parcelas das quotas a que tenham  
direitos nos Fundos de Participação e outros, e  
que decidam destinar à composição do Fundo  
Regional;  
V - Cumprido o disposto no item IV a União  
obriga-se, automaticamente, a consagrar, em cada  
exercício financeiro subsequente, quantia  
correspondente a, pelo menos, o dobro da reservada  
pelos Estados para composição do mesmo Fundo;  
VI - na lei de criação de cada Região de  
Desenvolvimento serão:  
a - fixada a respectiva sede;  
b - configurados os seus órgãos diretivos e  
administrativos;  
c - organizado o Conselho Regional, do qual  
serão membros natos os Governadores e Presidentes  
das Assembléias Legislativas dos Estados  
associados, bem como representantes do Governo  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 89  

 

Federal em número nunca superior ao dos delegados  
estaduais.  
Parágrafo Único - Para os efeitos do disposto  
neste artigo, o Distrito Federal equipara-se aos  
Estados.  
Art. 72 - Os Estados e o Distrito Federal  
poderão criar Regiões Metropolitanas e  
Microrregiões, respeitados, com as adaptações  
exigidas pelas peculiaridades locais, a concepção  
básica e os critérios do artigo anterior.  
Art. 73 - As leis federais de criação de  
Regiões de Desenvolvimento estabelecerão os  
incentivos tendentes à melhoria dos padrões de  
vida de suas populações e a garantir a  
competitividade dos seus sistemas produtivos.  
Parágrafo Único - Os incentivos  
compreenderão, entre outras medidas, as seguintes:  
I - redução, tendente à equalização em todo o  
território nacional, de tarifas, fretes, taxas de  
seguros e outros itens de despesas de  
investimentos e componentes de preços;  
II - isenções e reduções ou diferimento  
temporário, de tributos devidos a União, aos  
Estados e aos Municípios, incidentes sobre os  
residentes e operações na Região e os  
empreendimentos regionais prioritários.  
Art. 74 - Para financiamento dos programas  
das Regiões de Desenvolvimento a Lei Complementar  
prevista no artigo 71 definirá as deduções do  
imposto sobre a renda e proventos de qualquer  
natureza, e de outros tributos, devidos por  
pessoas físicas e jurídicas, em todo o território  
nacional, cujo produto constituirá o Fundo  
Nacional de Desenvolvimento Regional.  
Parágrafo Único - O Fundo Nacional a que se  
refere este artigo será automaticamente  
distribuído e transferido às diversas Regiões de  
Desenvolvimento, com observância de critérios  
idênticos aos definidos no item III, do art. 71,  
para aplicação direta pelos órgãos regionais respectivos. 
Justificativa: 
O Capítulo VI do Título IV do Projeto contém as normas básicas para a regionalização da política de 
desenvolvimento. Seu objetivo central é o expresso em numerosas passagens do Projeto, qual seja, 
a redução das disparidades econômicas e sociais existentes entre as diferentes regiões brasileiras. 
A concepção do Projeto é de que as leis de criação das chamadas Regiões de Desenvolvimento 
sejam homologadas pelos Estados interessados, que participarão dos órgãos gestores respectivos. 
Ao mesmo tempo, estabelece os fundamentos para o surgimento de Áreas Metropolitanas e 
Microrregiões. 
A Emenda uniformiza a terminologia e procura sistematizar a proposta, de maneira a envolver, em 
compromissos solidários, a União, os Estados e Municípios na formação e sustentação daquelas 
Regiões. O Distrito Federal é equiparado aos Estados. Das Regiões devem participar, igualmente, os 
Territórios Federais. 
A solidariedade buscada manifesta-se. 
A- no processo de criação das Regiões que, sendo feita em lei federal, todavia depende de 
homologação estadual; 
B- na destinação de recursos estaduais provenientes de fundos federais transferidos, além de 
receitas próprias, obrigando a União a contrapartida de valor duplicado; 
C- na integração dos Conselhos Regionais, pela forma que será delimitado em lei complementar. 
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Numa visão mais abrangente, propõe a Emenda que essa mesma lei defina as bases do zoneamento 
econômico nacional, para orientação das ações de Governo e a indução do setor privado, no espaço 
geoeconômico e social brasileiro. Do mesmo passo, e em consequência, o sistema nacional de 
planejamento integrado incorporará, obrigatoriamente, as Regiões de Desenvolvimento. O que se 
visa é que as políticas econômicas e sociais sejam, efetivamente, regionalizadas. 
Regiões de Desenvolvimento são, por definições, as carentes, as situadas abaixo das médias 
nacionais em termos de condições de vida. Daí que somente os Estados situados nessas áreas, mas 
todos eles possam compor Regiões de Desenvolvimento. A generalização indiscriminada do 
instrumento invalidaria qualquer política consequente de desenvolvimento especialmente 
diferenciada. 
Similarmente, a Emenda dispõe sobre a criação, pelos Estados, de Regiões Metropolitanas e 
Microrregiões. Sugere-se que essas entidades intraestaduais sigam o modelo federal, no que respeita 
ao processo de criação, repartição de Fundos, administração e demais características. Naturalmente, 
prevê-se as adaptações ou “reduções” inevitáveis, implícitas na passagem do plano federal para o 
estadual, ou deste para o municipal. Ao mesmo tempo, é óbvio, devem ser respeitadas as 
peculiaridades locais. 
As regiões, como desenhadas na Emenda, ademais dos recursos públicos (orçamentários e outros), 
previstos no texto, deverão usufruir de incentivos e seus resultados. Não apenas de incentivos fiscais, 
sobre os quais o Brasil tem experiência acumulada. A proposta é no sentido de que estes sejam 
reformulados, a partir da própria experiência. Deixariam, pois, de constituir opção dos contribuintes 
que deles se beneficiariam, passando o seu produto a alimentar o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Regional. Este, por sua vez, alimentará os Fundos Regionais específicos, mediante 
critérios de repartição idênticos aos adotados para repartição dos Fundos de Participação entre 
Estados e Municípios. 
Por outro lado, prevê a Emenda novas modalidades de inventivos, incidentes diretamente sobre os 
componentes de custos e a formação de preços. Assim será possível diminuir as desvantagens 
locacionais, não apenas em termos de investimentos reprodutivos, mas também, diretamente, em 
termos de melhoria dos padrões de vida das populações regionais. A experiência brasileira, de 
décadas, de igualização dos preços dos derivados de petróleo e, mais recentemente, as de tarifas de 
energia elétrica, mostram que o modelo é factível. 
No campo tributário, a inovação é a introdução da alternativa do diferimento do recolhimento de 
impostos, em lugar de sua dispensa ou isenção, o que se pode revelar socialmente mais vantajoso 
em certas situações. 
Todos os esquemas de ação indicados na Emenda são compatíveis com a organização social e 
política do país, constante dos demais Títulos e Capítulos do Projeto da Constituição. Ajustam-se 
perfeitamente às tradições sociais e políticas nacionais. E, naquilo em que introduzem novas atitudes, 
beneficiam-se tanto da experiência brasileira acumulada, evitando a repetição de erros e distorções, 
como da prática de outros países de estrutura social e econômica semelhante à do Brasil. 
Estamos convencidos de que o trabalho de promoção de justiça social, presente em numerosas 
passagens do Projeto, somente se enriquecerá com a aprovação da presente Emenda. Definições 
esparsas no corpo do Projeto ganham consistência com a visão integrada, prospectiva, 
proporcionada pela nova estrutura proposta para o capítulo das Regiões. Com base em sua nova 
redação será possível inaugurar, concretamente, uma verdadeira política nacional de 
desenvolvimento equilibrado, equânime. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:15212 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Art. 71, Parágrafo Único.  
Dê-se ao Parágrafo Único do artigo 71 do  
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Projeto de Constituição a seguinte redação:  
Parágrafo Único - Lei Complementar Federal  
definirá os critérios básicos para o  
estabelecimento de Regiões de desenvolvimento  
econômico e de Regiões metropolitanas e  
microrregiões." 
Justificativa: 
Pretende-se com a presente emenda substituir os termos “áreas metropolitanas” por “regiões 
metropolitanas” eis que aquele refere-se a limites físicos, sem abrangência da palavra REGIÃO, cujo 
conceito engloba as interrelações socioeconômicas num mesmo espaço. 
Por outro lado, o termo região já está consagrado na legislação e no meio acadêmico para designar 
metrópoles, tanto no Brasil, como na França, Inglaterra e Estados Unidos, para citar alguns países. 
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que o novo Substitutivo do Relator deu outra redação ao dispositivo. 
   
   EMENDA:15737 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÉLIO SOUZA (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Suprima-se o Capítulo VI, do Título IV do  
Projeto (Das Regiões de Desenvolvimento Econômico,  
das Áreas Metropolitanas e das Microrregiões),  
incluindo-se, onde couber, um artigo assim  
redigido, no Capítulo I, do Título IV:  
"Art. - Para efeitos administrativos, os  
Estados e o Distrito Federal poderão associar-se  
em Regiões de Desenvolvimento Econômico e os  
Municípios, em áreas Metropolitanas ou Microrregiões.  
Parágrafo único - Lei complementar federal  
definirá os critérios básicos para o  
estabelecimento de Regiões de Desenvolvimento  
Econômico e de Áreas Metropolitanas e Microrregiões." 
Justificativa: 
A Emenda inspira-se na conveniência do enxugamento do texto, suscetível de ser alcançado 
mediante a eliminação de matéria própria da legislação complementar ou ordinária. 
A rigor, convindo-se sobre a autorização para criação de regiões administrativas, tudo o mais, que 
disser respeito sobre critérios para a respectiva criação, pode ser deferido à lei complementar federal. 
Destarte, a matéria constante dos artigos 68, 69 e 70 do projeto são destituídas de natureza 
constitucional. Devem, pois, ser remetidas para o campo da legislação complementar, onde terão o 
devido tratamento. 
Para fins constitucionais, é bastante a instituição da faculdade desse tipo de associação. O resto, é 
matéria própria da legislação complementar ou ordinária. 
Parecer:   
   Pela aprovação, considerando que o Substitutivo do Relator já contemplou a matéria desta forma 
proposta. 
   
   EMENDA:16241 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ LINS (PFL/CE) 
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Texto:   
   Substituam-se, integralmente, os arts. 71 a 72, pelo que se segue:  
Art. 71 - A União, mediante lei complementar,  
poderá criar Regiões Autônomas constituídas por  
Estados que, fazendo parte de uma mesma realidade  
ecológica e cultural, necessitam de ação especial  
para ajustar o seu desenvolvimento sócio-econômico  
aos níveis da média nacional.  
§ 1o. - O Superintendente da Região e os seus  
Adjuntos, um por Estado Membro, serão nomeados,  
respectivamente, pelo Presidente da República e  
pelos Governadores para mandato certo, durante a  
qual poderão ser demitidos em função de voto de  
desconfiança das bancadas regional no Congresso ou  
dos Estados na Assembléia Legislativa.  
§ 2o. - À Região será atribuída a execução de  
um ou mais programas especiais relevantes,  
destinados a apoiar o levantamento da economia  
regional, e melhorar os níveis de renda e bem  
estar social do povo.  
§ 3o. - São recursos da Região:  
I - Um percentual da receita tributária dos  
Estados membros, fixo e igual para todos, a ser  
estabelecido por lei;  
II - um percentual da receita tributária da  
União, a ser fixado por lei;  
III - os recursos destinados a incentivos a  
atividades econômicas, através de fundos  
específicos;  
IV - outros recursos definidos em lei.  
§ 4o. - A lei que criar a Região definirá os  
critérios de aplicação de seus recursos por Estado  
Membro e a sistemática de aprovação de seus  
programas de trabalho.  
§ 5o. - O Governo Federal adequará, na forma  
que a lei estabelecer, suas políticas setoriais  
aos objetivos do desenvolvimento regional.  
Art. 72 - Os Deputados Federais eleitos pelos  
Estados Membros da Região representá-la-ão, também  
na Câmara Federal.  
Art. - As atuais Superintendências de  
Desenvolvimento Regional serão ajustadas às  
disposições da lei complementar a que se refere o  
"caput" deste artigo. (Disposições provisórias). 
Justificativa: 
A integração das regiões mais pobres ao processo de desenvolvimento nacional, tem sido uma das 
questões mais traumáticas da nossa história política. Apesar do indiscutível desejo, tácita ou 
expressamente manifestado pela Nação, por meios diversos, de acudir às regiões menos favorecidas 
em sua dificuldade de acompanhar a trajetória econômica e social do País, até hoje, a despeito das 
bombásticas declarações de apoio e das frustradas medidas operacionais formuladas pelas 
autoridades, o Nordeste continua, reconhecidamente, como uma das áreas mais pobres do mundo e 
a Amazônia como uma das mais abandonadas. 
Os movimentos surgidos do desespero popular nos anos 50 deram origem à primeira 
Superintendência de Desenvolvimento Regional (a SUDENE), experiência que não tardou a ser 
imitada por outras regiões. Embora o Nordeste muito deva à SUDENE e a Amazônia à SUDAM, 
forçoso é reconhecer que esses organismos têm sido frustrados ao longo do tempo, em seus 
objetivos, recursos e atribuições, não passando hoje de uma esperança que todos anseiam 
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revigorada, através de alguma medida milagrosa. A experiência dos últimos anos tem mostrado que 
essa medida não surgirá sem uma modificação nos instrumentos administrativos atuais. 
O que tem faltado à ação regional de desenvolvimento é uma base política sólida sobre que se 
apoiar, com autonomia e com programas e receitas próprias, capazes de propiciar condições de 
gestão para a execução contínua de programas essenciais, cujos objetivos se concentrem na 
remoção dos pontos de estrangulamento às vias do desenvolvimento econômico e social. 
A emenda corrige também o erro de juntar, na administração das Regiões, elementos ao Executivo e 
do Legislativo, ao mesmo tempo em que cria as suas representações na Câmara dos Deputados. 
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que o novo Substitutivo do Relator deu outra redação ao dispositivo. 
   
   EMENDA:16308 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALMIR GABRIEL (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Visa a emenda substituições correlatas dos  
arts. 71 a 74 do Projeto (capítulo VI, do Título  
IV - Das Regiões), atendendo, assim, o § 2o. do  
art. 22, da Resolução no. de 1987, da A N C. pelos  
seguintes artigos; renumerando-se o atual art. 74  
e os subsequentes:  
"Art. 71 - Lei complementar federal  
estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento  
do desenvolvimento regional integrado, na qual:  
I - serão definidos os critérios para o  
zoneamento econômico nacional, articulador dos  
investimentos públicos e norteador dos  
investimentos particulares incentivados;  
II - será estruturado o sistema nacional de  
planejamento regional integrado, que incorporará  
as Regiões de Desenvolvimento constituídas na  
forma deste Capítulo;  
III - serão estabelecidos os processos de  
cálculo das quotas dos Estados, Distrito Federal e  
Municípios, no rateio dos Fundos previstos nesta  
Constituição, obrigatoriamente:  
a) - na razão direta do tamanho das  
populações beneficiárias, da superfície  
territorial respectiva e, quando for o caso, dos  
saldos das balanças comerciais dos Estados com o  
Exterior;  
b) - na razão inversa da renda "per capita" e  
de outros indicadores econômicos e sociais  
pertinentes, negativos;  
IV - em função do zoneamento previsto no item  
I, serão fixados as sedes dos organismos federais  
de âmbito regional, inclusive os da administração  
indireta, obrigatoriamente nas respectivas áreas  
de jurisdição:  
Parágrafo Único - A mesma lei disporá sobre a  
criação, organização, sustentação e funcionamento  
das Regiões de Desenvolvimento, observados os  
seguintes critérios:  
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I - cada Região de Desenvolvimento será  
criada em lei federal, reunindo Estados e  
Territórios Federais limítrofes, integrantes do  
mesmo espaço geoeconômico e social;  
II - somente participarão de Regiões de  
Desenvolvimento Estados e Territórios que  
apresentarem indicadores econômicos e sociais  
característicos de situações de  
subdesenvolvimento, inferiores às médias nacionais;  
III - cada Estado ou Território, na situação  
descrita no item anterior, fará parte  
obrigatoriamente de uma Região de Desenvolvimento,  
e somente de uma;  
IV - a criação de Região de Desenvolvimento  
será objeto de lei da Assembléia Legislativa de  
cada um dos Estados interessados, nesse ato se  
definindo as parcelas das quotas a que tenham  
direitos nos Fundos de Participação e outros, e  
que decidam destinar à composição do Fundo  
Regional;  
V - Cumprido o disposto no item IV a União  
obriga-se, automaticamente, a consagrar, em cada  
exercício financeiro subsequente, quantia  
correspondente a, pelos menos, o dobro da  
reservada pelos Estados, para composição do mesmo  
Fundo;  
VI - na lei de criação de cada Região de  
Desenvolvimento serão:  
a - fixada a respectiva sede;  
b) - configurados os seus órgãos diretivos e  
administrativos;  
c) - organizado o Conselho Regional, do qual  
serão membros natos os Governadores e Presidentes  
das Assembléias Legislativas dos Estados  
associados, bem como representantes do Governo  
Federal em número nunca superior ao dos delegados  
estaduais.  
Parágrafo Único - Para os efeitos do disposto  
neste artigo, o Distrito Federal equipara-se aos  
Estados.  
Art. 72 - Os Estados e o Distrito Federal  
poderão criar Regiões Metropolitanas e  
Microrregiões, respeitados, com as adaptações  
exigidas pelas peculiaridades locais, a concepção  
básica e os critérios do artigo anterior.  
Art. 73 - As leis federais de criação de  
Regiões de Desenvolvimento estabelecerão os  
incentivos tendentes à melhoria dos padrões de  
vida de suas populações e a garantir a  
competitividade dos seus sistemas produtivos.  
Parágrafo Único - Os incentivos  
compreenderão, entre outras medidas, as seguintes:  
I - redução, tendente à equalização em todo o  
território nacional, de tarifas, fretes, taxas de  
seguros e outros itens de despesas de  
investimentos e componentes de preços;  
II - isenções e reduções ou diferimento  
temporário, de tributos devidos a União, aos  
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Estados e aos Municípios, incidentes sobre os  
residentes e operações na Região e os  
empreendimentos regionais prioritários.  
Art. 74 - Para financiamento dos programas  
das Regiões de Desenvolvimento a Lei Complementar  
prevista no artigo 71 definirá as deduções do  
impostos sobre a renda e proventos de qualquer  
natureza, e de outros tributos, devidos por  
pessoas físicas e jurídicas, em todo o território  
nacional, cujo produto constituirá o Fundo  
Nacional de Desenvolvimento Regional.  
Parágrafo Único - O Fundo Nacional a que se  
refere este artigo será automaticamente  
distribuído e transferido às diversas Regiões de  
Desenvolvimento, com observância de critérios  
idênticos aos definidos no item III, do art. 71,  
para aplicação direta pelos órgãos regionais  
respectivos. 
Justificativa: 
O Capítulo VI do Título IV do Projeto contém as normas básicas para a regionalização da política de 
desenvolvimento. Seu objetivo central é o expresso em numerosas passagens do Projeto, qual seja, 
a redução das disparidades econômicas e sociais existentes entre as diferentes regiões brasileiras. 
A concepção do Projeto é de que as leis de criação das chamadas Regiões de Desenvolvimento 
sejam homologadas pelos Estados interessados, que participarão dos órgãos gestores respectivos. 
Ao mesmo tempo, estabelece os fundamentos para o surgimento de Áreas Metropolitanas e 
Microrregiões. 
A Emenda uniformiza a terminologia e procura sistematizar a proposta, de maneira a envolver, em 
compromissos solidários, a União, os Estados e Municípios na formação e sustentação daquelas 
Regiões. O Distrito Federal é equiparado aos Estados. Das Regiões devem participar, igualmente, os 
Territórios Federais. 
A solidariedade buscada manifesta-se. 
A- no processo de criação das Regiões que, sendo feita em lei federal, todavia depende de 
homologação estadual; 
B- na destinação de recursos estaduais provenientes de fundos federais transferidos, além de 
receitas próprias, obrigando a União a contrapartida de valor duplicado; 
C- na integração dos Conselhos Regionais, pela forma que será delimitado em lei complementar. 
Numa visão mais abrangente, propõe a Emenda que essa mesma lei defina as bases do zoneamento 
econômico nacional, para orientação das ações de Governo e a indução do setor privado, no espaço 
geoeconômico e social brasileiro. Do mesmo passo, e em consequência, o sistema nacional de 
planejamento integrado incorporará, obrigatoriamente, as Regiões de Desenvolvimento. O que se 
visa é que as políticas econômicas e sociais sejam, efetivamente, regionalizadas. 
Regiões de Desenvolvimento são, por definições, as carentes, as situadas abaixo das médias 
nacionais em termos de condições de vida. Daí que somente os Estados situados nessas áreas, mas 
todos eles possam compor Regiões de Desenvolvimento. A generalização indiscriminada do 
instrumento invalidaria qualquer política consequente de desenvolvimento especialmente 
diferenciada. 
Similarmente, a Emenda dispõe sobre a criação, pelos Estados, de Regiões Metropolitanas e 
Microrregiões. Sugere-se que essas entidades intraestaduais sigam o modelo federal, no que respeita 
ao processo de criação, repartição de Fundos, administração e demais características. Naturalmente, 
prevê-se as adaptações ou “reduções” inevitáveis, implícitas na passagem do plano federal para o 
estadual, ou deste para o municipal. Ao mesmo tempo, é óbvio, devem ser respeitadas as 
peculiaridades locais. 
As regiões, como desenhadas na Emenda, ademais dos recursos públicos (orçamentários e outros), 
previstos no texto, deverão usufruir de incentivos e seus resultados. Não apenas de incentivos fiscais, 
sobre os quais o Brasil tem experiência acumulada. A proposta é no sentido de que estes sejam 
reformulados, a partir da própria experiência. Deixariam, pois, de constituir opção dos contribuintes 
que deles se beneficiariam, passando o seu produto a alimentar o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Regional. Este, por sua vez, alimentará os Fundos Regionais específicos, mediante 
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critérios de repartição idênticos aos adotados para repartição dos Fundos de Participação entre 
Estados e Municípios. 
Por outro lado, prevê a Emenda novas modalidades de inventivos, incidentes diretamente sobre os 
componentes de custos e a formação de preços. Assim será possível diminuir as desvantagens 
locacionais, não apenas em termos de investimentos reprodutivos, mas também, diretamente, em 
termos de melhoria dos padrões de vida das populações regionais. A experiência brasileira, de 
décadas, de igualização dos preços dos derivados de petróleo e, mais recentemente, as de tarifas de 
energia elétrica, mostram que o modelo é factível. 
No campo tributário, a inovação é a introdução da alternativa do diferimento do recolhimento de 
impostos, em lugar de sua dispensa ou isenção, o que se pode revelar socialmente mais vantajoso 
em certas situações. 
Todos os esquemas de ação indicados na Emenda são compatíveis com a organização social e 
política do país, constante dos demais Títulos e Capítulos do Projeto da Constituição. Ajustam-se 
perfeitamente às tradições sociais e políticas nacionais. E, naquilo em que introduzem novas atitudes, 
beneficiam-se tanto da experiência brasileira acumulada, evitando a repetição de erros e distorções, 
como da prática de outros países de estrutura social e econômica semelhante à do Brasil. 
Estamos convencidos de que o trabalho de promoção de justiça social, presente em numerosas 
passagens do Projeto, somente se enriquecerá com a aprovação da presente Emenda. Definições 
esparsas no corpo do Projeto ganham consistência com a visão integrada, prospectiva, 
proporcionada pela nova estrutura proposta para o capítulo das Regiões. Com base em sua nova 
redação será possível inaugurar, concretamente, uma verdadeira política nacional de 
desenvolvimento equilibrado, equânime. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:16607 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se os artigos 71 e 72. 
Justificativa: 
As Regiões de Desenvolvimento Econômico não resultarão em pretendidos benefícios e melhorias 
para as unidades membros da Federação, ou seja, não farão nada que estas não possam fazer 
independentemente das mesmas. 
A criação de Regiões de Desenvolvimento Econômico poderá resultar em um processo de conflitos 
entre o Sul e o Norte-Nordeste do País, pois significará um estímulo a disputas regionais. Essas 
disputas poderão provocar sérias cisões entre as regiões, com resultados negativos sobre a unidade 
nacional. 
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que o novo Substitutivo do Relator deu outra redação muito mais ampla 
e abrangente que a anterior. 
   
   EMENDA:16622 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CÁSSIO CUNHA LIMA (PMDB/PB) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
O Art. 71 do Projeto de Constituição passa a  
vigorar com a seguinte redação:  
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Art. 71 - Para efeitos administrativos, os  
Estados Federados e o Distrito Federal poderão  
associar-se em Regiões de desenvolvimento e os  
municípios em Regiões Metropolitanas, Aglomerações  
Urbanas e Microrregiões.  
Parágrafo único - Lei Complementar Federal  
definirá os critérios básicos para o  
estabelecimento de Regiões de desenvolvimento,  
Regiões Metropolitanas, Aglomerações Urbanas e  
Microrregiões. 
Justificativa: 
A presente emenda tem como objetivo acrescentar ao art. 71 o termo aglomerações urbanas, 
buscando, desta forma, possibilitar aos municípios a sua associação a estes aglomerados. Este 
preceito tem efeito meramente administrativo. 
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que o novo Substitutivo do Relator deu outra redação ao dispositivo. 
   
   EMENDA:16625 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CÁSSIO CUNHA LIMA (PMDB/PB) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 72  
Retirar do texto desse artigo a frase  
"...constituídas por unidades federadas  
limítrofes, pertencentes ao mesmo complexo  
geoeconômico,..." e em seu lugar acrescentar "...  
de Desenvolvimento Econômico..." 
Justificativa: 
É desnecessária a explicitação “...constituídas por unidades federadas, pertencentes ao mesmo 
complexo geoeconômico...”. Com efeito, a palavra “região” indica, no caso, Estados-federados 
limítrofes, com características comuns, a exemplo das geoeconômicas. Não se pode ter regiões sem 
que as unidades compostas não tenham características comuns e sejam não limítrofes. Se integram 
uma região são forçosamente, lindeiras. Por outro lado, se for só um Estado-membro, não se tem 
região. 
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que o novo substitutivo do relator deu outra redação ao dispositivo. 
   
   EMENDA:16721 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALEXANDRE PUZYNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado: art. 72  
Retirar do texto desse artigo a frase  
"...constituídas por unidades federadas  
limítrofes, pertencentes ao mesmo complexo  
geoeconômico,..." e em seu lugar acrescentar  
"...de Desenvolvimento Econômico..." 
Justificativa: 
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É desnecessária a explicitação “...constituídas por unidades federadas, pertencentes ao mesmo 
complexo geoeconômico...”. Com efeito, a palavra “região” indica, no caso, Estados-federados 
limítrofes, com características comuns, a exemplo das geoeconômicas. Não se pode ter regiões sem 
que as unidades compostas não tenham características comuns e sejam não limítrofes. Se integram 
uma região são forçosamente, lindeiras. Por outro lado, se for só um Estado-membro, não se tem 
região. 
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que o novo substitutivo do relator deu diferente redação ao dispositivo. 
   
   EMENDA:17335 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DOMINGOS JUVENIL (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Visa a emenda substituições correlatas dos  
arts. 71 a 73 (renumerando-se a atual, art. 74 e  
demais) do Projeto (capítulo VI, do Título IV -  
Das Regiões), atendendo, assim, o § 2o. do art.  
22, da Resolução no. 2 de 1987, da ANC, pelos  
seguintes artigos:  
"Art. 71 - Lei complementar federal  
estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento  
do desenvolvimento regional integrado, na qual:  
I - serão definidos os critérios para o  
zoneamento econômico nacional, articulador dos  
investimentos públicos e norteador dos  
investimentos particulares incentivados;  
II - será estruturado o sistema nacional de  
planejamento regional integrado, que incorporará  
as Regiões de Desenvolvimento constituídas na  
forma deste Capítulo;  
III - serão estabelecidos os processos de  
cálculo das quotas dos Estados, Distrito Federal e  
Municípios, no rateio dos Fundos previstos nesta  
Constituição, obrigatoriamente:  
a) - na razão direta do tamanho das  
populações beneficiárias, da superfície  
territorial respectiva e, quando for o caso, dos  
saldos das balanças comerciais dos Estados com o  
Exterior;  
b) - na razão inversa da renda per capita e  
de outros indicadores econômicos e sociais  
pertinentes, negativos;  
IV - em função dos zoneamento previsto no  
item I, serão fixadas as dedes dos organismos  
federais de âmbito regional, inclusive os da  
administração indireta, obrigatoriamente nas  
respectivas áreas de jurisdição:  
Parágrafo Único - A mesma lei disporá sobre a  
criação, organização, sustentação e funcionamento  
das Regiões de Desenvolvimento, observados os  
seguintes critérios:  
I - cada Região de Desenvolvimento será  
criada em lei federal, reunindo Estados e  
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Territórios Federais limítrofes, integrantes do  
mesmo espaço geoeconômico e social;  
II - somente participarão de Regiões de  
Desenvolvimento Estados e Territórios que  
apresentarem indicadores econômicos e sociais  
característicos de situações de  
subdesenvolvimento, inferiores às médias  
nacionais;  
III - cada Estado ou Território, na situação  
descrita no item anterior, fará parte  
obrigatoriamente de uma Região de Desenvolvimento,  
e somente de uma;  
IV - a criação de Região de Desenvolvimento  
será objeto de lei da Assembléia Legislativa de  
cada um dos Estados interessados, nesse ato se  
definindo as parcelas das quotas a que tenham  
direitos nos Fundos de Participação e outros, e  
que decidam destinar à composição do Fundo Regional;  
V - Cumprido o dispositivo no item IV a União  
obriga-se, automaticamente, a consagrar, em cada  
exercício financeiro subsequente, a quantia  
correspondente a, pelo menos, o dobro da reservada  
pelos Estados, para composição do mesmo Fundo;  
VI - na lei de criação de cada Região de  
Desenvolvimento serão:  
a - fixada a respectiva sede;  
b - configurados os seus órgãos diretivos e  
administrativos;  
c - organizado o Conselho Regional, do qual  
serão membros natos os Governadores e Presidentes  
das Assembléias Legislativas dos Estados  
associados, bem como representantes do Governo  
Federal em número nunca superior ao dos delegados  
estaduais.  
Parágrafo Único - Para os efeitos do disposto  
neste artigo, o Distrito Federal equipara-se aos  
Estados.  
Art. 72 - Os Estados e o Distrito Federal  
poderão criar Regiões Metropolitanas e  
Microrregiões, respeitados, com as adaptações  
exigidas pelas peculiaridades locais, a concepção  
básica e os critérios do artigo anterior.  
Art. 73 - As leis federais de criação de  
Regiões de Desenvolvimento estabelecerão os  
incentivos tendentes à melhoria dos padrões de  
vida de suas populações e a garantir a  
competitividade dos seus sistemas produtivos.  
Parágrafo Único - Os incentivos  
compreenderão, entre outras medidas, as seguintes:  
I - redução, tendente à equalização em todo o  
território nacional, de tarifas, fretes, taxas de  
seguros e outros itens de despesas de  
investimentos e componentes de preços;  
II - isenções e reduções ou diferimento  
temporário, de tributos devidos a União, aos  
Estados e aos Municípios, incidentes sobre os  
residentes e operações na Região e os  
empreendimentos regionais prioritários.  
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Art. 74 - Para financiamento dos programas  
das Regiões de Desenvolvimento a Lei Complementar  
prevista no artigo 71 definirá as deduções do  
imposto sobre a renda e proventos de qualquer  
natureza, e de outros tributos, devidos por  
pessoas físicas e jurídicas, em todo o território  
nacional, cujo produto constituirá o Fundo  
Nacional de Desenvolvimento Regional.  
Parágrafo Único - O Fundo Nacional a que se  
refere este artigo será automaticamente  
distribuído e transferido às diversas Regiões de  
Desenvolvimento, com observância de critérios  
idênticos aos definidos no item III, do art. 71,  
para aplicação direta pelos órgãos regionais  
respectivos. 
Justificativa: 
O Capítulo VI do Título IV do Projeto contém as normas básicas para a regionalização da política de 
desenvolvimento. Seu objetivo central é o expresso em numerosas passagens do Projeto, qual seja, 
a redução das disparidades econômicas e sociais existentes entre as diferentes regiões brasileiras. 
A concepção do Projeto é de que as leis de criação das chamadas Regiões de Desenvolvimento 
sejam homologadas pelos Estados interessados, que participarão dos órgãos gestores respectivos. 
Ao mesmo tempo, estabelece os fundamentos para o surgimento de Áreas Metropolitanas e 
Microrregiões. 
A Emenda uniformiza a terminologia e procura sistematizar a proposta, de maneira a envolver, em 
compromissos solidários, a União, os Estados e Municípios na formação e sustentação daquelas 
Regiões. O Distrito Federal é equiparado aos Estados. Das Regiões devem participar, igualmente, os 
Territórios Federais. 
A solidariedade buscada manifesta-se. 
A- no processo de criação das Regiões que, sendo feita em lei federal, todavia depende de 
homologação estadual; 
B- na destinação de recursos estaduais provenientes de fundos federais transferidos, além de 
receitas próprias, obrigando a União a contrapartida de valor duplicado; 
C- na integração dos Conselhos Regionais, pela forma que será delimitado em lei complementar. 
Numa visão mais abrangente, propõe a Emenda que essa mesma lei defina as bases do zoneamento 
econômico nacional, para orientação das ações de Governo e a indução do setor privado, no espaço 
geoeconômico e social brasileiro. Do mesmo passo, e em consequência, o sistema nacional de 
planejamento integrado incorporará, obrigatoriamente, as Regiões de Desenvolvimento. O que se 
visa é que as políticas econômicas e sociais sejam, efetivamente, regionalizadas. 
Regiões de Desenvolvimento são, por definições, as carentes, as situadas abaixo das médias 
nacionais em termos de condições de vida. Daí que somente os Estados situados nessas áreas, mas 
todos eles possam compor Regiões de Desenvolvimento. A generalização indiscriminada do 
instrumento invalidaria qualquer política consequente de desenvolvimento especialmente 
diferenciada. 
Similarmente, a Emenda dispõe sobre a criação, pelos Estados, de Regiões Metropolitanas e 
Microrregiões. Sugere-se que essas entidades intraestaduais sigam o modelo federal, no que respeita 
ao processo de criação, repartição de Fundos, administração e demais características. Naturalmente, 
prevê-se as adaptações ou “reduções” inevitáveis, implícitas na passagem do plano federal para o 
estadual, ou deste para o municipal. Ao mesmo tempo, é óbvio, devem ser respeitadas as 
peculiaridades locais. 
As regiões, como desenhadas na Emenda, ademais dos recursos públicos (orçamentários e outros), 
previstos no texto, deverão usufruir de incentivos e seus resultados. Não apenas de incentivos fiscais, 
sobre os quais o Brasil tem experiência acumulada. A proposta é no sentido de que estes sejam 
reformulados, a partir da própria experiência. Deixariam, pois, de constituir opção dos contribuintes 
que deles se beneficiariam, passando o seu produto a alimentar o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Regional. Este, por sua vez, alimentará os Fundos Regionais específicos, mediante 
critérios de repartição idênticos aos adotados para repartição dos Fundos de Participação entre 
Estados e Municípios. 
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Por outro lado, prevê a Emenda novas modalidades de inventivos, incidentes diretamente sobre os 
componentes de custos e a formação de preços. Assim será possível diminuir as desvantagens 
locacionais, não apenas em termos de investimentos reprodutivos, mas também, diretamente, em 
termos de melhoria dos padrões de vida das populações regionais. A experiência brasileira, de 
décadas, de igualização dos preços dos derivados de petróleo e, mais recentemente, as de tarifas de 
energia elétrica, mostram que o modelo é factível. 
No campo tributário, a inovação é a introdução da alternativa do diferimento do recolhimento de 
impostos, em lugar de sua dispensa ou isenção, o que se pode revelar socialmente mais vantajoso 
em certas situações. 
Todos os esquemas de ação indicados na Emenda são compatíveis com a organização social e 
política do país, constante dos demais Títulos e Capítulos do Projeto da Constituição. Ajustam-se 
perfeitamente às tradições sociais e políticas nacionais. E, naquilo em que introduzem novas atitudes, 
beneficiam-se tanto da experiência brasileira acumulada, evitando a repetição de erros e distorções, 
como da prática de outros países de estrutura social e econômica semelhante à do Brasil. 
Estamos convencidos de que o trabalho de promoção de justiça social, presente em numerosas 
passagens do Projeto, somente se enriquecerá com a aprovação da presente Emenda. Definições 
esparsas no corpo do Projeto ganham consistência com a visão integrada, prospectiva, 
proporcionada pela nova estrutura proposta para o capítulo das Regiões. Com base em sua nova 
redação será possível inaugurar, concretamente, uma verdadeira política nacional de 
desenvolvimento equilibrado, equânime. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:17347 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JARBAS PASSARINHO (PDS/PA) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Visa a emenda substituições correlatas dos  
arts. 71 a 73 (renumerando-se o atual art. 74 e os  
demais) do Projeto (capítulo VI, do Título IV -  
Das Regiões), atendendo, assim, o § 2o. do art.  
22, da Resolução no. 02 de 1987, da ANC, pelos  
seguintes artigos:  
"Art. 71. Lei complementar federal  
estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento  
do desenvolvimento regional integrado, na qual:  
I - serão definidos os critérios para o  
zoneamento econômico nacional, articulador dos  
investimentos públicos e norteador dos  
investimentos particulares incentivados;  
II - será estruturado o sistema nacional de  
planejamento regional integrado, que incorporará  
as Regiões de Desenvolvimento constituídas na  
forma deste Capítulo;  
III - serão estabelecidos os processos de  
cálculo das quotas dos Estados, Distrito Federal e  
Municípios, no rateio dos Fundos previstos nesta  
Constituição, obrigatoriamente:  
a) na razão direta do tamanho das populações  
beneficiárias, da superfície territorial  
respectiva e, quando for o caso, dos saldos das  
balanças comerciais dos Estados com o Exterior;  
b) na razão inversa da renda per capita e de  
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outros indicadores econômicos e sociais  
pertinentes, negativos;  
IV - em função do zoneamento previsto no item  
I, serão fixadas as sedes dos organismos federais  
de âmbito regional, inclusive os da administração  
indireta, obrigatoriamente nas respectivas áreas  
de jurisdição:  
Parágrafo Único. A mesma lei disporá sobre a  
criação, organização, sustentação e funcionamento  
das Regiões de Desenvolvimento, observados os  
seguintes critérios:  
I - cada Região de Desenvolvimento será  
criada em lei federal, reunindo Estados e  
Territórios Federais limítrofes, integrantes do  
mesmo espaço geoeconômico e social;  
II - somente participarão de Regiões de  
Desenvolvimento Estado e Territórios que  
apresentarem indicadores econômicos e sociais  
característicos de situações de  
subdesenvolvimento, inferiores às médias  
nacionais;  
III - cada Estado ou Território, na situação  
descrita no item anterior, fará parte  
obrigatoriamente de uma Região de Desenvolvimento,  
e somente de uma;  
IV - a criação de Região de Desenvolvimento  
será objeto de lei da Assembléia Legislativa de  
cada um dos Estados interessados, nesse ato se  
definindo as parcelas das quotas a que tenham  
direitos nos Fundos de Participação e outros, e  
que decidam destinar à composição do Fundo Regional;  
V - Cumprido o disposto no item IV a União  
obriga-se, automaticamente, a consagrar, em cada  
exercício financeiro subsequente, quantia  
correspondente a, pelo menos, o dobro da reservada  
pelos Estados, para composição do mesmo Fundo;  
VI - na lei de criação de cada Região de  
Desenvolvimento serão:  
a) fixada a respectiva sede;  
b) configurados os seus órgãos diretivos e  
administrativos;  
c) organizado o Conselho Regional, do qual  
serão membros natos os Governadores e Presidentes  
das Assembléias Legislativas dos Estados  
associados, bem como representantes do Governo  
Federal em número nunca superior ao dos delegados  
estaduais.  
Parágrafo Único - Para os efeitos do disposto  
neste artigo, o Distrito Federal equipara-se aos  
Estados.  
Art. 72 - Os Estados e o Distrito Federal  
poderão criar Regiões Metropolitanas e  
Microrregiões, respeitados, com as adaptações  
exigidas pelas peculiaridades locais, a concepção  
básica e os critérios do artigo anterior.  
Art. 73. As leis federais de criação de  
Regiões de Desenvolvimento estabelecerão os  
incentivos tendentes à melhoria dos padrões de  
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vida de suas populações e a garantir a  
competitividade dos seus sistemas produtivos.  
Parágrafo Único. Os incentivos compreenderão,  
entre outras medidas, as seguintes:  
I - redução, tendente à equalização em todo o  
território nacional, de tarifas, fretes, taxas de  
seguros e outros itens de despesas de  
investimentos e componentes de preços;  
II - isenções e reduções ou diferimento  
temporário, de tributos devidos a União, aos  
Estados e aos Municípios, incidentes sobre os  
residentes e operações na Região e os  
empreendimentos regionais prioritários.  
Art. 74. Para financiamento dos programas das  
Regiões de Desenvolvimento a Lei Complementar  
prevista no artigo 71 definirá as deduções do  
imposto sobre a renda e proventos de qualquer  
natureza, e de outros tributos, devidos por  
pessoas físicas e jurídicas, em todo o território  
nacional, cujo produto constituirá o Fundo  
Nacional de Desenvolvimento Regional.  
Parágrafo Único. O Fundo Nacional a que se  
refere este artigo será automaticamente  
distribuído e transferido às diversas Regiões de  
Desenvolvimento, com observância de critérios  
idênticos aos definidos no item III, do art. 71,  
para aplicação direta pelos órgãos regionais  
respectivos. 
Justificativa: 
O Capítulo VI do Título IV do Projeto contém as normas básicas para a regionalização da política de 
desenvolvimento. Seu objetivo central é o expresso em numerosas passagens do Projeto, qual seja, 
a redução das disparidades econômicas e sociais existentes entre as diferentes regiões brasileiras. 
A concepção do Projeto é de que as leis de criação das chamadas Regiões de Desenvolvimento 
sejam homologadas pelos Estados interessados, que participarão dos órgãos gestores respectivos. 
Ao mesmo tempo, estabelece os fundamentos para o surgimento de Áreas Metropolitanas e 
Microrregiões. 
A Emenda uniformiza a terminologia e procura sistematizar a proposta, de maneira a envolver, em 
compromissos solidários, a União, os Estados e Municípios na formação e sustentação daquelas 
Regiões. O Distrito Federal é equiparado aos Estados. Das Regiões devem participar, igualmente, os 
Territórios Federais. 
A solidariedade buscada manifesta-se. 
A- no processo de criação das Regiões que, sendo feita em lei federal, todavia depende de 
homologação estadual; 
B- na destinação de recursos estaduais provenientes de fundos federais transferidos, além de 
receitas próprias, obrigando a União a contrapartida de valor duplicado; 
C- na integração dos Conselhos Regionais, pela forma que será delimitado em lei complementar. 
Numa visão mais abrangente, propõe a Emenda que essa mesma lei defina as bases do zoneamento 
econômico nacional, para orientação das ações de Governo e a indução do setor privado, no espaço 
geoeconômico e social brasileiro. Do mesmo passo, e em consequência, o sistema nacional de 
planejamento integrado incorporará, obrigatoriamente, as Regiões de Desenvolvimento. O que se 
visa é que as políticas econômicas e sociais sejam, efetivamente, regionalizadas. 
Regiões de Desenvolvimento são, por definições, as carentes, as situadas abaixo das médias 
nacionais em termos de condições de vida. Daí que somente os Estados situados nessas áreas, mas 
todos eles possam compor Regiões de Desenvolvimento. A generalização indiscriminada do 
instrumento invalidaria qualquer política consequente de desenvolvimento especialmente 
diferenciada. 
Similarmente, a Emenda dispõe sobre a criação, pelos Estados, de Regiões Metropolitanas e 
Microrregiões. Sugere-se que essas entidades intraestaduais sigam o modelo federal, no que respeita 
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ao processo de criação, repartição de Fundos, administração e demais características. Naturalmente, 
prevê-se as adaptações ou “reduções” inevitáveis, implícitas na passagem do plano federal para o 
estadual, ou deste para o municipal. Ao mesmo tempo, é óbvio, devem ser respeitadas as 
peculiaridades locais. 
As regiões, como desenhadas na Emenda, ademais dos recursos públicos (orçamentários e outros), 
previstos no texto, deverão usufruir de incentivos e seus resultados. Não apenas de incentivos fiscais, 
sobre os quais o Brasil tem experiência acumulada. A proposta é no sentido de que estes sejam 
reformulados, a partir da própria experiência. Deixariam, pois, de constituir opção dos contribuintes 
que deles se beneficiariam, passando o seu produto a alimentar o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Regional. Este, por sua vez, alimentará os Fundos Regionais específicos, mediante 
critérios de repartição idênticos aos adotados para repartição dos Fundos de Participação entre 
Estados e Municípios. 
Por outro lado, prevê a Emenda novas modalidades de inventivos, incidentes diretamente sobre os 
componentes de custos e a formação de preços. Assim será possível diminuir as desvantagens 
locacionais, não apenas em termos de investimentos reprodutivos, mas também, diretamente, em 
termos de melhoria dos padrões de vida das populações regionais. A experiência brasileira, de 
décadas, de igualização dos preços dos derivados de petróleo e, mais recentemente, as de tarifas de 
energia elétrica, mostram que o modelo é factível. 
No campo tributário, a inovação é a introdução da alternativa do diferimento do recolhimento de 
impostos, em lugar de sua dispensa ou isenção, o que se pode revelar socialmente mais vantajoso 
em certas situações. 
Todos os esquemas de ação indicados na Emenda são compatíveis com a organização social e 
política do país, constante dos demais Títulos e Capítulos do Projeto da Constituição. Ajustam-se 
perfeitamente às tradições sociais e políticas nacionais. E, naquilo em que introduzem novas atitudes, 
beneficiam-se tanto da experiência brasileira acumulada, evitando a repetição de erros e distorções, 
como da prática de outros países de estrutura social e econômica semelhante à do Brasil. 
Estamos convencidos de que o trabalho de promoção de justiça social, presente em numerosas 
passagens do Projeto, somente se enriquecerá com a aprovação da presente Emenda. Definições 
esparsas no corpo do Projeto ganham consistência com a visão integrada, prospectiva, 
proporcionada pela nova estrutura proposta para o capítulo das Regiões. Com base em sua nova 
redação será possível inaugurar, concretamente, uma verdadeira política nacional de 
desenvolvimento equilibrado, equânime. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:17390 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO MORAES (PMDB/PA) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Visa a emenda substituições correlatas dos  
arts. 71 a 73 (renumerando-se o atual art. 74 e os  
demais) do Projeto (capítulo VI, do Título IV -  
das Regiões), atendendo, assim, o § 2o. do art.  
22, da Resolução no. 02 de 1987, da A. N. C.,  
pelos seguintes artigos:  
"Art. 71 - Lei complementar federal  
estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento  
do desenvolvimento regional integrado, na qual:  
I - serão definidos os critérios para o  
zoneamento econômico nacional, articulador dos  
investimentos públicos e norteador dos  
investimentos particulares incentivados;  
II - será estruturado o sistema nacional de  
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planejamento regional integrado, que incorporará  
as regiões de desenvolvimento constituídas na  
forma deste capítulo;  
III - serão estabelecidos os processos de  
cálculo das quotas dos Estados, Distrito Federal e  
Municípios, no rateio dos Fundos previstos nesta  
Constituição , obrigatoriamente:  
a) - na razão direta do tamanho das  
populações beneficiárias, da superfície  
territorial respectiva e, quando for o caso, dos  
saldos das balanças comerciais dos Estados com o  
Exterior;  
b) - na razão inversa da renda per capita e  
de outros indicadores econômicos e sociais  
pertinentes negativos;  
IV - em função do zoneamento previsto no item  
I, serão fixadas as sedes dos organismos federais  
de âmbito regional, inclusive os da administração  
indireta, obrigatoriamente nas respectivas áreas  
de jurisdição:  
Parágrafo Único - A mesma lei disporá sobre  
a criação organização, sustentação e funcionamento  
das regiões de desenvolvimento, observados os  
seguintes critérios:  
I - cada região de desenvolvimento será  
criada em lei federal, reunindo Estados e  
Territórios Federais limítrofes, integrantes do  
esmo espaço geoeconômico e social;  
II - somente participarão de Regiões de  
Desenvolvimento Estados e Territórios que  
apresentarem indicadores econômicos e sociais  
característicos de situações de  
subdesenvolvimento, inferiores às médias nacionais.  
III - cada Estado ou Território, na situação  
descrita no item anterior, fará parte  
obrigatoriamente de uma Região de Desenvolvimento,  
e somente de uma;  
IV - a criação de Região de Desenvolvimento  
será objeto de lei da Assembléia Legislativa de  
cada um dos Estados interessados, nesse ato se  
definindo as parcelas das quotas a que tenham  
direitos nos Fundos de Participação e outros, e que  
decidam destinar à composição do Fundo Regional;  
V - Cumprido o disposto no item IV a União  
obriga-se, automaticamente, a consagrar, em cada  
exercício financeiro subsequente, quantia  
correspondente a, pelo menos, o dobro da reservada  
pelos Estados, para composição do mesmo Fundo;  
VI - na lei de criação de cada Região de  
Desenvolvimento serão:  
a - fixada a respectiva sede;  
b - configurados os seus órgãos diretivos e  
administrativos;  
c - organizado o Conselho Regional, do qual  
serão membros natos os Governadores e Presidentes  
das Assembléias Legislativas dos Estados  
associados, bem como representantes do Governo  
Federal em número nunca superior ao dos delegados  
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estaduais.  
Parágrafo Único - Para os efeitos do  
disposto neste artigo, o Distrito Federal  
equipara-se aos Estados.  
Art. 72 - Os Estados e o Distrito federal  
poderão criar Regiões Metropolitanas e  
Microrregiões, respeitados, com as adaptações  
exigidas pelas peculiaridades locais, a concepção  
básica e os critérios do artigo anterior.  
Art. 73 - As leis federais de criação de  
Regiões de Desenvolvimento estabelecerão os  
incentivos tendentes à melhoria dos padrões de  
vida de suas populações e a garantir a  
competitividade dos seus sistemas produtivos.  
Parágrafo único - os incentivos  
compreenderão, entre outras medidas, as seguintes:  
I - redução, tendente à equalização em todo o  
território nacional, de tarifas, fretes, taxas de  
seguros e outros itens de despesas de  
investimentos e componentes de preços;  
II - isenções e reduções ou diferimento  
temporário, de tributos devidos a União, aos  
Estados e aos Municípios, incidentes sobre os  
residentes e operações na Regiões e os  
empreendimentos regionais prioritários.  
Art. 74 - Para financiamento dos programas  
das regiões de Desenvolvimento a Lei Complementar  
prevista no artigo 71 definirá as deduções do  
imposto sobre a renda e proventos de qualquer  
natureza, e de outros tributos, devidos por  
pessoas físicas e jurídicas, em todo o território  
nacional, cujo produto constituíra o Fundo  
Nacional de Desenvolvimento Regional.  
Parágrafo Único - o Fundo Nacional a que se  
refere este artigo será automaticamente  
distribuído e transferido às diversas Regiões de  
Desenvolvimento, com observâncias de critérios  
idênticos aos definidos no item III, do art. 71,  
para aplicação direta pelos órgãos regionais  
respectivos. 
Justificativa: 
O Capítulo VI do Título IV do Projeto contém as normas básicas para a regionalização da política de 
desenvolvimento. Seu objetivo central é o expresso em numerosas passagens do Projeto, qual seja, 
a redução das disparidades econômicas e sociais existentes entre as diferentes regiões brasileiras. 
A concepção do Projeto é de que as leis de criação das chamadas Regiões de Desenvolvimento 
sejam homologadas pelos Estados interessados, que participarão dos órgãos gestores respectivos. 
Ao mesmo tempo, estabelece os fundamentos para o surgimento de Áreas Metropolitanas e 
Microrregiões. 
A Emenda uniformiza a terminologia e procura sistematizar a proposta, de maneira a envolver, em 
compromissos solidários, a União, os Estados e Municípios na formação e sustentação daquelas 
Regiões. O Distrito Federal é equiparado aos Estados. Das Regiões devem participar, igualmente, os 
Territórios Federais. 
A solidariedade buscada manifesta-se. 
A- no processo de criação das Regiões que, sendo feita em lei federal, todavia depende de 
homologação estadual; 
B- na destinação de recursos estaduais provenientes de fundos federais transferidos, além de 
receitas próprias, obrigando a União a contrapartida de valor duplicado; 
C- na integração dos Conselhos Regionais, pela forma que será delimitado em lei complementar. 
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Numa visão mais abrangente, propõe a Emenda que essa mesma lei defina as bases do zoneamento 
econômico nacional, para orientação das ações de Governo e a indução do setor privado, no espaço 
geoeconômico e social brasileiro. Do mesmo passo, e em consequência, o sistema nacional de 
planejamento integrado incorporará, obrigatoriamente, as Regiões de Desenvolvimento. O que se 
visa é que as políticas econômicas e sociais sejam, efetivamente, regionalizadas. 
Regiões de Desenvolvimento são, por definições, as carentes, as situadas abaixo das médias 
nacionais em termos de condições de vida. Daí que somente os Estados situados nessas áreas, mas 
todos eles possam compor Regiões de Desenvolvimento. A generalização indiscriminada do 
instrumento invalidaria qualquer política consequente de desenvolvimento especialmente 
diferenciada. 
Similarmente, a Emenda dispõe sobre a criação, pelos Estados, de Regiões Metropolitanas e 
Microrregiões. Sugere-se que essas entidades intraestaduais sigam o modelo federal, no que respeita 
ao processo de criação, repartição de Fundos, administração e demais características. Naturalmente, 
prevê-se as adaptações ou “reduções” inevitáveis, implícitas na passagem do plano federal para o 
estadual, ou deste para o municipal. Ao mesmo tempo, é óbvio, devem ser respeitadas as 
peculiaridades locais. 
As regiões, como desenhadas na Emenda, ademais dos recursos públicos (orçamentários e outros), 
previstos no texto, deverão usufruir de incentivos e seus resultados. Não apenas de incentivos fiscais, 
sobre os quais o Brasil tem experiência acumulada. A proposta é no sentido de que estes sejam 
reformulados, a partir da própria experiência. Deixariam, pois, de constituir opção dos contribuintes 
que deles se beneficiariam, passando o seu produto a alimentar o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Regional. Este, por sua vez, alimentará os Fundos Regionais específicos, mediante 
critérios de repartição idênticos aos adotados para repartição dos Fundos de Participação entre 
Estados e Municípios. 
Por outro lado, prevê a Emenda novas modalidades de inventivos, incidentes diretamente sobre os 
componentes de custos e a formação de preços. Assim será possível diminuir as desvantagens 
locacionais, não apenas em termos de investimentos reprodutivos, mas também, diretamente, em 
termos de melhoria dos padrões de vida das populações regionais. A experiência brasileira, de 
décadas, de igualização dos preços dos derivados de petróleo e, mais recentemente, as de tarifas de 
energia elétrica, mostram que o modelo é factível. 
No campo tributário, a inovação é a introdução da alternativa do diferimento do recolhimento de 
impostos, em lugar de sua dispensa ou isenção, o que se pode revelar socialmente mais vantajoso 
em certas situações. 
Todos os esquemas de ação indicados na Emenda são compatíveis com a organização social e 
política do país, constante dos demais Títulos e Capítulos do Projeto da Constituição. Ajustam-se 
perfeitamente às tradições sociais e políticas nacionais. E, naquilo em que introduzem novas atitudes, 
beneficiam-se tanto da experiência brasileira acumulada, evitando a repetição de erros e distorções, 
como da prática de outros países de estrutura social e econômica semelhante à do Brasil. 
Estamos convencidos de que o trabalho de promoção de justiça social, presente em numerosas 
passagens do Projeto, somente se enriquecerá com a aprovação da presente Emenda. Definições 
esparsas no corpo do Projeto ganham consistência com a visão integrada, prospectiva, 
proporcionada pela nova estrutura proposta para o capítulo das Regiões. Com base em sua nova 
redação será possível inaugurar, concretamente, uma verdadeira política nacional de 
desenvolvimento equilibrado, equânime. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:17878 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERALDO BULHÕES (PMDB/AL) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 72, do Projeto de Constituição, o seguinte § 4o:  
"Art. 72 - ..................................  
............................................  
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§ 4o. - São considerados de interesse da  
Região Metropolitana e regiões homogêneas, os  
serviços em geral considerados de interesse  
metropolitano ou interiorano, por lei estadual". 
Justificativa: 
É fundamental que os interesses das comunidades do Interior sejam preservados na parte relativa às 
Regiões Metropolitanas, objetivo que buscamos com a presente emenda. 
Parecer:   
   O artigo 72 foi suprimido pelo substitutivo do Relator. 
   
   EMENDA:17934 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO FRUET (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao caput e ao  
parágrafo único do artigo 71 do Projeto de Constituição:  
Art. 71 - Para efeitos administrativos, os  
Estados Federados e o Distrito Federal poderão  
associar-se em Regiões de Desenvolvimento e os  
Municípios em Regiões Metropolitanas, Aglomerações  
Urbanas e Microrregiões.  
Parágrafo único - Lei Complementar Federal  
definirá os critérios básicos para o  
estabelecimento de Regiões de Desenvolvimento,  
Regiões Metropolitanas, Aglomerações Urbanas e  
Microrregiões. 
Justificativa: 
Justifica-se a redação sugerida em vista da realidade municipal brasileira: desde pequenas cidades, 
com poucos habitantes, até grandes cidades com um vultuoso contingente populacional, 
principalmente as capitais dos Estados. Por isso, em razão destas últimas, é se lhes deve possibilitar 
a organização também em Aglomerações Urbanas. 
Parecer:   
   Pela rejeição. O substitutivo do Relator deu nova redação ao artigo 71, apresentando a matéria de 
maioria bem mais ampla.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:17935 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO FRUET (PMDB/PR) 
Texto:   
   Substitua-se a expressão "As regiões" do  
caput do artigo 72, e a expressão "Cada Região",  
do parágrafo 1o. do mesmo artigo, por "As regiões  
de desenvolvimento" e "Cada Região de  
Desenvolvimento", respectivamente. 
Justificativa: 
O principal motivo da criação de determinadas regiões envolvendo Estados limítrofes, está em se 
incrementar o seu desenvolvimento. Daí a redação sugerida, que melhor se afeiçoa aos objetivos 
pretendidos pelo artigo. 
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Parecer:   
   Pela aprovação parcial. O Relator houve por bem suprimir o dispositivo, no seu novo Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:18069 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: art. 72  
Retirar do texto desse artigo a frase "...  
constituídas por unidades federadas limítrofes,  
pertencentes ao mesmo complexo geoeconômico, ..."  
e em seu lugar acrescentar "... de Desenvolvimento  
Econômico..." 
Justificativa: 
É desnecessária a explicitação “...constituídas por unidades federadas, pertencentes ao mesmo 
complexo geoeconômico...”. Com efeito, a palavra “região” indica, no caso, Estados-federados 
limítrofes, com características comuns, a exemplo das geoeconômicas. Não se pode ter regiões sem 
que as unidades compostas não tenham características comuns e sejam não limítrofes. Se integram 
uma região são forçosamente, lindeiras. Por outro lado, se for só um Estado-membro, não se tem 
região. 
Parecer:   
   O substitutivo do Relator suprimiu o art. 72, não havendo, portanto, o que emendar. 
   
   EMENDA:18236 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: art. 72  
Retirar do texto desse artigo a frase "...  
constituídas por unidades federadas limítrofes,  
pertencentes ao mesmo complexo geoeconômico, ..."  
e em seu lugar acrescentar "... de Desenvolvimento  
Econômico ..." 
Justificativa: 
É desnecessária a explicitação “...constituídas por unidades federadas, pertencentes ao mesmo 
complexo geoeconômico...”. Com efeito, a palavra “região” indica, no caso, Estados-federados 
limítrofes, com características comuns, a exemplo das geoeconômicas. Não se pode ter regiões sem 
que as unidades compostas não tenham características comuns e sejam não limítrofes. Se integram 
uma região são forçosamente, lindeiras. Por outro lado, se for só um Estado-membro, não se tem 
região. 
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que o novo substitutivo do relator deu outra redação ao dispositivo. 
   
   EMENDA:19272 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   
   DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 72.  
Inclua-se no Artigo 72 do Projeto de  
Constituição, o seguinte:  
Artigo 72 - As regiões de desenvolvimento,  
constituídas por unidades federadas limítrofes,  
pertencentes aos mesmo complexo geoeconômico, são  
criadas, modificadas ou extintas por lei federal,  
ratificadas pelas Assembléias Legislativas  
dos respectivos Estados.  
§ 1o. - Cada Região de desenvolvimento terá  
um Conselho Regional do qual participarão, como  
membros natos, os governadores e os presidentes de  
Assembléias Legislativas dos Estados componentes.  
§ 2o. - Os planos de desenvolvimento e os  
orçamentos públicos levarão em conta as  
peculiaridades das regiões de Desenvolvimento,  
tanto em relação às despesas correntes quanto às  
de capital, observando-se rigorosamente a  
integração das ações setoriais face aos objetivos  
territoriais do desenvolvimento.  
§ 3o.- Lei Complementar Federal disporá sobre  
a criação, organização e gestão de fundos regionais  
de desenvolvimento, bem como sobre a participação  
da União e dos Estados integrantes da Região de  
Desenvolvimento em sua composição. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que o novo substitutivo do relator deu outra redação ao dispositivo. 
   
   EMENDA:19287 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado: Artigo 71.  
Inclua-se no Artigo 71 do Projeto de  
Constituição, o seguinte:  
Art. 71 - Para efeitos administrativos, os  
estados Federados e o Distrito Federal poderão  
associar-se em Regiões de Desenvolvimento e os  
Municípios em Regiões Metropolitanas, Aglomerações  
Urbanas ou Microrregiões.  
Parágrafo único - Lei Complementar Federal  
definirá os critérios básicos para o  
estabelecimento de Regiões de Desenvolvimento,  
Regiões Metropolitanas, Aglomerações Urbanas e  
Microrregiões. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
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Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que o novo substitutivo do relator deu nova redação ao dispositivo. 
   
   EMENDA:19382 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ELIÉZER MOREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Dê-se à ementa do Capítulo VI, do Título IV  
do Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
Capítulo VI - Das regiões de Desenvolvimento,  
da áreas metropolitanas e das Microrregiões. 
Justificativa: 
O texto do Capítulo VI – art. 71 a 73 – em nenhuma oportunidade se refere as regiões metropolitanas, 
e sim a Áreas Metropolitanas, não cabendo assim tratar a ementa do Capítulo de Regiões 
Metropolitanas. 
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que o novo Substitutivo do Relator deu outra redação ao dispositivo. 
   
   EMENDA:19383 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ELIÉZER MOREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Dê-se ao caput do art. 71, do capítulo VI, do  
Título IV, a seguinte redação:  
Art. 71 - Para efeitos de integração  
econômica-administrativa e espacial, os Estados  
Federados e o Distrito Federal poderão associar-se  
em Regiões de Desenvolvimento Econômico e os  
municípios em Áreas Metropolitanas ou microrregiões. 
Justificativa: 
O projeto de Constituição trata de associação de Estados em Regiões e de municípios em áreas 
metropolitanas e microrregionais, para efeito administrativo. 
Essa condição restringe a função da área geográfica regional e o desenvolvimento econômico a uma 
conotação meramente administrativa, quando, na verdade, a função que se objetiva e a de integração 
socioeconômica e espacial, facilitadoras da consecução do desenvolvimento econômico e social, 
aliadas à função administrativa. 
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que o novo Substitutivo do Relator deu outra redação ao dispositivo. 
   
   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.  
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Dê-se ao Título quarto do Projeto de  
Constituição a seguinte redação:  
"Título IV  
Da organização do Estado  
Capítulo I 
[...] 
Capítulo VI  
Das Regiões de Desenvolvimento Econômico, das  
Áreas metropolitanas e das Microrregiões  
Art. 40. Para efeitos administrativos, os  
Estados e o Distrito Federal poderão associar-se  
em Regiões de Desenvolvimento Econômico e os  
Municípios em Microrregiões ou em Áreas Metropolitanas.  
Parágrafo único. Lei complementar  
disciplinará os critérios básicos para o  
estabelecimento de Regiões de Desenvolvimento  
Econômico, de Áreas Metropolitanas e  
Microrregiões, além de aglomerações urbanas,  
dispondo sobre sua autonomia, organização e  
competência, ressalvada a autonomia dos  
Municípios.  
Art. 41. As regiões de desenvolvimento  
econômico, constituídas por Estados limítrofes,  
pertencentes ao mesmo complexo, são criadas,  
modificadas ou extintas por lei federal,  
ratificada pelas Assembléias Legislativas dos  
respectivos Estados.  
Art. 42 Os Estados poderão, mediante Lei  
Complementar, criar Áreas Metropolitanas e  
Microrregiões, constituídas de agrupamentos de  
Municípios limítrofes, para integrar a  
organização, o planejamento, a programação e a  
execução das funções públicas de interesse  
metropolitano e microrregional, aplicando-se o  
disposto neste artigo, no que couber, ao Distrito  
Federal.  
[...] 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Ampla e valiosa contribuição, sob a forma da abrangente Emenda de dispositivo correlatos, que foi 
parcialmente levada em conta na elaboração do Título IV.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:19559 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON PERES (PDS/PA) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Visa a emenda substituições correlatas dos  
arts. 71 a 73 do Projeto (capítulo VI, do Título  
IV - Das Regiões), atendendo, assim, o § 2o. do  
art. 22, da Resolução n. 02 de 1987, da A.N.C.,  
pelos seguintes artigos:  
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"Art. 71 - Lei complementar federal  
estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento  
do desenvolvimento regional integrado, na qual:  
I - serão definidos os critérios para o  
zoneamento econômico nacional, articulador dos  
investimentos públicos e norteador dos  
investimentos particulares incentivados;  
II - será estruturado o sistema nacional de  
planejamento regional integrado, que incorporará  
as Regiões de Desenvolvimento constituídas na  
forma deste Capítulo;  
III - serão estabelecidos os processos de  
cálculo das quotas dos Estados, Distrito Federal e  
Municípios, no rateio dos Fundos previstos nesta  
Constituição, obrigatoriamente:  
a) - na razão direta do tamanho das  
populações beneficiárias, da superfície  
territorial respectiva e, quando for o caso, dos  
saldos das balanças comerciais dos Estados com o  
Exterior;  
b) - na razão inversa da renda per capita e  
de outros indicadores econômicos e sociais  
pertinentes, negativos;  
IV - em função do zoneamento previsto no item  
I, serão fixadas as sedes dos organismos federais  
de âmbito regional, inclusive os da administração  
indireta, obrigatoriamente nas respectivas áreas  
de jurisdição:  
Parágrafo Único - A mesma lei disporá sobre a  
criação, organização, sustentação e funcionamento  
das Regiões de Desenvolvimento, observados os  
seguintes critérios:  
I - cada Região de Desenvolvimento será  
criada em lei federal, reunindo Estados e  
Territórios Federais limítrofes, integrantes do  
mesmo espaço geoeconômico e social;  
II - somente participarão de Regiões de  
Desenvolvimento Estados e Territórios que  
apresentarem indicadores econômicos e sociais  
característicos de situações de  
subdesenvolvimento, inferiores às médias nacionais;  
III - cada Estado ou Território, na situação  
descrita no item anterior, fará parte  
obrigatoriamente de uma Região de Desenvolvimento,  
e somente de uma;  
IV - a criação de Região de Desenvolvimento  
será objeto de lei da Assembléia Legislativa de  
cada um dos Estados interessados, nesse ato se  
definindo as parcelas das quotas a que tenham  
direitos nos Fundos de Participação e outros, e  
que decidam destinar à composição do Fundo Regional;  
V - Cumprido o disposto no item IV a União  
obriga-se, automaticamente, a consagrar, em cada  
exercício financeiro subsequente, quantia  
correspondente a, pelo menos, o dobro da reservada  
pelos Estados, para composição do mesmo Fundo;  
VI - na lei de criação de cada Região de  
Desenvolvimento serão:  
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a - fixada a respectiva sede;  
b - configurados os seus órgãos diretivos e  
administrativos;  
c - organizado o Conselho Regional, do qual  
serão membros natos os Governadores e Presidentes  
das Assembléias Legislativas dos Estados  
associados, bem como representantes do Governo  
Federal em número nunca superior ao dos delegados  
estaduais.  
Parágrafo Único - Para os efeitos do disposto  
neste artigo, o Distrito Federal equipara-se aos  
Estados.  
Art. 72 - Os Estados e o Distrito Federal  
poderão criar Regiões Metropolitanas e  
Microrregiões, respeitados, com as adaptações  
exigidas pelas peculiaridades locais, a concepção  
básica e os critérios do artigo anterior.  
Art. 73 - As leis federais de criação de  
Regiões de Desenvolvimento estabelecerão os  
incentivos tendentes à melhoria dos padrões de  
vida de suas populações e a garantir a  
competitividade dos seus sistemas produtivos.  
Parágrafo Único - Os incentivos  
compreenderão, entre outras medidas, as seguintes:  
I - redução, tendente à equalização em todo o  
território nacional, de tarifas, fretes, taxas de  
seguros e outros itens de despesas de  
investimentos e componentes de preços;  
II - isenções e reduções ou diferimento  
temporário, de tributos devidos a União, aos  
Estados e aos Municípios, incidentes sobre os  
residentes e operações na Região e os  
empreendimentos regionais prioritários.  
Art. 74 - Para financiamento dos programas  
das Regiões de Desenvolvimento a Lei Complementar  
prevista no artigo 71 definirá as deduções do  
imposto sobre a renda e proventos de qualquer  
natureza, e de outros tributos, devidos por  
pessoas físicas e jurídicas, em todo o território  
nacional, cujo produto constituirá o Fundo  
Nacional de Desenvolvimento Regional.  
Parágrafo Único - O Fundo Nacional a que se  
refere este artigo será automaticamente  
distribuído e transferido às diversas Regiões de  
Desenvolvimento, com observância de critérios  
idênticos aos definidos no item III, do art. 71,  
para aplicação direta pelos órgãos regionais  
respectivos. 
Justificativa: 
O Capítulo VI do Título IV do Projeto contém as normas básicas para a regionalização da política de 
desenvolvimento. Seu objetivo central é o expresso em numerosas passagens do Projeto, qual seja, 
a redução das disparidades econômicas e sociais existentes entre as diferentes regiões brasileiras. 
A concepção do Projeto é de que as leis de criação das chamadas Regiões de Desenvolvimento 
sejam homologadas pelos Estados interessados, que participarão dos órgãos gestores respectivos. 
Ao mesmo tempo, estabelece os fundamentos para o surgimento de Áreas Metropolitanas e 
Microrregiões. 
A Emenda uniformiza a terminologia e procura sistematizar a proposta, de maneira a envolver, em 
compromissos solidários, a União, os Estados e Municípios na formação e sustentação daquelas 
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Regiões. O Distrito Federal é equiparado aos Estados. Das Regiões devem participar, igualmente, os 
Territórios Federais. 
A solidariedade buscada manifesta-se. 
A- no processo de criação das Regiões que, sendo feita em lei federal, todavia depende de 
homologação estadual; 
B- na destinação de recursos estaduais provenientes de fundos federais transferidos, além de 
receitas próprias, obrigando a União a contrapartida de valor duplicado; 
C- na integração dos Conselhos Regionais, pela forma que será delimitado em lei complementar. 
Numa visão mais abrangente, propõe a Emenda que essa mesma lei defina as bases do zoneamento 
econômico nacional, para orientação das ações de Governo e a indução do setor privado, no espaço 
geoeconômico e social brasileiro. Do mesmo passo, e em consequência, o sistema nacional de 
planejamento integrado incorporará, obrigatoriamente, as Regiões de Desenvolvimento. O que se 
visa é que as políticas econômicas e sociais sejam, efetivamente, regionalizadas. 
Regiões de Desenvolvimento são, por definições, as carentes, as situadas abaixo das médias 
nacionais em termos de condições de vida. Daí que somente os Estados situados nessas áreas, mas 
todos eles possam compor Regiões de Desenvolvimento. A generalização indiscriminada do 
instrumento invalidaria qualquer política consequente de desenvolvimento especialmente 
diferenciada. 
Similarmente, a Emenda dispõe sobre a criação, pelos Estados, de Regiões Metropolitanas e 
Microrregiões. Sugere-se que essas entidades intraestaduais sigam o modelo federal, no que respeita 
ao processo de criação, repartição de Fundos, administração e demais características. Naturalmente, 
prevê-se as adaptações ou “reduções” inevitáveis, implícitas na passagem do plano federal para o 
estadual, ou deste para o municipal. Ao mesmo tempo, é óbvio, devem ser respeitadas as 
peculiaridades locais. 
As regiões, como desenhadas na Emenda, ademais dos recursos públicos (orçamentários e outros), 
previstos no texto, deverão usufruir de incentivos e seus resultados. Não apenas de incentivos fiscais, 
sobre os quais o Brasil tem experiência acumulada. A proposta é no sentido de que estes sejam 
reformulados, a partir da própria experiência. Deixariam, pois, de constituir opção dos contribuintes 
que deles se beneficiariam, passando o seu produto a alimentar o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Regional. Este, por sua vez, alimentará os Fundos Regionais específicos, mediante 
critérios de repartição idênticos aos adotados para repartição dos Fundos de Participação entre 
Estados e Municípios. 
Por outro lado, prevê a Emenda novas modalidades de inventivos, incidentes diretamente sobre os 
componentes de custos e a formação de preços. Assim será possível diminuir as desvantagens 
locacionais, não apenas em termos de investimentos reprodutivos, mas também, diretamente, em 
termos de melhoria dos padrões de vida das populações regionais. A experiência brasileira, de 
décadas, de igualização dos preços dos derivados de petróleo e, mais recentemente, as de tarifas de 
energia elétrica, mostram que o modelo é factível. 
No campo tributário, a inovação é a introdução da alternativa do diferimento do recolhimento de 
impostos, em lugar de sua dispensa ou isenção, o que se pode revelar socialmente mais vantajoso 
em certas situações. 
Todos os esquemas de ação indicados na Emenda são compatíveis com a organização social e 
política do país, constante dos demais Títulos e Capítulos do Projeto da Constituição. Ajustam-se 
perfeitamente às tradições sociais e políticas nacionais. E, naquilo em que introduzem novas atitudes, 
beneficiam-se tanto da experiência brasileira acumulada, evitando a repetição de erros e distorções, 
como da prática de outros países de estrutura social e econômica semelhante à do Brasil. 
Estamos convencidos de que o trabalho de promoção de justiça social, presente em numerosas 
passagens do Projeto, somente se enriquecerá com a aprovação da presente Emenda. Definições 
esparsas no corpo do Projeto ganham consistência com a visão integrada, prospectiva, 
proporcionada pela nova estrutura proposta para o capítulo das Regiões. Com base em sua nova 
redação será possível inaugurar, concretamente, uma verdadeira política nacional de 
desenvolvimento equilibrado, equânime. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:19932 REJEITADA 
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  
Ao art. 71, que deve ter seu "caput" atual  
suprimido, substituído pelo seu § único, com  
alterações, e a ele acrescer-se um parágrafo, que  
será o seu efetivo § 1o., desta forma:  
"Art. 71 - Lei complementar federal definirá  
critérios básicos para a associação em Regiões de  
Desenvolvimento Econômico, entre Estados além do  
Distrito Federal, Áreas Metropolitanas e  
Microrregiões, entre Municípios, objetivando  
orientação comum de administração e de planejamento.  
§ 1o. - A criação, modificação ou extinção de  
Regiões de Desenvolvimento Econômico depende  
sempre de consulta prévia aos Estados envolvidos,  
que se manifestarão pela maioria absoluta dos  
membros de suas Assembléias Legislativas." 
Justificativa: 
A emenda tenta explicitar a versão do Projeto. 
Remete-se a disciplina básica à lei complementar, inclusive a questão da contiguidade ou não dos 
Estados ou Municípios associados pela forma do preceito. 
Ademais, ressalvamos depender a criação, modificação e extinção das Regiões de Desenvolvimento 
de consulta aos Estados envolvidos, o que nos parece compreensível para evitar uma decisão 
centralizada em tema que interfere diretamente com as conveniências locais. 
Parecer:   
   Pela rejeição. O substitutivo do Relator deu nova redação ao artigo 71, apresentando a matéria de 
maioria bem mais ampla.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:19948 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SERRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva ao Projeto da Constituição  
Suprimam-se os parágrafos 2o. e 3o. do artigo 72. 
Justificativa: 
Dispositivo que prevê que “os planos de desenvolvimento e os orçamentos públicos levarão em conta 
as peculiaridades das Regiões de Desenvolvimento Econômico...” é dispensável tendo em vista que a 
regionalização já está prevista no capítulo que trata “Dos Orçamentos”. 
Por outro lado, o texto constitucional não deve tratar de especificação da classificação orçamentária, 
como “despesas correntes e de capital”. A matéria é pertinente a lei ordinária, pois é passível de 
frequentes alterações, que, porém, entrariam em confronto com a norma fixada no § 2º, ora 
questionado. 
Quanto à criação de fundos regionais de desenvolvimento, prevista no § 3º, mais uma vez, trata-se de 
medida dispensável em face de dispositivo do capítulo orçamentário. É preferível a manutenção do 
Artigo 284 que permita a instituição de fundos, através de leis complementares, não apenas para 
atender uma forma peculiar de organização do Estado. 
Parecer:   
   Pela aprovação. O Substitutivo do Relator excluiu os dispositivos, conforme proposta.  
Pela aprovação. 
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   EMENDA:20095 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Retire-se do texto do art. 72 do Projeto de  
Constituição as expressões: "constituídas por  
unidades federadas limítrofes, pertencentes ao  
mesmo complexo geoeconômico",  
acrescentando-se-lhe o seguinte: "de  
Desenvolvimento Econômico." 
Justificativa: 
É desnecessária a explicitação “...constituídas por unidades federadas, pertencentes ao mesmo 
complexo geoeconômico...”. Com efeito, a palavra “região” indica, no caso, Estados-federados 
limítrofes, com características comuns, a exemplo das geoeconômicas. Não se pode ter regiões sem 
que as unidades compostas não tenham características comuns e sejam não limítrofes. Se integram 
uma região são forçosamente, lindeiras. Por outro lado, se for só um Estado-membro, não se tem 
região. 
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que o novo substitutivo do relator deu outra redação ao dispositivo. 
   
   EMENDA:20611 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 72  
Retirar do texto desse artigo a frase  
"...constituídas por unidades federadas  
limítrofes, pertencentes ao mesmo complexo  
geoeconômico,..." e em seu lugar "...de  
Desenvolvimento Econômico..". 
Justificativa: 
É desnecessária a explicitação “...constituídas por unidades federadas, pertencentes ao mesmo 
complexo geoeconômico...”. Com efeito, a palavra “região” indica, no caso, Estados-federados 
limítrofes, com características comuns, a exemplo das geoeconômicas. Não se pode ter regiões sem 
que as unidades compostas não tenham características comuns e sejam não limítrofes. Se integram 
uma região são forçosamente, lindeiras. Por outro lado, se for só um Estado-membro, não se tem 
região. 
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que o novo substitutivo do relator deu outra redação ao dispositivo. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE O 

     EMENDA:20986 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES DE ANDRADE (PMDB/CE) 
Texto:   
   Inclua-se como parágrafo 2o. do artigo 49,  
passando o parágrafo único a parágrafo 1o.:  
§ 2o. As Regiões serão dotadas de Estatutos  
de Autonomia.  
Lei Complementar disporá sobre a organização  
político-administrativa das Regiões, estabelecendo  
os limites de autonomia do poder regional, dentro  
do sistema federativo.  
A autonomia regional não será nunca de grau  
inferior àquela de que goza o município. 
Justificativa: 
Desde muito as bases teóricas da autonomia regional e sua aplicabilidade ao sistema federativo 
brasileiro foram exaustivamente estudadas, expostas e preconizadas na obra do professor Paulo 
Bonavides, Catedrático da Universidade Federal do Ceará e Presidente do Instituto Brasileiro de 
Direito Constitucional. Mediante a institucionalização dessa autonomia, um País de dimensões 
continentais, como é o Brasil, sujeito, desde a época imperial, a formas políticas de sufocante 
centralização do poder, decerto encontrará uma das fórmulas mais exequíveis de reforçar a eficácia 
do princípio federativo. 
Adotado a partir da proclamação da República, esse princípio nunca se concretizou em plena 
harmonia com as aspirações descentralizadoras do País. o federalismo Clássico, do modelo Pátrio, 
apoiado sobre a dualidade e união-estado membro tem padecido deformidades institucionais 
gravíssimas, atestadas pelo excesso de atribuições e competências que a realidade inexoravelmente 
fez recair sobre o polo central do poder. A hegemonia Unitária destrói assim o fundamento da 
comunhão federativa, de sorte que nada resta à autonomia do Estado Membro e do Município, salvo 
o consolo formalista de sua inserção no texto constitucional. 
A nova ordem de base que se quer estabelecer no País, pela legitimidade da via constituinte não 
pode ficar, portanto indiferente à Região, que é onde se congregam as potencialidades mais 
expressivas e sólidas, sobre as quais assentará o desenvolvimento da Nação, com hegemonia, 
equilíbrio e justiça. 
A autonomia regional trará, por conseguinte, uma dimensão revitalizadora à ordem federativa. 
Concedendo como instrumento de reforma indispensável à criação de uma nova realidade 
institucional, esse princípio encerra a chave de solução para as Regiões-problemas, nomeadamente 
o Nordeste, que representa o desafio secular ao patriotismo e à competência do homem público 
brasileiro. 
Ali se acha encravado o maior bolsão de miséria social do Terceiro Mundo, sendo a Região um 
escândalo que a história aponta à consciência do País e de seu povo. Os entes regionais, que ontem 
seriam uma resposta, hoje se convertem num ludíbrio, desde que a ditadura lhes arrebatou o mínimo 
de autonomia com que Celso Furtado os dotara. Enquanto o poder mais alto de decisão permanecer 
com o Governo Central e prevalecer política tão inibidora da iniciativa e da autonomia dos órgãos 
locais, os efeitos serão irremediavelmente ruinosos ao desenvolvimento da Região. 
Sem faculdades decisórias, de natureza peculiarmente autodeterminativas, os sobreditos organismos 
jamais cumprirão os seus fins, nem o Nordeste encontrará à solução para seus problemas. 
A autodeterminação regional, com um quadro de competência a ser constitucionalmente definida por 
Lei Complementar nos estatutos de organização político-administrativa das Regiões, é a resposta da 
Constituinte à solução do mais agudo problema da unidade nacional em que a tragédia do Nordeste 
só tem por saída a formula política de sua autonomia, conforme assinalou o professor Paulo 
Bonavides em seus trabalhos sobre o federalismo das Regiões. 
Nossa Emenda ao projeto de Constituição se inspira na realidade e nos fatos. A tese regionalista 
arregimenta hoje, em todo País, correntes de opinião e de interesses tão fortes e ponderáveis quanto 
aquelas que têm dado amparo à autonomia do Município. O movimento regionalista será 
suficientemente poderoso para deter a nefasta onda centralizadora, filha dileta do arbítrio, da 
irresponsabilidade e da prepotência dos governos hostis ao povo e às instituições livres. Com a 
autonomia da Região, um grande passo estará sendo dado nesse sentido. 
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Parecer:   
   Pela rejeição, tendo em vista a aprovação da supressão integral do capítulo VI do projeto de 
constituição. 
   
   EMENDA:21665 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSVALDO BENDER (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 49  
Acrescente-se ao artigo 49 mais um parágrafo  
com a seguinte redação: renumerando-se o atual  
parágrafo único para § 1o.  
§ 2o. - Terão preferência as faixas de  
fronteira em todo o território nacional, como  
regiões prioritárias para o desenvolvimento, com  
incentivos criados em lei especial. 
Justificativa: 
Na maioria das vezes, as fronteiras são as regiões mais pobres, por isto devem merecer prioridade 
para a aplicação de recursos em seu desenvolvimento. Além disso, são as regiões mais distantes dos 
grandes centros. Apesar disso, como fronteira com outros países têm tudo para se desenvolverem, 
bastando apenas uma ajuda através de incentivos para que se inicie uma grande descentralização. 
Parecer:   
   Pela prejudicialidade, tendo em vista que o capítulo VI, título IV, que trata das regiões de 
desenvolvimento foi excluído do texto ao Substitutivo, exceto o art. 51, cuja matéria passou a compor 
o art. 238. 
   
   EMENDA:21781 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HENRIQUE CÓRDOVA (PDS/SC) 
Texto:   
   Substitua-se, no parágrafo 2o., do Artigo 50,  
do Substitutivo do Relator, a expressão "face aos"  
por "em face dos". 
Justificativa: 
A expressão sugerida é a mais usual e correta. 
Parecer:   
   Pela rejeição, em virtude da supressão do artigo 50 do Substitutivo do Relator. 
   
   EMENDA:21851 PREJUDICADA 
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. 50  
O art. 50 do substitutivo passa a ter a  
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seguinte redação:  
Art. 50 - As regiões, constituídas por  
unidades federadas limítrofes, pertencentes ao  
mesmo complexo geo-econômico, são criadas,  
modificadas ou extintas por lei federal. 
Justificativa: 
É da competência da União elaborar e executar planos nacionais e regionais de desenvolvimento 
econômico e social (art. 31, IX). 
Para isso, tem a união poderes implícitos de tornar as medidas necessárias ao cumprimento de sua 
competência exclusiva. 
Na linha do raciocínio, não tem sentido a ratificação da lei federal pelas Assembleias Legislativas. 
Parecer:   
   Pela prejudicialidade, tendo em vista que o capítulo VI, título IV, que trata das regiões de 
desenvolvimento foi excluído do texto ao Substitutivo, exceto o art. 51, cuja matéria passou a compor 
o art. 238. 
   
   EMENDA:24028 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
O Parágrafo único do artigo 49 e o artigo 238  
referem-se ao mesmo assunto, devendo ser agrupados  
às disposições, ficando assim a redação do  
parágrafo único do artigo 49, devendo ser  
suprimido o artigo 238.  
Art. 49 - ..................................  
Parágrafo único - Lei complementar federal  
definirá os critérios básicos para o  
estabelecimento de regiões de desenvolvimento  
econômico e de áreas metropolitanas e  
microrregiões, dispondo sobre sua autonomia,  
organização e competência para a execução de  
funções de serviços de interesses comuns. 
Justificativa: 
O capítulo VI, do Título IV, dispõe sobre as regiões de desenvolvimento, as áreas metropolitanas e 
microrregiões, devendo todas as disposições referentes ao assunto serem agrupadas em só capítulo. 
Parecer:   
   Pela prejudicialidade, em decorrência da supressão do dispositivo do texto do substitutivo do 
Relator. 
   
   EMENDA:24458 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOAQUIM FRANCISCO (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Acrescente-se ao artigo 50 um parágrafo com a  
seguinte redação:  
"Art. 50 ....................................  
............................................  
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§ 4o. - Serão mantidos os fundos já  
existentes, referentes ao Norte e Nordeste, sem  
prejuízo da criação, organização e gestão de  
outros fundos regionais de desenvolvimento." 
Justificativa: 
As regiões Norte e Nordeste, em face de sua precariedade econômica e social, fazem jus a 
tratamento especial, preservando-se as suas conquistas. Os atuais fundos referentes a tais Regiões 
são essenciais ao seu processo de desenvolvimento. 
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:25866 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LAVOISIER MAIA (PDS/RN) 
Texto:   
   Dê-se ao Cap. do Título IV a seguinte redação:  
Emenda modificativa  
Os Artigos 49, 50, 51 e seus parágrafos, do  
Capítulo VI, passarão a ter a seguinte redação:  
Das Regiões Político-Administrativas:  
Art. 50 - A Federação Brasileira compreende a  
União, Estados, Regiões, Municípios e o Distrito Federal.  
§ 1o. - A autonomia político-administrativa  
da Região é assegurada pelo funcionamento do Poder  
Executivo, representado pelo Vice-Presidente  
regional e seus auxiliares; pelo Parlamento  
Regional e pelos Tribunais Regionais.  
§ 2o. - O Vice-Presidente da República para  
Região será eleito no mesmo pleito de escolha do  
Presidente e Vice-Presidente da República.  
Art. 51 - O Parlamento Regional será  
escolhido pelos eleitores da Região, no mesmo dia  
das eleições para a Câmara e para o Senado  
Federal.  
§ 1o. - A lei regulamentará o funcionamento  
do Parlamento Regional e as atribuições dos seus  
membros.  
§ 2o. Os Tribunais Regionais funcionarão  
sede da Região, de acordo com o que a lei  
determinar.  
§ 3o. - Cada Região terá seu Estatuto, que  
conterá as competências exclusivas, integrativas e  
complementares. 
Justificativa: 
O Federalismo Regional, no Brasil, é um imperativo da própria geografia brasileira. Basta ver o mapa 
do Brasil, para constatar que somo um “UM PAÍS DE PAÍSES”, unificado pela língua e consolidado 
pelas lutas de antes e depois da Independência. 
A marca regional está em toda a nossa vida política-administrativa. Desde o elemento geoeconômico, 
até o aspecto cultural, somos regionalistas, sem perder a unidade nacional. Somos unos, na 
pluralidade regional. 
A instituição do FEDERALISMO NACIONAL compatibiliza as nossas necessidades políticas e 
administrativas e estrutura o federalismo brasileiro, que, na prática, já existe. 
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Trata-se de levar o fenômeno da descentralização política ao seu ponto ótimo, permitindo que – pela 
via constitucional – as Regiões tenham o STATUS que sempre merecem. 
Como afirma o Professor Paulo Lopo Saraiva, no seu livro “FEDERALISMO REGIONAL”, “não se 
deve confundir Estado Federal, Estado Unitário Descentralizado e Estado Regional. No primeiro, 
existe pluralidade de ordenamentos constitucionais originários, ou seja, pluralidade de titulares, de 
autonomia constitucional, pluralidade, de poderes constituintes no sentido de que existe o Poder 
Constituinte Central do Estado Federal e os Poderes Constituintes dos Estados-Membros; no 
segundo, existe um único ordenamento constitucional, isto é, um só titular de autonomia 
constitucional, um só Poder Constituinte e um centro criador de leis formais; no terceiro, verifica-se a 
existência de um só ordenamento constitucional, um só Poder Constituinte, mas uma pluralidade de 
fontes legislativas de idêntica natureza, por seu fundamento e pela eficácia jurídica das leis 
promulgadas por eles mesmos. Tal pluralidade de fontes legislativas surge ao mesmo tempo do 
STATUS – ordenamento, do Poder Constituinte Nacional”. 
A implementação do FEDERALISMO DAS REGIÕES, como o classifica o Professor PAULO 
BONAVIDES, pioneiro desta ideia, entre nós, representa reconhecimento pela Assembleia Nacional 
Constituinte, do verdadeiro destino do nosso Federalismo. 
“Regionalizar o poder, nesta perspectiva, significa atribuir às coletividades localizadas a capacidade 
de decisão e nunca a prerrogativa de desagregação”, no dizer do já citado Professor PAULO LOPO 
SARAIVA. 
Parecer:   
   Pela prejudicialidade, tendo em vista que o capítulo VI, título IV, que trata das regiões de 
desenvolvimento foi excluído do texto ao Substitutivo, exceto o art. 51, cuja matéria passou a compor 
o art. 238. 
   
   EMENDA:25886 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda o caput do Art. 50 para incluir a  
expressão de desenvolvimento, logo após a palavra  
regiões, procedendo-se da mesma forma com relação  
aos §§ 1o., 2o. e 3o. ficando o artigo com a  
seguinte redação:  
"Art. 50 - As regiões de desenvolvimento,  
constituídas por unidades federadas limítrofes,  
pertencentes ao mesmo complexo geoeconômico, são  
instituídas, modificadas ou extintas por lei  
federal, ratificada pelas Assembléias Legislativas  
dos respectivos Estados."  
§ 1o. - Cada região de desenvolvimento terá  
um conselho regional, do qual participarão, como  
membros natos, os Governadores e os Presidentes  
das Assembléias Legislativas dos Estados componentes.  
§ 2o. - Os planos de desenvolvimento e os  
orçamentos públicos levarão em conta as  
peculiaridades das regiões de desenvolvimento,  
tanto em relação às despesas correntes quanto ás  
de capital, observando-se rigorosamente a  
integração das ações setoriais face aos objetivos  
territoriais do desenvolvimento.  
§ 3o. - Lei Complementar federal disporá  
sobre a criação organização e gestão de fundos  
regionais de desenvolvimento, bem como sobre a  
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participação da União e dos Estados integrantes da  
região de desenvolvimento em sua composição. 
Justificativa: 
A emenda objetiva explicitar a natureza das regiões a serem criadas. Elas não são regiões, 
simplesmente, mas regiões que têm o objetivo de promover o desenvolvimento integrado de Estados 
limítrofes que integrem um mesmo complexo geoeconômico. 
Parecer:   
   Pela prejudicialidade, considerando a supressão do capítulo VI, que trata das regiões de 
desenvolvimento, do texto do substitutivo do Relator. 
   
   EMENDA:25887 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emendar o Art. 49, substituir a palavra área  
por região e incluir a expressão aglomerações  
urbanas entre as palavras "metropolitanas" e "das  
microrregiões", ficando o caput do artigo e seu  
parágrafo único com a seguinte redação:  
"Art. 49 - Os Estados e o Distrito Federal  
poderão associar-se em regiões de desenvolvimento  
e os municípios em regiões metropolitanas,  
aglomerações urbanas e microrregiões."  
Parágrafo único - Lei Complementar Federal,  
definirá os critérios básicos para o  
estabelecimento de regiões de desenvolvimento,  
regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e  
microrregiões." 
Justificativa: 
A emenda pretende, em primeiro lugar, assegurar no texto constitucional a manutenção da expressão 
“região metropolitana” já consagrada, no Brasil, em âmbito constitucional, administrativo, acadêmico e 
jurídico. É significativa a coleção de diplomas legais federais e estaduais editada sobre regiões 
metropolitanas, a partir do estabelecimento das atuais regiões pelas Leis Complementares nº 14 e 20, 
de 1973, considerável é, também, na literatura jurídica brasileira, a presença da expressão “região 
metropolitana” a qual guarda correspondência com o inglês “metropolitan region”, o francês “région 
métropolitaine” e o italiano “regione metropolitana”. 
Em segundo lugar, a emenda pretende o reconhecimento constitucional das aglomerações urbanas, 
formações que se assemelham às regiões metropolitanas e têm presença disseminada no território 
brasileiro. Esta expressão designa as formações urbanas caracterizadas pelo entrelaçamento da 
malha urbana de dois ou mais municípios, ou pelo extravasamento da malha urbana de um sobre o 
território de outro, bem como pela existência de intensos fluxos intermunicipais, representados por 
deslocamento diários de pessoas e por demandarem tratamento integrado de funções públicas. As 
aglomerações urbanas constituem presença evidente no território brasileiro. Elas são reconhecidas e 
definidas pelo sistema estatístico brasileiro mantido pelo IBGE. 
A expressão “aglomeração urbana” por estar presente na Lei nº 6.766/79, que dispõe sobre o 
parcelamento do solo urbano, levou vários Estados a instituírem legalmente estes territórios com esta 
denominação. Entre elas Goiânia, Maceió, Aracajú, Florianópolis e Vitória. 
Parecer:   
   Pela prejudicialidade, tendo em vista que o capítulo VI, título IV, que trata das regiões de 
desenvolvimento foi excluído do texto ao Substitutivo, exceto o art. 51, cuja matéria passou a compor 
o art. 238. 
   
   EMENDA:25946 PREJUDICADA 
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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. 50  
Retirar do texto desse artigo a frase "...  
constituídas por unidades federais limítrofes,  
pertencentes ao mesmo complexo geoeconômico, ... "  
e em seu lugar acrescentar "... de Desenvolvimento  
Econômico ..." 
Justificativa: 
É desnecessária a explicitação “...constituídas por unidades federadas, pertencentes ao mesmo 
complexo geoeconômico...”. Com efeito, a palavra “região” indica, no caso, Estados-federados 
limítrofes, com características comuns, a exemplo das geoeconômicas. Não se pode ter regiões sem 
que as unidades compostas não tenham características comuns e sejam não limítrofes. Se integram 
uma região são forçosamente, lindeiras. Por outro lado, se for só um Estado-membro, não se tem 
região.  
Parecer:   
   Pela prejudicialidade, tendo em vista que o capítulo VI, título IV, que trata das regiões de 
desenvolvimento foi excluído do texto ao Substitutivo, exceto o art. 51, cuja matéria passou a compor 
o art. 238. 
   
   EMENDA:26022 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MYRIAN PORTELLA (PDS/PI) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivos Emendados: Enunciado do capítulo VI, art. 49, art. 51, § 1o.  
Substitua-se, em todos os casos acima  
mencionados, a palavra "área" por "região". 
Justificativa: 
A presente emenda pretende assegurar no texto constitucional a expressão “região metropolitana” jpa 
consagrada no Brasil, em âmbito constitucional, administrativo, acadêmico e jurídico. É significativa a 
coleção de diplomas legais federais e estaduais editada sobre regiões metropolitanas, a partir do 
estabelecimento das atuais regiões pelas leis complementares nºs 14 e 20, de 1973. 
Também é considerável, na literatura jurídica brasileira a presença da expressão “região 
metropolitana”. 
Parecer:   
   Pela prejudicialidade, tendo em vista que o capítulo VI, título IV, que trata das regiões de 
desenvolvimento foi excluído do Substitutivo, exceto o art. 51, cuja matéria passou a compor  
o art. 238. 
   
   EMENDA:26435 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERALDO BULHÕES (PMDB/AL) 
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Texto:   
   Acrescente-se ao Artigo 50 do Substitutivo ao  
Projeto de Constituição, o seguinte § 4o.:  
"§ 4o.- São considerados de interesse da  
Região Metropolitana e regiões homogêneas, os  
serviços em geral considerados de interesse  
metropolitano ou interiorano, por lei estadual". 
Justificativa: 
É fundamental que os interesses das comunidades do Interior sejam preservados na parte relativa às 
Regiões Metropolitanas, objetivo que buscamos com a presente emenda. 
Parecer:   
   Pela prejudicialidade, tendo em vista que o novo substitutivo do relator suprimir o dispositivo. 
   
   EMENDA:26842 PREJUDICADA 
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. 50  
Retirar do texto desse artigo a frase  
"...constituídas por unidades federadas  
limítrofes, pertencentes ao mesmo complexo  
geoeconômico,..." e em seu lugar acrescentar  
"...de Desenvolvimento Econômico..." 
Justificativa: 
É desnecessária a explicitação “...constituídas por unidades federadas, pertencentes ao mesmo 
complexo geoeconômico...”. Com efeito, a palavra “região” indica, no caso, Estados-federados 
limítrofes, com características comuns, a exemplo das geoeconômicas. Não se pode ter regiões sem 
que as unidades compostas não tenham características comuns e sejam não limítrofes. Se integram 
uma região são forçosamente, lindeiras. Por outro lado, se for só um Estado-membro, não se tem 
região. 
Parecer:   
   Pela prejudicialidade, tendo em vista que o capítulo VI, título IV, que trata das regiões de 
desenvolvimento foi excluído do texto ao Substitutivo, exceto o art. 51, cuja matéria passou a compor 
o art. 238. 
   
   EMENDA:27199 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE ARBAGE (PDS/PA) 
Texto:   
   Substituir o Capítulo VI do Título IV pelo seguinte:  
Capítulo VI  
Da articulação Administrativa  
Seção I  
Das regiões de Desenvolvimento  
Art. Para efeitos administrativos disporá  
sobre a criação, a organização, a sustentação e o  
funcionamento das regiões de desenvolvimento,  
observados os seguintes critérios:  
I - Cada região de desenvolvimento será  
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criada em lei federal, que definirá sua sede e  
seus órgãos deliberativos e diretivos;  
II - Somente se constituirão em regiões de  
desenvolvimento Estados e Territórios limítrofes,  
integrantes do mesmo complexo geoeconômico e  
social, que apresentem disparidades em relação às  
médias nacionais, características da condição de  
subdesenvolvimento;  
III - Todo Estado ou Território na situação  
descrita no item II fará parte de uma região de  
desenvolvimento, e somente de uma;  
IV - A participação dos Estados nas regiões  
de desenvolvimento será ratificada pelas  
Assembléias Legislativas competentes.  
§ 2o. Excepcionalmente, parte de um Estado  
poderá integrar uma região de desenvolvimento,  
constituída por Estados limítrofes; obedecidas as  
demais exigências do § 1o.  
Art. Os organismos regionais executados  
planos regionais de desenvolvimento econômico e  
social, encaminhados pelo Poder Executivo, como  
partes integrantes dos planos nacionais de  
desenvolvimento para discussão e aprovação pelo  
Congresso Nacional.  
Parágrafo único - Aos organismos regionais é  
assegurada autonomia administrativa e financeira,  
na execução dos planos respectivos.  
Art. As leis de criação de regiões de  
desenvolvimento disporão sobre a composição e  
gestão dos fundos regionais respectivos, bem como  
dos incentivos tendentes à melhoria dos padrões de  
vida das populações regionais e à garantia da  
competitividade de seus sistemas produtivos.  
Parágrafo único Os incentivos compreenderão,  
entre outras medidas, as seguintes:  
I - redução, tendente à equalização, em todo  
o território nacional, de tarifas, fretes, seguros  
e outros itens de despesas de investimentos e  
componentes de preços;  
II - estabelecimento de juros favorecidos no  
financiamento de atividades regionais prioritárias;  
III - isenções e reduções ou diferimento  
temporário de tributos federais, incidentes sobre  
pessoas físicas ou jurídicas residentes ou  
domiciliadas nas regiões.  
Seção II  
Das Regiões Metropolitanas e Microrregiões  
Art. Os Estados poderão, mediante lei  
complementar, criar regiões metropolitanas e  
microrregiões, constituídas por agrupamentos de  
Municípios limítrofes, para integrar a  
organização, o planejamento, a programação e a  
execução de funções públicas de interesse  
metropolitano ou microrregional, atendendo aos  
princípios da integração espacial e setorial. 
Justificativa: 
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O Substitutivo acolheu emenda que procurava disciplinar, sob uma nova ótica e com redação 
diferente, normas constantes do Projeto. Essa emenda converteu-se nos arts. 61 a 64 das 
Disposições Transitórias. 
Ao mesmo tempo, o Substitutivo convalidou a proposta oriunda da Comissão Temática da 
“Organização do Estado”, sobre a mesma matéria, mantendo o capítulo VI do Título IV (Art. 49 a 51). 
Os dois conjuntos de normas incidem sobre a mesma matéria e, pois, devem ser tratados de uma só 
vez. Pela sua natureza, devem conter-se no corpo das disposições permanentes da Constituição. 
A sistemática proposta na presente Emenda preserva de ambas as partes, as definições essenciais e 
os princípios inspiradores e incorpora sugestões constantes da Emenda Popular nº 70, versando 
sobre o mesmo tema dessa ordenada aglutinação queremos ressaltar os seguintes pontos: 
a) a subordinação dos vários aspectos da matéria a um mesmo enfoque, o da “Articulação 
Administrativa”, que passa a intitular o Capítulo VI; 
b) essa articulação é visualizada, porém, em dois níveis: o das relações inter-regionais e o das 
relações intrarregionais e, mesmo, intraestaduais; daí que o Capítulo se divida em duas Seções que 
têm a ver, respectivamente, com as regiões de desenvolvimento e com as regiões metropolitanas e 
microrregiões; 
c) a proposta não cria um novo ente constitucional, a Região concebida como instância político-
administrativa situada entre a União e os Estados, eis que não lhe soa atribuídos poderes legislativos, 
um “governo”, competência para lançar tributos, e tudo mais que caracteriza as unidades 
componentes da República desenhada no Substitutivo; 
d) cuida-se em que os planos regionais integram os planos nacionais de desenvolvimento econômico 
e social, resultantes de ação interativa indissociável, superando a dicotomia nacional/regional, de tão 
danosas, consequências para as áreas mais pobres, 
e) sugere-se a orientação básica para que, na esfera dos atos próprios de criação de cada região de 
desenvolvimento, as peculiaridades regionais sejam respeitadas, tanto na estruturação dos 
respectivos organismos de planejamento e execução, quanto na composição dos fundos e, 
especialmente, dos incentivos aos empreendimentos produtivos e à retenção das populações 
regionais, em condignas condições de vida. 
Os critérios e mecanismos indicados não são inéditos. Vêm sendo largamente usados em países de 
estrutura política e socioeconômica similar à nossa. Em parte, já estão sendo empregados no Brasil 
mesmo. A sua incorporação ao texto constitucional resguarda, não apenas os instrumentos 
existentes, como a possibilidade (e desejabilidade) de sua ampliação. 
No plano das regiões metropolitanas e das microrregiões preferiu-se deixar ao discernimento e à 
decisão da cada Estado, a forma e os meios preferidos, pelo respeito à sua autonomia reconquistada, 
ou recomposta, no Substitutivo. 
A presente Emenda não deve ser compreendida, no entanto, isoladamente. Ela integra um conjunto 
de normas, algumas já constantes do Substitutivo, e outras que estão sendo objeto de Emendas 
adicionais específicas. Todas convergem para o mesmo objetivo: o de assegurar um processo de 
desenvolvimento econômico e social equilibrado, além de integrado. Não se pretende privilegiar 
nenhuma região em detrimento de outras. Pretende-se, ao contrário, promover as regiões econômica 
e socialmente retardados para que, em prazo razoável, se aproximem dos indicadores econômicos e 
sociais das regiões mais desenvolvidas. O êxito dessa política não significará nenhuma perda para 
estas últimas, mas, ao contrário, um benefício coletivo para a Nação como um todo. Basta refletir 
sobre as implicações do desaparecimento dos motivos de expulsão de populações “flageladas” do 
Nordeste e do consequente agravamento das condições de vida das periferias urbanas no Centro-
Sul, com todo o seu conhecido cortejo de carências sociais, marginalização, criminalidade. 
Naturalmente, esses resultados não serão colhidos instantaneamente. 
Mas uma Constituição não se escreve para solução dos problemas conjunturais, e sim para 
superação dos desafios estruturais que devem estabelecer uma nova configuração à fisionomia 
humana e social do País. Nessa perspectiva é que devem ser levadas em consideração propostas 
correlatas com a presente, que têm a ver, v.g., com a recomposição do Fundo Especial (art. 213, I, c); 
com os orçamentos federais regionalizados (arts. 220, §§ 4º e 5º e art. 23 das Disposições 
Transitórias), com o fortalecimento das instituições financeiras regionais (art. 255, 2º); com a 
utilização das engrenagens da ordem econômica, no que têm a ver com o interesse coletivo, na 
promoção do equilíbrio federativo (art. 228), e também com ganhos assegurados diretamente a 
Estados e Municípios, tais como os da ampliação dos Fundos de Participação (art. 213, I, a) e b)); os 
Fundos de Compensação (art. 212, III e 233, 2º); e, ainda a determinação de fixação de critérios 
restritivos da transferência de poupanças de regiões menos para as mais desenvolvidas (art. 255, VI). 
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Aos autores da presente Emenda parece transparente que é fundamental fortalecer Estados e 
Municípios, e que os avanços conseguidos neste particular são significativos. Parece igualmente 
cristalino, por outro lado, que a ação isolada das Unidades Federadas é, por vezes, não apenas 
dispersiva, senão também conflitante. O entrechoque de interesses pode assumir aspectos, 
frequentemente, danosos para todos, em razão de sua fragilidade frente a interesses mais poderosos 
vinculados a presenças econômicas mais pesadas. E a experiência não apenas a brasileira, tem 
demonstrado que há desafios que não podem ser enfrentados e resolvidos isoladamente, mas 
exigem a ação cooperativa das várias unidades interessadas, que para tanto devem associar-se em 
organizações solidárias, integradas. A constatação é válida, não apenas ao nível das áreas 
metropolitanas, já operantes no Brasil, mas igualmente ao nível macrorregional, em numerosos 
países, inclusive no nosso. O fato está presente na consciência de governantes, pesquisadores, 
cientistas políticos, administradores e quantos mais se debruçam sobre a chamada questão regional. 
Não colhe a objeção inconsistente de eventuais fracassos e deturpações. Deturpações e fracassos 
podem ser apontados com relação a quaisquer estruturas políticas, administrativas, econômicas ou, 
no seu mais abrangente sentido, sociais. Nem por isso se defenderia a extinção de Governos, 
Tribunais, Empresas, Igrejas e quaisquer outros entes coletivos. A Constituição deve prover os meios 
básicos, isso sim, para que costumes perversos sejam contidos e a administração da coisa pública 
flua com suavidade, honestidade, eficiência e resulte nos objetivos sociais perseguidos. 
Parecer:   
   Pela prejudicialidade, tendo em vista que o capítulo VI, título IV, que trata das regiões de 
desenvolvimento foi excluído do texto do Substitutivo, exceto o art. 51, cuja matéria foi transferida 
para o art. 238. 
   
   EMENDA:27305 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ FREIRE (PMDB/PE) 
Texto:   
   Seja dado a seguinte redação ao título do  
Capítulo VI e ao Art. 49 do Substitutivo do  
Relator ao Projeto de Constituição:  
Capítulo VI  
Das Regiões de Desenvolvimento, das Regiões  
Metropolitanas; das Aglomerações Urbanas e das  
Microrregiões.  
Art. 49. - Os Estados e o Distrito Federal  
poderão associar-se em regiões de desenvolvimento  
e os Municípios em regiões metropolitanas,  
aglomerações urbanas e microrregiões.  
Parágrafo único - Lei complementar federal  
definirá os critérios básicos para o  
estabelecimento de regiões de desenvolvimento,  
regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e  
microrregiões. 
Justificativa: 
A emenda pretende, em primeiro lugar, assegurar no texto constitucional a manutenção da expressão 
“região metropolitana” já consagrada, no Brasil, em âmbito constitucional, administrativo, acadêmico e 
jurídico. É significativa a coleção de diplomas legais federais e estaduais editada sobre regiões 
metropolitanas, a partir do estabelecimento das atuais regiões pelas Leis Complementares nº 14 e 20, 
de 1973, considerável é, também, na literatura jurídica brasileira, a presença da expressão “região 
metropolitana” a qual guarda correspondência com o inglês “metropolitan region”, o francês “région 
métropolitaine” e o italiano “regione metropolitana”. 
Em segundo lugar, a emenda pretende o reconhecimento constitucional das aglomerações urbanas, 
formações que se assemelham às regiões metropolitanas e têm presença disseminada no território 
brasileiro. Esta expressão designa as formações urbanas caracterizadas pelo entrelaçamento da 
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malha urbana de dois ou mais municípios, ou pelo extravasamento da malha urbana de um sobre o 
território de outro, bem como pela existência de intensos fluxos intermunicipais, representados por 
deslocamento diários de pessoas e por demandarem tratamento integrado de funções públicas. As 
aglomerações urbanas constituem presença evidente no território brasileiro. Elas são reconhecidas e 
definidas pelo sistema estatístico brasileiro mantido pelo IBGE. 
A expressão “aglomeração urbana” por estar presente na Lei nº 6.766/79, que dispõe sobre o 
parcelamento do solo urbano, levou vários Estados a instituírem legalmente estes territórios com esta 
denominação. Entre elas Goiânia, Maceió, Aracajú, Florianópolis e Vitória. 
Parecer:   
   Prejudicada, tendo em vista a solução adotada pelo Substitutivo com a supressão do dispositivo do 
texto Constitucional. 
   
   EMENDA:27308 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ FREIRE (PMDB/PE) 
Texto:   
   Seja dado a seguinte redação ao Art. 50 do  
Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição:  
Art. 50. As regiões de desenvolvimento,  
constituídas por unidades federadas limítrofes,  
pertencentes ao mesmo complexo geoeconômico, são  
instituídas, modificadas ou extintas por lei  
federal, ratificada pelas Assembléias Legislativas  
dos respectivos Estados.  
§ 1o.- Cada região de desenvolvimento terá um  
conselho regional, do qual participarão, como  
membros natos, os Governadores e os Presidentes  
das Assembléias dos Estados componentes.  
§ 2o. - Os planos de desenvolvimento e os  
orçamentos públicos levarão em conta as  
peculiaridades das regiões de desenvolvimento,  
tanto em relação às despesas correntes quanto às  
de capital, observando-se rigorosamente a  
integração das ações setoriais face aos objetivos  
territoriais do desenvolvimento.  
§ 3o.- Lei complementar federal disporá sobre  
a criação, organização e gestão de fundos  
regionais de desenvolvimento, bem como sobre a  
participação da união e dos Estados integrantes da  
região de Desenvolvimento em sua composição. 
Justificativa: 
A emenda objetiva explicitar a natureza das regiões a serem criadas. Elas não são regiões, 
simplesmente, mas regiões que têm o objetivo de promover o desenvolvimento integrado de Estados 
limítrofes que integrem um mesmo complexo geoeconômico. 
Parecer:   
   A matéria de que trata o artigo 49 e seguintes ficou inteiramente reformulada com a aprovação de 
outras Emendas que serão consubstanciadas no Substitutivo. Desse modo, opinamos pela 
prejudicialidade da Emenda em exame. 
   
   EMENDA:27528 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   MANOEL CASTRO (PFL/BA) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Emenda o "caput" do Art. 50 para incluir a  
expressão de desenvolvimento, logo após a palavra  
regiões, procedendo-se da mesma forma com relação  
aos §§ 1o. e 2o., ficando o artigo com a seguinte redação:  
"Art. 50. - As regiões de desenvolvimento,  
constituídas por unidades federadas limítrofes,  
pertencentes ao mesmo complexo geoeconômico, são  
instituídas, modificadas ou extintas por lei  
federal, ratificada pelas Assembléias Legislativas  
dos respectivos Estados.  
§ 1o. - Cada região de desenvolvimento terá  
um conselho regional, do qual participarão, como  
membros natos, os Governadores e os Presidentes  
das Assembléias Legislativas dos Estados Componentes.  
§ 2o. - Os planos de desenvolvimento e os  
orçamentos públicos levarão em conta as  
peculiaridades das regiões de desenvolvimento,  
tanto em relação às despesas correntes quanto às  
de capital, observando-se rigorosamente a  
integração das ações setoriais face aos objetivos  
territoriais do desenvolvimento".  
§ 3o. Lei Complementar federal disporá sobre  
a criação organização e gestão de fundos regionais  
de desenvolvimento, bem como sobre a participação  
da União e dos Estados integrantes da região de  
desenvolvimento em sua composição. 
Justificativa: 
A emenda objetiva explicitar a natureza das regiões a serem criadas. Elas não são regiões, 
simplesmente, mas regiões que têm o objetivo de promover o desenvolvimento integrado de Estados 
limítrofes que integrem um mesmo complexo geoeconômico. 
Parecer:   
   pela prejudicialidade, em decorrência da supressão do texto do substitutivo do Relator do capítulo 
VI que trata das regiões de desenvolvimento. 
   
   EMENDA:27620 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL CASTRO (PFL/BA) 
Texto:   
   EMENDA MOTIFICATIVA  
Emenda o art. 49, ficando o caput do artigo  
e seu parágrafo único com a seguinte redação:  
"Art. 49 - Os Estados e o Distrito Federal  
poderão associar-se em regiões de desenvolvimento  
e os municípios em regiões metropolitanas,  
aglomerações urbanas e microrregiões".  
Parágrafo Único. Lei Complementar Federal,  
definirá os critérios básicos para o  
estabelecimento de regiões de desenvolvimento,  
regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e  
microrregiões". 
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Justificativa: 
Para manter coerência com a emenda apresentada na modificação sugerida ao enunciado do 
capítulo VI, do título IV. 
Parecer:   
   Pela rejeição, em decorrência da supressão do dispositivo do texto do Substitutivo. 
   
   EMENDA:28267 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSE CARLOS VASCONCELOS (PMDB/PE) 
Texto:   
   Dispõe sobre Regiões de Desenvolvimento, das  
Áreas Metropolitanas e das Micro Regiões.  
I - Suprima-se o capítulo VI, do Título  
IV (Arts. 49 a 51); e os Arts. 61 a 64 das  
Disposições Transitórias;  
II - Acrescente-se ao Capítulo II, do Título  
IV, os seguintes dispositivos correlatos:  
"Art. ... - Visando a eliminar as  
desigualdades interregionais, a União estabelecerá  
mecanismos administrativos nas Regiões  
Geoeconômicas, constituídas de Estados e  
Territórios com renda per capita inferior à média  
nacional, para a execução dos Planos Regionais de  
Desenvolvimento, aprovados pelo Congresso Nacional.  
Parágrafo Único - Lei complementar federal  
disporá sobre:  
I - a criação, os recursos, a competência e o  
funcionamento dos órgãos regionais de  
desenvolvimento econômico;  
II - o sistema de incentivos promotor do  
desenvolvimento regional;  
III - a participação dos Estados e  
Territórios na administração dos órgãos regionais  
de desenvolvimento econômico". 
Justificativa: 
A Emenda sintetiza os muitos e dispersos textos do Projeto que se referem às regiões de 
desenvolvimento econômico, às regiões metropolitanas e microrregiões e aos órgãos estatais 
encarregados de promovê-las. Ela, resumidamente, abstrai e formaliza o essencial do problema: 
1) – consagra o planejamento regional; 
2) – cria organismos estatais, voltados para o desenvolvimento econômico de regiões 
geoeconômicas, compostas de Estados e Territórios cujas rendas per capita sejam inferiores à média 
nacional. 
3) – esclarece os objetivos dos órgãos regionais de desenvolvimento econômico, eficiência e eficácia 
administrativas e eliminação das desigualdades inter-regionais; 
4) – delega para lei complementar a constituição, os recursos, a organização, a competência e o 
funcionamento dos órgãos regionais de planejamento, encarregados da execução dos planos 
regionais de desenvolvimento, 
5) – elimina os §§ 1º e 2º do Art. 50 do Projeto. O primeiro refere-se aos Conselhos Regionais, 
matéria infraconstitucional a ser definida por lei complementar e o segundo, que trata da 
regionalização dos planos e orçamentos públicos, é impreciso e um tanto obscuro no que diz respeito 
aos objetivos e critérios para o cálculo das despesas correntes e de capital. Neste caso, assinale-se 
que o Projeto contém outros dispositivos que, de modo logicamente distinto, consagram o 
planejamento regional, como instrumento de correção das desigualdades inter-regionais (artigos 4, II; 
76, VI, 130, IV; 225, VII e 255, V), e a regionalização do orçamento fiscal e do orçamento de 
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investimento das empresas estatais, segundo o critério populacional (Art. 220, §§ 1º e 5º do Projeto e 
Art. 23, das Disposições Transitórias); 
6) -  suprime os Artigos 61, 62, 63 e 64 das Disposições Transitórias. Exceção de algumas ideias-
força recuperadas, as matérias neles contidas são infraconstitucionais e, nos termos do parágrafo 
único desta emenda, serão regulamentadas por lei federal complementar; 
7) – elimina o Art. 51, sobre regiões metropolitanas e microrregiões. O problema das regiões 
metropolitanas já foi tratado de forma precisa no Art. 238 do Projeto, inclusive definindo as 
competências da União e dos Estados e o objetivo da constituição, “execução de funções e serviços 
de interesse comum”. As microrregiões deverão ser criadas e regulamentadas pelas constituições 
estaduais. 
Parecer:   
   O autor propõe a sistematização, em um artigo e um parágrafo e três itens, todos os textos do 
Substitutivo que se referem ao problema do planejamento do desenvolvimento regional, suprimindo 
os artigos 61, 62, 63 e 64, das Disposições Transitórias, os parágrafos 1o. e 2o. do art. 50 e o art. 51.  
Acrescenta ele que sua síntese incorpora o essencial do problema.  
A nosso ver a supressão dos dispositivos se apresenta como a melhor solução, daí porque julgamos 
procedente, em parte, a proposição.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:29012 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO MIRANDA (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo emendado : Art. 49 e seu parágrafo único.  
O Art. 49 e seu parágrafo único passa a ter a  
seguinte redação:  
"Art. 49 - Os Estados e o Distrito Federal  
poderão associar-se em regiões de desenvolvimento  
e os municípios em regiões metropolitanas,  
aglomerações urbanas e microrregiões."  
Parágrafo único - Lei Complementar Federal,  
definirá os critérios básicos para o  
estabelecimento de regiões desenvolvimento,  
regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e  
microrregiões". 
Justificativa: 
A emenda pretende, em primeiro lugar, assegurar no texto constitucional a manutenção da expressão 
“região metropolitana” já consagrada, no Brasil, em âmbito constitucional, administrativo, acadêmico e 
jurídico. É significativa a coleção de diplomas legais federais e estaduais editada sobre regiões 
metropolitanas, a partir do estabelecimento das atuais regiões pelas Leis Complementares nº 14 e 20, 
de 1973, considerável é, também, na literatura jurídica brasileira, a presença da expressão “região 
metropolitana” a qual guarda correspondência com o inglês “metropolitan region”, o francês “région 
métropolitaine” e o italiano “regione metropolitana”. 
Em segundo lugar, a emenda pretende o reconhecimento constitucional das aglomerações urbanas, 
formações que se assemelham às regiões metropolitanas e têm presença disseminada no território 
brasileiro. Esta expressão designa as formações urbanas caracterizadas pelo entrelaçamento da 
malha urbana de dois ou mais municípios, ou pelo extravasamento da malha urbana de um sobre o 
território de outro, bem como pela existência de intensos fluxos intermunicipais, representados por 
deslocamento diários de pessoas e por demandarem tratamento integrado de funções públicas. As 
aglomerações urbanas constituem presença evidente no território brasileiro. Elas são reconhecidas e 
definidas pelo sistema estatístico brasileiro mantido pelo IBGE. 
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A expressão “aglomeração urbana” por estar presente na Lei nº 6.766/79, que dispõe sobre o 
parcelamento do solo urbano, levou vários Estados a instituírem legalmente estes territórios com esta 
denominação. Entre elas Goiânia, Maceió, Aracajú, Florianópolis e Vitória. 
Parecer:   
   Pela prejudicialidade, tendo em vista que o capítulo VI, título IV, que trata das regiões de 
desenvolvimento foi excluído do texto ao Substitutivo, exceto o art. 51, cuja matéria passou a compor 
o art. 238. 
   
   EMENDA:29031 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO MIRANDA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dê-se a seguinte redação ao caput do art. 50 e seus §§ 1o. e 3o.  
"Art. 50 - As regiões de desenvolvimento,  
constituídas por unidades federadas limítrofes,  
pertencentes ao mesmo complexo geoeconômico, são  
instituídas, modificadas ou extintas por lei  
federal, retificada pelas Assembléias Legislativas  
dos respectivos Estados.  
§ 1o. - Cada região de desenvolvimento terá  
um conselho regional, do qual participarão, como  
membros natos, os Governadores e os Presidentes  
das Assembléias Legislativas dos Estados  
componentes."  
"§ 3o. - Lei Complementar federal disporá  
sobre a criação organização e gestão de fundos  
regionais de desenvolvimento, bem como sobre  
a participação da União e dos Estados integrantes  
da região de desenvolvimento em sua composição." 
Justificativa: 
A emenda objetiva explicitar a natureza das regiões a serem criadas. Elas não são regiões, 
simplesmente, mas regiões que têm o objetivo de promover o desenvolvimento integrado de estados 
limítrofes que integrem um mesmo complexo geoeconômico. 
Parecer:   
   Pela prejudicialidade, tendo em vista que o capítulo VI, título IV, que trata das regiões de 
desenvolvimento foi excluído do texto ao Substitutivo, exceto o art. 51, cuja matéria passou a compor 
o art. 238. 
   
   EMENDA:29228 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Art. 50: Suprima-se integralmente inclusive os seus parágrafos. 
Justificativa: 
O disposto neste artigo não é matéria Constitucional, mas deve, isto sim, ser regulada em lei, 
conforme o já disposto no § único do art. 49. 
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Parecer:   
   Pela aprovação, considerando que guarda conformidade com o novo Substitutivo do Relator que 
suprimiu o artigo referido. 
   
   EMENDA:29619 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   
   Dar ao caput do Art. 49 e seu parágrafo único a seguinte redação:  
"Art. 49 - Os Estados e o Distrito Federal  
poderão associar-se em regiões de desenvolvimento  
e os municípios em regiões metropolitanas,  
aglomerações urbanas e microrregiões".  
Parágrafo único - Lei Complementar Federal,  
definirá os critérios básicos para o  
estabelecimento de regiões de desenvolvimento,  
regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e  
microrregiões". 
Justificativa: 
A emenda pretende, em primeiro lugar, assegurar no texto constitucional a manutenção da expressão 
“região metropolitana” já consagrada, no Brasil, em âmbito constitucional, administrativo, acadêmico e 
jurídico. É significativa a coleção de diplomas legais federais e estaduais editada sobre regiões 
metropolitanas, a partir do estabelecimento das atuais regiões pelas Leis Complementares nº 14 e 20, 
de 1973, considerável é, também, na literatura jurídica brasileira, a presença da expressão “região 
metropolitana” a qual guarda correspondência com o inglês “metropolitan region”, o francês “région 
métropolitaine” e o italiano “regione metropolitana”. 
Em segundo lugar, a emenda pretende o reconhecimento constitucional das aglomerações urbanas, 
formações que se assemelham às regiões metropolitanas e têm presença disseminada no território 
brasileiro. Esta expressão designa as formações urbanas caracterizadas pelo entrelaçamento da 
malha urbana de dois ou mais municípios, ou pelo extravasamento da malha urbana de um sobre o 
território de outro, bem como pela existência de intensos fluxos intermunicipais, representados por 
deslocamento diários de pessoas e por demandarem tratamento integrado de funções públicas. As 
aglomerações urbanas constituem presença evidente no território brasileiro. Elas são reconhecidas e 
definidas pelo sistema estatístico brasileiro mantido pelo IBGE. 
A expressão “aglomeração urbana” por estar presente na Lei nº 6.766/79, que dispõe sobre o 
parcelamento do solo urbano, levou vários Estados a instituírem legalmente estes territórios com esta 
denominação. Entre elas Goiânia, Maceió, Aracajú, Florianópolis e Vitória. 
Parecer:   
   Pela prejudicialidade, tendo em vista que o capítulo VI, título IV, que trata das regiões de 
desenvolvimento foi excluído do texto ao Substitutivo, exceto o art. 51, cuja matéria passou a compor 
o art. 238. 
   
   EMENDA:29620 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   
   Incluir no caput do Art. 50 a expressão de  
desenvolvimento, logo após a palavra regiões,  
procedendo-se da mesma forma com relação aos §§  
1o. e 2o., ficando o artigo com a seguinte redação:  
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"Art. 50 - As regiões de desenvolvimento,  
constituído por unidades federadas limítrofes,  
pertencentes ao mesmo complexo geoeconômico, são  
instituídas, modificadas ou extintas por lei  
federal, ratificada pelas Assembléias Legislativas  
dos respectivos Estados.  
§ 1o. - Cada Região de desenvolvimento terá  
um conselho regional, da qual participarão, como  
membros natos, os Governadores e os Presidentes  
das Assembléias Legislativas dos Estados componentes.  
§ 2o. - Os planos de desenvolvimento e os  
orçamentos públicos levarão em conta as  
peculiaridades das regiões de desenvolvimento,  
tanto em relação às despesas correntes quanto  
às de capital, observando-se rigorosamente a  
integração das ações setoriais face aos objetivos  
territoriais do desenvolvimento".  
§ 3o. - Lei complementar federal disporá  
sobre a criação organização e gestão de fundos  
regionais de desenvolvimento, bem como sobre a  
participação da União e dos Estados integrantes da  
região de desenvolvimento em sua composição. 
Justificativa: 
A emenda objetiva explicitar a natureza das regiões a serem criadas. Elas não são regiões, 
simplesmente, mas regiões que têm o objetivo de promover o desenvolvimento integrado de Estados 
limítrofes que integrem um mesmo complexo geoeconômico. 
Parecer:   
   Pela prejudicialidade, tendo em vista que o capítulo VI, título IV, que trata das regiões de 
desenvolvimento foi excluído do texto ao Substitutivo, exceto o art. 51, cuja matéria passou a compor 
o art. 238. 
   
   EMENDA:29630 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO VELASCO (PMDB/PA) 
Texto:   
   Dá nova redação ao Capítulo VI, do Título IV,  
do Substitutivo ao Projeto de Constituição do  
Relator da Comissão de Sistematização, a seguir:  
Capítulo VI  
Da Articulação Administrativa  
Seção I  
Das Regiões de Desenvolvimento  
Art. - Para efeitos administrativos, os  
Estados, o Distrito Federal e os Territórios  
poderão ser agrupados em regiões de  
desenvolvimento.  
§ 1o. - Lei complementar disporá sobre a  
criação, a organização, a sustentação e o  
funcionamento das regiões de desenvolvimento,  
observados os seguintes critérios:  
I - Cada região de desenvolvimento será  
criada em lei federal, que definirá sua sede e  
seus órgãos deliberativos e diretivos;  
II - Somente se constituirão em regiões de  
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desenvolvimento Estados e Territórios limítrofes,  
integrantes do mesmo complexo geo-econômico e  
social, que apresentem disparidades em relação à  
médias nacionais, características da condição de  
subdesenvolvimento relativo;  
III - Todo Estado ou Território na situação  
descrita no item II, fará parte de uma região de  
desenvolvimento, e somente de uma;  
IV - A adesão dos Estados a regiões de  
desenvolvimento se fará pela ratificação de lei  
federal respectiva, nas Assembléias Legislativas  
competentes.  
§ 2o. - Excepcionalmente, um Estado poderá  
integrar uma região de desenvolvimento, apenas com  
parte de seu território, obedecidos as demais  
exigências do § 1o.  
Art. - Os organismos regionais executarão  
planos regionais de desenvolvimento econômico e  
social, encaminhados pelo Poder Executivo, com  
partes integrantes do plano plurianual de  
investimentos, para discussão e aprovação pelo  
Congresso Nacional.  
Parágrafo único - Aos organismos regionais é  
assegurada autonomia administrativa e financeira,  
na execução dos planos respectivos.  
Art. - As leis de criação de regiões de  
desenvolvimento disporão sobre a composição e  
gestão dos fundos regionais respectivos, bem como  
dos incentivos tendentes à melhoria dos padrões de  
vida das populações regionais e à garantia da  
competitividade de seus sistemas produtivos.  
Parágrafo único - Os incentivos  
compreenderão, entre outras medidas, as seguintes:  
I - redução, tendente à equalização, em todo  
o território nacional, de tarifas, fretes, seguros  
e outros itens de despesas de investimentos e  
componentes de preços;  
II - estabelecimento de juros favorecidos no  
financiamento de atividades regionais prioritárias;  
III - isenções e reduções ou diferimento  
temporário de tributos federais, incidentes sobre  
pessoas físicas ou jurídicas residentes ou  
domiciliadas nas regiões.  
Seção II  
Das Regiões Metropolitanas e Microrregiões  
Art. - Os Estados poderão, mediante lei  
complementar, criar regiões metropolitanas e  
microrregiões, constituídas por agrupamentos e  
Municípios limítrofes, par integrar a organização,  
o planejamento, a programação e a execução de  
funções públicas de interesse metropolitano ou  
microrregional, atendendo aos princípios da  
integração espacial e setorial. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   O que se propõe com a Emenda difere da orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:29644 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   
   DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 50, do Substitutivo:  
Inclua-se no Artigo 50, do Substitutivo, onde  
couber, o seguinte:  
Art. 50 - As regiões de Desenvolvimento,  
constituídas por unidades federadas limítrofes,  
pertencentes aos mesmo complexo geoeconômico, são  
criadas, modificadas ou extintas por lei federal,  
ratificadas pelas Assembléias Legislativas dos  
respectivos Estados.  
§ 1o. - Cada Região de Desenvolvimento terá  
um Conselho Regional do qual participarão, como  
membros natos, os Governadores e os Presidentes de  
Assembléias Legislativas dos Estados componentes.  
§ 2o. - os planos de desenvolvimento e os  
orçamentos públicos levarão em conta as  
peculiaridades das Regiões de Desenvolvimento,  
tanto em relação às despesas correntes quanto às  
de capital, observando-se rigorosamente a  
integração das ações setoriais face aos objetivos  
territoriais do desenvolvimento.  
§ 3o. - Lei complementar federal disporá  
sobre a criação organização e gestão de fundos  
regionais de desenvolvimento, bem como sobre a  
participação da União e dos Estados integrantes da  
Região de Desenvolvimento em sua composição. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Além de não se fazer acompanhar da indispensável justificação, a emenda proposta não 
corresponde à orientação do Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29740 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva: Artigo 49 e seus parágrafos:  
Substitua o Artigo 49 e seus parágrafos do  
Substitutivo do Relator:  
Art. - Os Estados, mediante lei, poderão  
estabelecer regiões metropolitanas com funções  
urbanas e regionais, integradas por Municípios que  
façam parte da mesma comunidade sócio-econômica.  
§ 1o. - A União, mediante lei complementar,  
definirá os critérios básicos para o  
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estabelecimento de Regiões Metropolitanas.  
§ 2o. - A União, o Estado e os Municípios das  
Regiões Metropolitanas estabelecerão mecanismos de  
cooperação e coordenação de recursos e de  
atividades para a realização de funções e serviços  
de interesse metropolitano.  
§ 3o. - As atividades da União, do Estado e  
dos Municípios devem observar os princípios de  
integração espacial e setorial. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Pela prejudicialidade, tendo em vista a supressão do texto do substitutivo do Relator do dispositivo 
que trata sobre a matéria. 
   
   EMENDA:29746 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado: artigo 49 do Substitutivo.  
Art. 49 - Para efeitos administrativos, os  
estados Federados e o Distrito Federal poderão  
associar-se em Regiões de Desenvolvimento e os  
Municípios em Regiões Metropolitanas, Aglomerações  
Urbanas ou Microrregiões.  
Parágrafo único. Lei Complementar Federal  
definirá os critérios básicos para o  
estabelecimento de Regiões de Desenvolvimento,  
Regiões Metropolitanas, Aglomerações Urbanas e  
Microrregiões. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Pela prejudicialidade, considerando a supressão do texto do substitutivo do Relator do dispositivo 
que trata sobre a matéria. 
   
   EMENDA:30174 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao "caput" do Art. 50 do Substitutivo a  
seguinte redação, suprimindo-se os parágrafos 2o.  
e 3o. e renumerando-se o 1o. para parágrafo único:  
Art. 50. As regiões, constituídas por  
unidades federais limítrofes, pertencentes ao  
mesmo complexo geoeconômico, são criadas  
modificadas ou extintas por lei votada pelas  
Assembléias Legislativas dos respectivos Estados e  
ratificadas pelo Congresso Nacional. 
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Justificativa: 
Inverte-se a sistemática do Substitutivo no que respeita a criação das regiões de desenvolvimento. Ao 
invés das regiões serem criadas por lei federal posteriormente ratificada pelas Assembleias 
Legislativas dos respectivos Estados, faz-se com que as Assembleias legislem sobre a matéria, que 
será então ratificada ou não pelo Congresso Nacional. Desta forma estabelece-se o equilíbrio 
federativo, com o Poder Legislativo nacional posicionando-se a posteriori, sobre manifestações de 
intento das unidades federais. A supressão dos dois parágrafos se deve ao fato de que tais 
dispositivos são definidos de intenções, no caso do primeiro, e explicitadores de regras de menor 
hierarquia, no caso do segundo, não cabendo no texto constitucional. 
Parecer:   
   Pela prejudicialidade, em decorrência da supressão do dispositivo do texto do substitutivo do 
Relator. 
   
   EMENDA:30448 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado: Art. 50  
Retirar do texto desse artigo a frase"...  
constituídas por unidades federadas limítrofes,  
pertencentes ao mesmo complexo geo-econômico ..."  
e em seu lugar acrescentar "... de Desenvolvimento  
Econômico..." 
Justificativa: 
É desnecessária a explicitação “...constituídas por unidades federadas, pertencentes ao mesmo 
complexo geoeconômico...”. Com efeito, a palavra “região” indica, no caso, Estados-federados 
limítrofes, com características comuns, a exemplo das geoeconômicas. Não se pode ter regiões sem 
que as unidades compostas não tenham características comuns e sejam não limítrofes. Se integram 
uma região são forçosamente, lindeiras. Por outro lado, se for só um Estado-membro, não se tem 
região. 
Parecer:   
   Pela prejudicialidade, em decorrência da supressão do dispositivo do texto do substitutivo do 
Relator. 
   
   EMENDA:30476 PREJUDICADA 
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. 50.  
Retirar do texto desse artigo a frase"...  
constituídas por unidades federadas limítrofes,  
pertencentes ao mesmo complexo geo-econômico, ...  
" e em seu lugar acrescentar"... de  
Desenvolvimento econômico..." 
Justificativa: 
É desnecessária a explicitação “...constituídas por unidades federadas, pertencentes ao mesmo 
complexo geoeconômico...”. Com efeito, a palavra “região” indica, no caso, Estados-federados 
limítrofes, com características comuns, a exemplo das geoeconômicas. Não se pode ter regiões sem 
que as unidades compostas não tenham características comuns e sejam não limítrofes. Se integram 
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uma região são forçosamente, lindeiras. Por outro lado, se for só um Estado-membro, não se tem 
região. 
Parecer:   
   Pela prejudicialidade, tendo em vista que o capítulo VI, título IV, que trata das regiões de 
desenvolvimento foi excluído do texto ao Substitutivo, exceto o art. 51, cuja matéria passou a compor 
o art. 238. 
   
   EMENDA:31313 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALEXANDRE PUZYNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 50  
Retirar do texto desse artigo a frase "...  
constituídas por unidades federadas limítrofes,  
pertencentes ao mesmo complexo geoeconômico,..." e  
em seu lugar acrescentar "...de Desenvolvimento Econômico...". 
Justificativa: 
É desnecessária a explicitação “...constituídas por unidades federadas, pertencentes ao mesmo 
complexo geoeconômico...”. Com efeito, a palavra “região” indica, no caso, Estados-federados 
limítrofes, com características comuns, a exemplo das geoeconômicas. Não se pode ter regiões sem 
que as unidades compostas não tenham características comuns e sejam não limítrofes. Se integram 
uma região são forçosamente, lindeiras. Por outro lado, se for só um Estado-membro, não se tem 
região. 
Parecer:   
   Pela prejudicialidade, tendo em vista que o capítulo VI, título IV, que trata das regiões de 
desenvolvimento foi excluído do texto ao Substitutivo, exceto o art. 51, cuja matéria passou a compor 
o art. 238. 
   
   EMENDA:31816 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANSUETO DE LAVOR (PMDB/PE) 
Texto:   
   Altere-se o art. 49 e o seu Parágrafo único  
do Projeto de Constituição que passarão a ter a  
seguinte redação:  
Art. 49 - Para efeitos político-administrativo  
e visando o equilíbrio inter-regional, os Estados  
e o Distrito Federal poderão associar-se em  
regiões, e os Municípios em áreas metropolitanas  
ou microrregiões.  
Parágrafo único - Lei Complementar Federal  
definirá os critérios básicos para o  
estabelecimento das regiões, das áreas  
metropolitanas e das microrregiões, assim como suas  
formas de administração. 
Justificativa: 
Estado Federativo moderno evolui necessariamente para os tipos de associações político-
administrativos previstos neste artigo e seu parágrafo único. 
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Parecer:   
   Pela prejudicialidade, tendo em vista que o capítulo VI, título IV, que trata das regiões de 
desenvolvimento foi excluído do texto ao Substitutivo, exceto o art. 51, cuja matéria passou a compor 
o art. 238. 
   
   EMENDA:31928 PREJUDICADA 
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. 50  
Inclua-se após a expressão Estados federados.  
"as leis Orgânicas Municipais e as demais Leis". 
Justificativa: 
As Leis Orgânicas Municipais têm “status” de Constituições Municipais, por isso devem constar 
expressamente do texto com a mesma ênfase conferida à constituição Federal e as Constituições 
Estaduais. 
Parecer:   
   Pela prejudicialidade, tendo em vista que o capítulo VI, título IV, que trata das regiões de 
desenvolvimento foi excluído do texto ao Substitutivo, exceto o art. 51, cuja matéria passou a compor 
o art. 238. 
   
   EMENDA:33055 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE VIANNA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva/Supressiva  
Os arts. 49, 50 e 51, do Capítulo VI, Título  
IV, passam a ter a redação a seguir:  
Por conterem matéria conexa ficam suprimidos  
os arts. 61, 62, 63 e 64 das Disposições Transitórias.  
Capítulo VI  
Das Regiões de Desenvolvimento das Áreas  
Metropolitanas e das Microrregiões  
Art. ... - Para efeitos administrativos, os  
Estados, o Distrito Federal e os Territórios  
poderão ser agrupados em regiões de  
desenvolvimento.  
§ 1o. - Lei complementar disporá sobre a  
criação, a organização, a sustentação e o  
funcionamento das regiões de desenvolvimento,  
observados os seguintes critérios:  
I - Cada região de desenvolvimento será  
criada em lei federal, que definirá sua sede e  
seus órgãos deliberativos e diretivos;  
II - somente se constituirão em regiões de  
desenvolvimento Estados e Territórios limítrofes,  
integrantes do mesmo complexo geo-econômico e  
social, que apresentem disparidades em relação às  
médias nacionais, características da condição de  
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subdesenvolvimento;  
III - todo Estado ou Território na situação  
descrita no item II fará parte de uma região de  
desenvolvimento, e somente de uma;  
IV - a participação dos Estados nas regiões  
de desenvolvimento será ratificada pelas  
Assembléias Legislativas competentes.  
§ 2o. - Excepcionalmente, parte de um Estado  
poderá integrar uma região de desenvolvimento,  
constituída por Estados limítrofes, obedecidas as  
demais exigências do § 1o.  
Art. ... - Os organismos regionais executarão  
planos regionais de desenvolvimento econômico e  
social, encaminhados pelo Poder Executivo, como  
partes integrantes dos planos nacionais de  
desenvolvimento para discussão e aprovação pelo  
Congresso Nacional.  
Parágrafo único - Aos organismos regionais é  
assegurada autonomia administrativa e financeira,  
na execução dos planos respectivos.  
Art. ... - As leis de criação de regiões de  
desenvolvimento disporão sobre a composição e  
gestão dos fundos regionais respectivos, bem como  
dos incentivos tendentes à melhoria dos padrões de  
vida das populações regionais e à garantia de  
competitividade de seus sistemas produtivos.  
Parágrafo único - Os incentivos  
compreenderão, entre outras medidas, as seguintes:  
I - redução, tendente à equalização, em todo  
o território nacional, de tarifas, fretes, seguros  
e outros itens de despesas de investimentos e  
componentes de preços;  
II - estabelecimento de juros favorecidos no  
financiamento de atividades regionais prioritárias;  
III - isenções e reduções ou diferimento  
temporário de tributos federais, incidentes sobre  
pessoas físicas ou jurídicas residentes ou  
domiciliados nas regiões.  
Art. ...- Os Estados poderão, mediante lei  
complementar, criar regiões metropolitanas e  
microrregiões, constituídas por agrupamentos de  
Municípios limítrofes, para integrar a  
organização, o planejamento, a programação e a  
execução de funções públicas de interesse  
metropolitano ou microrregional, atendendo aos  
princípios da integração espacial e setorial. 
Justificativa: 
O Substitutivo acolheu emenda que procurava disciplinar, sob uma nova ótica e com redação 
diferente, normas constantes do Projeto. Essa emenda converteu-se nos arts. 61 a 64 das 
Disposições Transitórias. 
Ao mesmo tempo, o Substitutivo convalidou a proposta oriunda da Comissão Temática da 
“Organização do Estado”, sobre a mesma matéria, mantendo o capítulo VI do Título IV (Art. 49 a 51). 
Os dois conjuntos de normas incidem sobre a mesma matéria e, pois, devem ser tratados de uma só 
vez. Pela sua natureza, devem conter-se no corpo das disposições permanentes da Constituição. 
A sistemática proposta na presente Emenda preserva de ambas as partes, as definições essenciais e 
os princípios inspiradores e incorpora sugestões constantes da Emenda Popular nº 70, versando 
sobre o mesmo tema dessa ordenada aglutinação queremos ressaltar os seguintes pontos: 
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a) a subordinação dos vários aspectos da matéria a um mesmo enfoque, o da “Articulação 
Administrativa”, que passa a intitular o Capítulo VI; 
b) essa articulação é visualizada, porém, em dois níveis: o das relações inter-regionais e o das 
relações intrarregionais e, mesmo, intraestaduais; daí que o Capítulo se divida em duas Seções que 
têm a ver, respectivamente, com as regiões de desenvolvimento e com as regiões metropolitanas e 
microrregiões; 
c) a proposta não cria um novo ente constitucional, a Região concebida como instância político-
administrativa situada entre a União e os Estados, eis que não lhe soa atribuídos poderes legislativos, 
um “governo”, competência para lançar tributos, e tudo mais que caracteriza as unidades 
componentes da República desenhada no Substitutivo; 
d) cuida-se em que os planos regionais integram os planos nacionais de desenvolvimento econômico 
e social, resultantes de ação interativa indissociável, superando a dicotomia nacional/regional, de tão 
danosas, consequências para as áreas mais pobres, 
e) sugere-se a orientação básica para que, na esfera dos atos próprios de criação de cada região de 
desenvolvimento, as peculiaridades regionais sejam respeitadas, tanto na estruturação dos 
respectivos organismos de planejamento e execução, quanto na composição dos fundos e, 
especialmente, dos incentivos aos empreendimentos produtivos e à retenção das populações 
regionais, em condignas condições de vida. 
Os critérios e mecanismos indicados não são inéditos. Vêm sendo largamente usados em países de 
estrutura política e socioeconômica similar à nossa. Em parte, já estão sendo empregados no Brasil 
mesmo. A sua incorporação ao texto constitucional resguarda, não apenas os instrumentos 
existentes, como a possibilidade (e desejabilidade) de sua ampliação. 
No plano das regiões metropolitanas e das microrregiões preferiu-se deixar ao discernimento e à 
decisão da cada Estado, a forma e os meios preferidos, pelo respeito à sua autonomia reconquistada, 
ou recomposta, no Substitutivo. 
A presente Emenda não deve ser compreendida, no entanto, isoladamente. Ela integra um conjunto 
de normas, algumas já constantes do Substitutivo, e outras que estão sendo objeto de Emendas 
adicionais específicas. Todas convergem para o mesmo objetivo: o de assegurar um processo de 
desenvolvimento econômico e social equilibrado, além de integrado. Não se pretende privilegiar 
nenhuma região em detrimento de outras. Pretende-se, ao contrário, promover as regiões econômica 
e socialmente retardados para que, em prazo razoável, se aproximem dos indicadores econômicos e 
sociais das regiões mais desenvolvidas. O êxito dessa política não significará nenhuma perda para 
estas últimas, mas, ao contrário, um benefício coletivo para a Nação como um todo. Basta refletir 
sobre as implicações do desaparecimento dos motivos de expulsão de populações “flageladas” do 
Nordeste e do consequente agravamento das condições de vida das periferias urbanas no Centro-
Sul, com todo o seu conhecido cortejo de carências sociais, marginalização, criminalidade. 
Naturalmente, esses resultados não serão colhidos instantaneamente. 
Mas uma Constituição não se escreve para solução dos problemas conjunturais, e sim para 
superação dos desafios estruturais que devem estabelecer uma nova configuração à fisionomia 
humana e social do País. Nessa perspectiva é que devem ser levadas em consideração propostas 
correlatas com a presente, que têm a ver, v.g., com a recomposição do Fundo Especial (art. 213, I, c); 
com os orçamentos federais regionalizados (arts. 220, §§ 4º e 5º e art. 23 das Disposições 
Transitórias), com o fortalecimento das instituições financeiras regionais (art. 255, 2º); com a 
utilização das engrenagens da ordem econômica, no que têm a ver com o interesse coletivo, na 
promoção do equilíbrio federativo (art. 228), e também com ganhos assegurados diretamente a 
Estados e Municípios, tais como os da ampliação dos Fundos de Participação (art. 213, I, a) e b)); os 
Fundos de Compensação (art. 212, III e 233, 2º); e, ainda a determinação de fixação de critérios 
restritivos da transferência de poupanças de regiões menos para as mais desenvolvidas (art. 255, VI). 
Aos autores da presente Emenda parece transparente que é fundamental fortalecer Estados e 
Municípios, e que os avanços conseguidos neste particular são significativos. Parece igualmente 
cristalino, por outro lado, que a ação isolada das Unidades Federadas é, por vezes, não apenas 
dispersiva, senão também conflitante. O entrechoque de interesses pode assumir aspectos, 
frequentemente, danosos para todos, em razão de sua fragilidade frente a interesses mais poderosos 
vinculados a presenças econômicas mais pesadas. E a experiência não apenas a brasileira, tem 
demonstrado que há desafios que não podem ser enfrentados e resolvidos isoladamente, mas 
exigem a ação cooperativa das várias unidades interessadas, que para tanto devem associar-se em 
organizações solidárias, integradas. A constatação é válida, não apenas ao nível das áreas 
metropolitanas, já operantes no Brasil, mas igualmente ao nível macrorregional, em numerosos 
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países, inclusive no nosso. O fato está presente na consciência de governantes, pesquisadores, 
cientistas políticos, administradores e quantos mais se debruçam sobre a chamada questão regional. 
Não colhe a objeção inconsistente de eventuais fracassos e deturpações. Deturpações e fracassos 
podem ser apontados com relação a quaisquer estruturas políticas, administrativas, econômicas ou, 
no seu mais abrangente sentido, sociais. Nem por isso se defenderia a extinção de Governos, 
Tribunais, Empresas, Igrejas e quaisquer outros entes coletivos. A Constituição deve prover os meios 
básicos, isso sim, para que costumes perversos sejam contidos e a administração da coisa pública 
flua com suavidade, honestidade, eficiência e resulte nos objetivos sociais perseguidos. 
Parecer:   
   Pela prejudicialidade, considerando a supressão do capítulo VI do texto do substitutivo do Relator e 
a nova orientação dada ao art. 51. 
   
   EMENDA:33138 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se nova redação ao enunciado do Capítulo  
VI, Título IV, do Projeto de Constituição.  
"Capítulo VI - DAS REGIÔES DE DESENVOLVIMENTO,  
DAS REGIÕES METROPOLITANAS, AGLOMERAÇOES URBANAS E  
DAS MICRORREGIÕES. 
Justificativa: 
A emenda pretende, em primeiro lugar, assegurar no texto constitucional a manutenção da expressão 
“região metropolitana” já consagrada, no Brasil, em âmbito constitucional, administrativo, acadêmico e 
jurídico. É significativa a coleção de diplomas legais federais e estaduais editada sobre regiões 
metropolitanas, a partir do estabelecimento das atuais regiões pelas Leis Complementares nº 14 e 20, 
de 1973, considerável é, também, na literatura jurídica brasileira, a presença da expressão “região 
metropolitana” a qual guarda correspondência com o inglês “metropolitan region”, o francês “région 
métropolitaine” e o italiano “regione metropolitana”. 
Em segundo lugar, a emenda pretende o reconhecimento constitucional das aglomerações urbanas, 
formações que se assemelham às regiões metropolitanas e têm presença disseminada no território 
brasileiro. Esta expressão designa as formações urbanas caracterizadas pelo entrelaçamento da 
malha urbana de dois ou mais municípios, ou pelo extravasamento da malha urbana de um sobre o 
território de outro, bem como pela existência de intensos fluxos intermunicipais, representados por 
deslocamento diários de pessoas e por demandarem tratamento integrado de funções públicas. As 
aglomerações urbanas constituem presença evidente no território brasileiro. Elas são reconhecidas e 
definidas pelo sistema estatístico brasileiro mantido pelo IBGE. 
A expressão “aglomeração urbana” por estar presente na Lei nº 6.766/79, que dispõe sobre o 
parcelamento do solo urbano, levou vários Estados a instituírem legalmente estes territórios com esta 
denominação. Entre elas Goiânia, Maceió, Aracajú, Florianópolis e Vitória. 
Parecer:   
   Pela prejudicialidade, em decorrência da nova orientação adotada pelo substitutivo do Relator 
quanto à disciplina da matéria. 
   
   EMENDA:33139 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
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Dê-se nova redação ao "caput" e ao parágrafo  
único do Art. 49 do Projeto de Constituição.  
"Art. 49 - Os Estados e o Distrito Federal  
poderão associar-se em regiões de desenvolvimento  
e os municípios em regiões metropolitanas,  
aglomerações urbanas e microrregiões.  
Parágrafo único - Lei Complementar Federal  
definirá os critérios básicos para estabelecimento  
de regiões de desenvolvimento, regiões  
metropolitanas, aglomerações urbanas e  
microrregiões." 
Justificativa: 
A emenda pretende, em primeiro lugar, assegurar no texto constitucional a manutenção da expressão 
“região metropolitana” já consagrada, no Brasil, em âmbito constitucional, administrativo, acadêmico e 
jurídico. É significativa a coleção de diplomas legais federais e estaduais editada sobre regiões 
metropolitanas, a partir do estabelecimento das atuais regiões pelas Leis Complementares nº 14 e 20, 
de 1973, considerável é, também, na literatura jurídica brasileira, a presença da expressão “região 
metropolitana” a qual guarda correspondência com o inglês “metropolitan region”, o francês “région 
métropolitaine” e o italiano “regione metropolitana”. 
Em segundo lugar, a emenda pretende o reconhecimento constitucional das aglomerações urbanas, 
formações que se assemelham às regiões metropolitanas e têm presença disseminada no território 
brasileiro. Esta expressão designa as formações urbanas caracterizadas pelo entrelaçamento da 
malha urbana de dois ou mais municípios, ou pelo extravasamento da malha urbana de um sobre o 
território de outro, bem como pela existência de intensos fluxos intermunicipais, representados por 
deslocamento diários de pessoas e por demandarem tratamento integrado de funções públicas. As 
aglomerações urbanas constituem presença evidente no território brasileiro. Elas são reconhecidas e 
definidas pelo sistema estatístico brasileiro mantido pelo IBGE. 
A expressão “aglomeração urbana” por estar presente na Lei nº 6.766/79, que dispõe sobre o 
parcelamento do solo urbano, levou vários Estados a instituírem legalmente estes territórios com esta 
denominação. Entre elas Goiânia, Maceió, Aracajú, Florianópolis e Vitória. 
Parecer:   
   Pela prejudicialidade, tendo em vista que o capítulo VI, título IV, que trata das regiões de 
desenvolvimento foi excluído do texto ao Substitutivo, exceto o art. 51, cuja matéria passou a compor 
o art. 238. 
   
   EMENDA:33140 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Inclua-se a expressão de desenvolvimento,  
logo após a palavra regiões, no "caput" do art. 50  
e de seus parágrafos do Projeto de Constituição.  
"Art. 50 - As regiões de desenvolvimento,  
constituídas por unidades federadas limítrofes,  
pertencentes ao mesmo complexo geoeconômico, são  
instituídas, modificadas ou extintas por lei  
federal ratificada pelas Assembléias Legislativas  
dos respectivos Estados.  
"§ 1o. - Cada região de desenvolvimento terá  
um conselho regional, do qual participação, como  
membros natos, os Governadores e os Presidentes  
das Assembléias Legislativas dos Estados componentes.  
"§ 2o. - Os planos de desenvolvimento e os  
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orçamentos públicos levarão em conta as  
peculiaridades das regiões de desenvolvimento  
tanto em relação às despesas correntes quanto às  
de capital, observando-se rigorosamente a  
integração das ações setoriais face aos objetivos  
territoriais do desenvolvimento."  
§ 3o. - Lei Complementar federal disporá  
sobre a criação, organização e gestão de fundos  
regionais de desenvolvimento, bem como sobre a  
participação da União e dos Estados integrantes da  
região de desenvolvimento em sua composição. 
Justificativa: 
A emenda objetiva explicitar, a natureza das regiões a serem criadas. Elas não são regiões, 
simplesmente, mas regiões que têm o objetivo de promover o desenvolvimento integrado de Estados 
limítrofes que integrem um mesmo complexo geoeconômico. 
Parecer:   
   Pela prejudicialidade, considerando a supressão do capítulo VI, que trata das regiões de 
desenvolvimento, do texto do substitutivo do Relator. 
   
   EMENDA:34175 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SERRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se o § 2o. do art. 50. 
Justificativa: 
Não obstante os nobres propósitos que se pretende atingir com este dispositivo, o princípio de 
redução planejada das desigualdades regionais já está inscrito no item II do Art. 4º, inclusive de forma 
mais incisiva visto que trata de tarefa fundamental que se atribui ao Estado. Além disso, não se deve 
inserir na Constituição termos sujeitos a interpretações variadas e unitárias, pois leis que trata das 
normas contábeis do setor público pode vir a classificar as despesas não mais entre “correntes” e “de 
capital”, mas sim como “de manutenção” e “de expansão”. 
Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:34176 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SERRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se o § 3o. do art. 50. 
Justificativa: 
O desenvolvimento regional já é princípio fundamental da ação do Estado. Cabe às unidades 
integrantes da Federação articularem-se entre si para executarem tal tarefa. As regiões de 
desenvolvimento econômico devem atuar como elementos catalizadores do esforço empreendido 
pela União e pelos Estados, sem que se crie nova instância administrativa com dotação própria de 
recursos, como se pretende, através de fundos regionais. A emenda propõe-se a evitar que esta nova 
instância tenha meios de atuar diretamente nas questões regionais, mas que o faça através de ação 
coordenada entre governos interessados. 
Parecer:   
   Pela prejudicialidade, visto que o Substitutivo optou pela supressão do Capítulo VI que trata das 
Regiões de Desenvolvimento, com exceção apenas do artigo 51, que foi transferido para o artigo 238. 
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   EMENDA:34664 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao art. 50, a seguinte redação:  
"Art. 50 - As regiões, constituídas por  
unidades federadas limítrofes, pertencentes ao  
mesmo complexo geoeconômico, são criadas,  
modificadas ou extintas por lei federal, ouvidas  
previamente as Assembléias Legislativas dos  
Estados competentes." 
Justificativa: 
Redação aprimorada. 
Parecer:   
   Pela prejudicialidade, tendo em vista que o capítulo VI, título IV, que trata das regiões de 
desenvolvimento foi excluído do texto ao Substitutivo, exceto o art. 51, cuja matéria passou a compor 
o art. 238. 
   
   EMENDA:34978 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
a) Substitua-se, em todo o Capítulo VI do  
Título IV, inclusive na sua denominação, a  
expressão "áreas metropolitanas" por "regiões metropolitanas"  
b) Suprima-se do parágrafo único do artigo 49 o termo "federal".  
c) Suprima-se do artigo 51 o termo "complementar".  
d) Dê-se ao parágrafo único do artigo 49 a seguinte redação:  
"Art. 49 ....................................  
Parágrafo único - Lei complementar:  
 a) definirá os critérios básicos para o  
estabelecimento de regiões de desenvolvimento  
econômico, de regiões metropolitanas e de  
microrregiões;  
 b) disporá sobre a composição e a competência  
dos respectivos Conselhos, dos quais, como membros  
natos, farão parte, conforme o caso, os Governadores e 
Presidentes das Assembléias Legislativas dos Estados ou  
os Prefeitos e Presidentes das Câmaras de Vereadores  
dos Municípios componentes.  
 c) disporá sobre a criação, organização e  
gestão de fundos regionais de desenvolvimento, bem  
como sobre a participação da União e dos Estados  
integrantes da Região em sua composição."  
e) Suprima-se o § 3o. do artigo 51.  
f) Suprimam-se os §§ 1o. e 3o. e transforme-se  
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em parágrafo único o § 2o. do artigo 50, em  
consequência da emenda sugerida na alínea "d".  
g) Suprimam-se os §§ 1o. e 3o. e transforme-se  
em parágrafo único o § 2o. do artigo 51, em  
consequência das emendas propostas nas alíneas "d" e "e". 
Justificativa: 
a) A expressão “região metropolitana” já está consagrada no Direito Pátrio. A inovação pretendida 
“área metropolitana” não acrescenta nada ao já existente. 
b) Deve haver uniformização. Sempre que a Constituição pretender que o estado complemente 
disposição de seu texto, ela o diz expressamente, (por ex: art. 51 – “lei complementar estadual...”). Se 
há silêncio, a lei complementar é sempre federal (por ex: art. 197; art. 209, § 9º; art. 210, § 5º, art. 
216, art. 217, etc. etc.). 
c) A exigência deve ser uniforme. Se a União pode, por lei ordinária, criar regiões de 
desenvolvimento, econômico (art. 50, “caput”), os Estados podem, também por lei ordinária, criar 
regiões metropolitanas. A lei complementar deve, apenas, estabelecer os critérios a serem 
observadas na criação das regiões. 
d) A Lei Complementar não deve limitar-se a estabelecer os critérios, para a criação das Regiões. 
Seu âmbito deve ampliar-se para, que ela disponha sobre a competência e composição dos órgãos 
encarregados da administração dessas regiões. A observância da Lei Complementar, já assinalada, 
deve ser especificada num só dispositivo, englobando-se no parágrafo único do artigo 49, o conteúdo 
dos §§ 1º e 3º do artigo 50 e § 1º do artigo. 
e) o Distrito Federal não pode criar regiões metropolitanas e nem microrregiões. Tais entes se 
destinam a coordenar atividades de administrações autônomas, visando à organização, ao 
planejamento, à programação e à execução de funções públicas de interesse de mais de um 
Município. Ao Distrito Federal é vedada (§ 3º, art. 47) a divisão em Municípios e suas unidades 
administrativas não possuem qualquer autonomia. 
Parecer:   
   Pela prejudicialidade, tendo em vista que o dispositivo que o ilustre Constituinte pretende alterar foi 
suprimido do texto do Substitutivo. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE S 

   EMENDA:00084 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONALDO CARVALHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 52  
Acrescente-se ao Art. 52 o parágrafo 2o.  
§ 2o. As associações micro-regionais  
homogêneas são entidades reconhecidas pelos  
poderes públicos federal e estadual, para fins de  
destinação de recursos ao seu desenvolvimento e  
atendimento das necessidades dos municípios a elas  
pertencentes. 
Justificativa: 
Esta emenda visa a oficialização das Associações Microrregionais Homogêneas de tal forma a 
constituir um 4º nível de Governo, situado entre o Estado e o Município, propiciando assim um 
elevado grau de descentralização administrativa. 
Parecer:   
   A emenda tem como objetivo inserir no texto constitucional as associações micro-regionais, como 
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entidades reconhecidas pelos poderes públicos federal e estadual, para fins de destinação de 
recursos ao seu desenvolvimento.  
O acolhimento da proposta sob exame inviabiliza, em nosso entender, a sistemática de discriminação 
de renda, nos termos estabelecidos no Capítulo do Sistema Tributário Nacional. Registre-se, por 
oportuno, que o procedimento adotado na repartição dos recursos tributários expressa amplo 
consenso entre os Constituintes.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00610 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRCIA KUBITSCHEK (PMDB/DF) 
Texto:   
   Adite-se ao art. 52 da Seção IV, Capítulo  
VII, Título IV do Substitutivo mais três  
parágrafos, ficando o referido artigo com a seguinte redação:  
Art. 52 - Para efeitos administrativos, a  
União poderá articular a sua ação em um mesmo  
complexo geo-econômico e social, visando ao seu  
desenvolvimento e à redução das desigualdades regionais:  
§ 1o. - O Distrito Federal, bem como os  
municípios localizados em suas áreas de influência  
constituirão a Região Integrada do Planalto Central.  
§ 2o. - A Região Integrada do Planalto  
Central será gerida por um Conselho composto de  
representantes da União, do Distrito Federal e dos  
Estados de Goiás e de Minas Gerais.  
§ 3o. - A Região Integrada do Planalto  
Central, disporá de um Fundo de Desenvolvimento  
destinado a financiar as ações de interesse comum  
do Distrito Federal e dos Municípios que a compõem.  
§ 4o. - Lei complementar disporá sobre:  
I - as condições para integração de regiões  
em desenvolvimento;  
II - a composição dos organismos regionais. 
Justificativa: 
O Distrito Federal, criado para abrigar o centro político-administrativo do País, transformou-se 
rapidamente em um polo desenvolvido, atraindo, por conseguinte grandes contingentes 
populacionais, sobretudo das regiões mais carentes do País. 
Brasília, projetada para abrigar uma população de meio milhão de habitantes, vinte e seis anos após 
a sua inauguração conta com mais de um milhão e meio de pessoas. Problemas de toda ordem, 
comuns às grandes cidades, já começaram a aparecer, tais como as periferias de baixa renda, 
criminalidades, desemprego, má distribuição de renda, população cada vez mais jovem e crescimento 
desordenado em todos os sentidos. 
Da constatação da necessidade do fortalecimento da própria estrutura interna do Distrito Federal, 
objetivando uma melhor organização que permitisse o exercício de suas funções pré-estabelecidas 
objetivas o seu crescimento de forma equilibrada e harmoniosa no que se refere à racionalização do 
uso do espaço físico, bem como do atendimento à demanda de serviços pela população. 
Conforme podemos verificar, inicialmente previsto para funcionar como uma tranquila capital da 
República, Brasília teve o seu território prontamente ocupado segundo as características clássicas 
dos modelos de urbanização baseados em economias de mercado. Isto ocorreu independentemente 
de sua origem muito particular e marcado por uma forte presença do Estado no mercado de terras, 
caracterizada pelo fato de grande parte do território se encontrar em mãos do poder público. Assim 
sendo a ocupação ocorreu segundo o clássico gradiente centro-periferia, com o Plano Piloto atuando 
como o centro e núcleos como Sobradinho, Taguatinga, Guará, Núcleo Bandeirante constituindo um 
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“anel” intermediário. As restantes cidades satélites mais alguns eixos de entrada e saída (BR 040, BR 
060) e áreas limítrofes de municípios vizinhos formando uma densa, distante e empobrecida periferia. 
A crescente defasagem entre os níveis de renda e bem estar social da maioria da população do 
Distrito Federal e a região de seu entorno imediato, agravado por um processo migratório interno, 
induz a uma concentração de recursos humanos, materiais e financeiros no centro regional em 
detrimento da área de influência, comprometendo o desenvolvimento da Região como um todo. 
A constatação da necessidade de uma atuação integrada com a região circunvizinha nos moldes das 
atuais Regiões Metropolitanas impõe, sob pena de se desvirtuar as funções de Brasília como Capital 
da Federação e polo irradiador do desenvolvimento regional e sociocultural do País, corrigir-se os 
processos de ocupação espacial e de uso do solo a partir de um disciplinamento comum à região 
tendo como pressuposto fundamental as relações existentes entre a questão habitacional, geração de 
empregos, proteção e preservação do meio ambiente natural e construído fatores determinantes para 
formulação de políticas de desenvolvimento urbano. 
A reversão do processo de concentração de todas as potencialidades somente vai se dar com o 
investimento de recursos que permitam a fixação do homem na periferia, através de uma oferta 
equivalente, entre outras, dos serviços de educação, saúde, assistência social e dinamização das 
atividades econômicas, notadamente as de extração de recursos naturais, de agricultura e do 
processamento de recursos primários. A criação do Fundo de Desenvolvimento dará o suporte 
indispensável ao desenvolvimento integrado do Planalto Central, financiando os investimentos e as 
ações necessárias. 
Parecer:   
   A Emenda em questão propõe a modificação do Art. 52, aditando-lhes três parágrafos.  
Esses dispositivos instituem: a Região Integrada do Planalto Central, constituída pelo Distrito Federal 
e áreas sob sua influência; a gestão dessa Região e o financiamento das ações de interesse 
regional.  
A nobre Constituinte que a apresentou analisa, na justificação, o acelerado crescimento populacional 
e os problemas urbanos cuja gravidade já atinge o Distrito Federal.  
Destaca-se a preocupação da autora em fortalecer o entorno da Capital, revertendo, então, o 
processo de ocupação do território desta Unidade da Federação e assim protegendo as verdadeiras 
funções de Brasília como Capital da Federação e polo irradiador do desenvolvimento regional e 
sócio-cultural do País.  
Não obstante o caráter inovador da proposta, seu conteúdo excede os limites impostos ao texto 
constitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01718 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado: Título III, Capítulo VII, Seção IV  
Emenda Aditiva  
Inclua-se como Capítulo VI do Título III a  
Seção IV do Capítulo VI do Título III a Seção IV  
do Capítulo VII do mesmo Título - arts. 52, 53 e  
54, com a seguinte redação:  
Art. (52) - Lei complementar regulará a  
composição, organização, incentivos e  
administração das regiões geoeconômicas do País,  
visando ao seu desenvolvimento e à redução das  
desigualdades regionais.  
Parágrafo Único - Nenhuma unidade federada -  
Distrito Federal, Território Federal ou Estado -  
poderá pertencer a mais de uma Região, salvo as  
situações já constituídas na data desta Constituição.  
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Art. (53) - Os planos regionais de  
desenvolvimento econômico e social serão  
integrados nos nacionais e com estes conjuntamente  
aprovados, na forma da lei.  
Art. (54) - Os organismos regionais de  
desenvolvimento serão responsáveis pela elaboração  
dos planos regionais e pelo controle e  
fiscalização dos recursos e incentivos destinados  
a sua execução.  
Parágrafo Único - Os incentivos regionais  
compreenderão, entre outros, isenções, reduções,  
diferimento de tributos e custos privilegiados de  
serviços de responsabilidade da administração  
direta ou indireta da União. 
Justificativa: 
Todas as Repúblicas instauradas no Brasil desde 1889 enfrentaram o funcionamento irregular do 
federalismo, até hoje praticamente fictício. E essa ficção tornou-se ainda mais real nos períodos do 
presidencialismo autoritário, como o último que enfrentamos a partir de 1964, cujos efeitos negativos 
ainda estamos suportando. 
No atual Projeto de Constituição temos procurado prover os Estados e Municípios de recursos que 
possam assegurar o efetivo exercício da Federação. 
Mas os Estados Federados só terão condições de efetiva autonomia se aglutinados em regiões para, 
através delas, disporem de maior influência no âmbito das decisões federais. 
A regionalização não só proporcionará melhores oportunidades de ação descentralizada aos poderes 
federais como contribuirá para fortalecer a presença dos Estados menos desenvolvidos no processo 
de desenvolvimento nacional. 
Essas e outras razões justificam plenamente a inovação que estamos introduzindo ao dispensar 
tratamento constitucional às regiões geoeconômicas do País. 
Por isso, queremos exorcizar a timidez do projeto que não confere às Regiões a força e atribuições 
de que precisam dispor para se firmarem como instrumentos de fortalecimento do sistema federativo. 
Parecer:   
   A emenda propõe nova redação à seção IV (Das Regiões) do Capítulo VII (Da Administração 
Pública) do Título III (Da Organização do Estado), com o propósito de dar aos Estados, aglutinados 
em regiões, condições de efetiva autonomia, conferindo-lhes atribuições de elaboração dos planos 
regionais que serão integrados nos planos nacionais e, com estes, conjuntamente aprovados, na 
forma da lei.  
Optamos por manter a redação do Projeto, entendendo que não fica excluída ali a participação dos 
organismos regionais na elaboração dos planos regionais, porquanto serão estes, conjuntamente 
com os planos nacionais de desenvolvimento econômico e social, submetidos à aprovação do 
Congresso Nacional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:02039 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALDECK ORNÉLAS (PFL/BA) 
Texto:   
   Dispositivo emendado – TÍTULO III 
Dê-se ao Título III do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, a seguinte redação: 
TÍTULO III 
DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO  
[...] 
CAPÍTULO VII 
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
[...] 
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SEÇÃO IV 
DAS REGIÕES 
 
Art. 51. Para efeitos administrativos, a União poderá articular a sua ação em um mesmo complexo 
geoeconômico a social, visando ao seu desenvolvimento e à redução das desigualdades regionais.  
Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre: 
I – as condições para integração de regiões em desenvolvimento; 
II – a composição dos organismos regionais. 
 
Art. 52. Os organismos regionais executarão planos regionais, integrantes dos planos nacionais de 
desenvolvimento econômico e social, aprovados conjuntamente com estas, na forma da lei. 
 
Art. 53. Os incentivos regionais compreenderão, além de outros, na forma da lei. 
I – igualdade de tarifas, fretes, seguros e outros itens de custos e preços de responsabilidade ao 
Poder Público. 
II – juros favorecidos para financiamento de atividades prioritárias. 
III – isenções, reduções ou diferimento temporário de tributos federais por pessoas físicas ou 
jurídicas.  
 

Assinaturas 

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

40. Antonio Carlos Mendes 
Thame  

41. Jairo Carneiro  
42. Paulo Marques  
43. Rita Furtado  
44. Jairo Azi  
45. Fábio Raunheitti 
46. José Carlos Martinez 
47. Feres Nader 
48. Eduardo Moreira 
49. Manoel Ribeiro  
50. Leur Lomanto  
51. José Melo 
52. Jesus Tajra  
53. Eleiel Rodrigues  
54. Rubem Branquinho  
55. Joaquim Benvilaqua  
56. Amaral Netto 
57. Antônio Salim Maia  
58. José Luiz Maia 
59. Carlos Virgílio 
60. Arnaldo Martins  
61. Simão Sessim  
62. Osmar Leitão  
63. Julio Campos  
64. Ubiratan Spinelli  
65. Jonas Pinheiro  
66. Louremberg Nunes Rocha  
67. Roberto Campos  
68. Cunha Bueno  
69. Sérgio Werneck 
70. Raimundo Rezende  
71. José Geraldo  
72. Álvaro Antonio  
73. Tito Costa  
74. Caio Pompeu  
75. Felipe Cheide  
76. Virgílio Galassi 
77. Manoel Moreira 
78. Maria Lúcia  

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

Vasconcelos  
149. Cristóvam Chiaridia  
150. Rosa Prata 
151. Mário de Oliveira  
152. Sílvio Abreu  
153. Luiz Leal  
154. Genésio Bernardino  
155. Alfredo Campos 
156. Theodoro Mendes  
157. Amílcar Moreira  
158. Oswaldo Almeida 
159. Ronaldo Carvalho  
160. José Freire 
161. José Carlos Coutinho  
162. Odacir Soares 
163. Mauro Miranda  
164. Fernando Gomes 
165. Wagner Lago  
166. Mário Bouchardet  
167. Melo Freire  
168. Leopoldo Bessoni 
169. Aloísio Vasconcelos 
170. Messias Góis  
171. Telmo Kirst 
172. Darcy Pozza  
173. Arnaldo Prietro  
174. Osvaldo Bender  
175. Adylson Motta 
176. Hilário Braun  

177. Paulo Mincarone  
178. Adroaldo Streck 
179. Victor Faccioni  
180. Luís Roberto Ponte  
181. Asdrubal Bentes  
182. Jorge Arbage  
183. Jarbas Passarinho  
184. Gerson Peres  
185. Carlos Vinagre  
186. Fernando Velasco  
187. Arnaldo Moraes  
188. Fausto Fernandes  
189. Domingos Juvenil  
190. Albano Franco  
191. Sarney Filho  
192. Francisco Coelho  
193. Chagas Duarte  
194. Narluce Pinto  
195. Ottomar Pinto  
196. Olavo Pires  
197. César Cals Neto  
198. João Machado Rollemberg  
199. João Lobo  
200. Evaldo Gonçalves  
201. Raimundo Lira  
202. Miraldo Gomes  
203. Victor Fontana  
204. Orlando Pacheco  
205. Ruberval Polotto  
206. Jorge Bornhausen  
207. Alexandre Puzyna  
208. Artemir Werner  
209. Cláudio Ávila  
210. José Agripino 
211. Divaldo Suruagy 
212. Érico Pegoraro 
213. Antônio Carlos Franco  
214. Messias Soares  
215. Inocêncio Oliveira  
216. Osvaldo Coelho  
217. Salatiel Carvalho  
218. Marco Maciael  
219. Gilson Machado 
220. Ricardo Fiuza  
221. Ismael Wanderley 
222. Antônio Câmara  
223. Henrique Eduardo Alves 
224. Oscar Corrêa  
225. Maurício Campos  
226. Roberto Torres  
227. Arnaldo Faria de Sá  
228. Carlos De Carli  
229. Carlos Santanna 
230. Nabor Júnior  
231. Geraldo Sobrinho  
232. Osvaldo Sobrinho  
233. Edivaldo Motta 
234. Paulo Zarzur  
235. Nilson Gibson  

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

 

 
Justificativa:   

   As alterações introduzidas neste Título visam, em especial, retirar do texto do Projeto preceitos que o 
tornavam extremamente estatizante, haja vista alguns dos incisos do artigo 22, em virtude dos quais a União 
passaria a ter o domínio das riquezas do subsolo e dos recursos minerais de maneira geral. 
Isto significaria a estatização de um setor econômico que, em nosso País, nunca pertenceu ao Estado, ao 
contrario do que alguns podem pensar, com graves repercussões na atividade econômica.  
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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, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII; Art. 24 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, XI, Parágrafo 
único; Art. 25 ("caput"), incisos I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, § 2º. 
PELA REJEIÇÃO: incisos VII, VIII do Art. 21; alínea "a" do inciso XI do Art. 22; inciso XI do Art. 23 e 
Parágrafo único; incisos, VIII, X; Art. 24; inciso V (Emenda nº 97-5, Mendes Thame) e § 1º (Emenda nº 
1080-6, Konder Reis). 
CAPÍTULO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 26 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 27 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V; Art. 28 ("caput"), §§ 
1º , 3º; Art. 30. 
PELA REJEIÇÃO: § 22 do Art. 28 (Emenda nº 1950, Antonio Britto); Art. 29. 
CAPÍTULO IV: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 31 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V; Art. 32 e Parágrafo único; 
Art. 34; Art. 35; Art. 36 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX; Art. 37, ("caput") e §§ 2º , 3º , 4º. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 33; § 1º do Art. 37. 
CAPÍTULO V: 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 38 e §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 39 e §§ 1º , 2º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
CAPÍTULO VI: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 40 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, alíneas "a", "b"; incisos VI, VII, alíneas "a", "b", 
"c", "d"; Art. 41 ("caput"), incisos I, II, III, IV; Art. 42 ("caput"), incisos I, II, III, IV e §§ 1º, 2º , 3º , 4º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
CAPÍTULO VII: 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: §§ 2º, 5º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 14 do Art. 43. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 43 ("caput") e §§ 1º, 3º, 4º, 6º, 13. 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 44 ("caput"), §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º; Art. 45 ("caput") e 
incisos I, II,III, alíneas "a" e "b", e Parágrafo único; Art. 46 ("caput") e inciso I, alíneas "a", "b"; inciso II; Art. 
48 e incisos I, II; Art. 49 e Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: §§ 8º e 9º do Art. 44; Art. 47 e seu Parágrafo único. 
SEÇÃO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 50 (“caput”), §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10. 
PELA REJEIÇÃO: § 11 do Art. 50. 
SEÇÃO IV: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 51 ("caput"), Parágrafo único, incisos I e II; Art. 52; Art. 53 e seus incisos I, II, III. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
 

 

  
   EMENDA:02045 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
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Texto:   
   Dispositivo emendado – ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS E 
TRANSITÓRIAS. 
 
Dê-se ao Ato das Disposições Constitucionais Gerais e Transitórias do Projeto de Constituição da 
Comissão de Sistematização, a seguinte redação: 
ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS E TRANSITÓRIAS 
[...] 
Art. 27. Durante quinze anos a União dará prioridade ao aproveitamento econômico e social dos rios 
perenes e das massas de agua represadas ou represáveis nas regiões de baixa renda, sujeitas a 
secas periódicas. 
 
Parágrafo 1º. Nas áreas de baixa renda a que se refere este artigo, a União incentivará a 
recuperação de terras áridas e cooperará com os pequenos e médios proprietários rurais, para o 
estabelecimento, em suas glebas, de fontes de água e de pequena irrigação. 
 
Parágrafo 2º. Durante o prazo a que se refere este artigo, a União aplicará, no Nordeste, pelo menos 
setenta por cento de seus recursos destinados a irrigação. 
[...] 

 

Assinaturas 

1. Bonifácio de Andrade 
2. Carlos Sant’anna 
3. Délio Braz 
4. Gilson Machado 
5. Nabor Júnior 
6. Geraldo Fleming 
7. Osvaldo Sobrinho 
8. Osvaldo Coelho 
9. Hilário Braun 
10. Edivaldo Motta 
11. Paulo Zarzur (Em 

Apoiamento) 
12. Nilson Gibson 
13. Milton Reis 
14. Marcos Lima 
15. Milton Barbosa 
16. Daso Coimbra 
17. João Resek 
18. Roberto Jeffereson 
19. João Menezes 
20. Vingt Rosado 
21. Cardoso Alves 
22. Paulo Roberto 
23. Lourival Batista 
24. Rubem Branquinho 
25. Cleonâncio Fonseca 
26. Fernando Gomes 
27. Agripino de Oliveira Lima 
28. Narciso Mendes 
29. Marcondes Gadelha 
30. Mello Reis 
31. Arnold Fioravante 
32. Jorge Arbage 
33. Chagas Duarte  
34. Álvaro Pacheco  
35. Felipe Mendes 
36. Alysson Paulinelli 
37. Aloysio Chaves 

38. Sotero Cunha 
39. Messias Góis 
40. Gastone Righi 
41. Dirce Tutu Quadros 
42. José Elias Murad 
43. Mozarildo Cavalcanti 
44. Flávio Rocha 
45. Gustavo de Faria 
46. Flávio Palmier da Veiga 
47. Gil César 
48. João da Mata 
49. Dinísio Hage 
50. Leopoldo Peres 
51. Expedito Machado 
52. Manoel Viana 
53. Mário Bouchardet 
54. Melo Freire 
55. Leopoldo Bessone 
56. Aloísio Vasconcelos 
57. Roberto Torres 
58. Arnaldo Faria de Sá 
59. Amaral Netto 
60. Antônio Salim Curiati 
61. José Luiz Maia 
62. Carlos Virgílio 
63. Ezio Ferreira  
64. Sadie Hauache 
65. José Dutra 
66. Carrel Benevides 
67. Joaquim Sucena (Em 

Apoiamento) 
68. Luiz Marques 
69. Orlando Bezerra 
70. Furtado Leite 
71. Siqueira Campos  
72. Aluízio Campos 
73. Eunice Michilis  
74. Samir Achoa 

75. Maurício Nasser 
76. Mauro Sampaio 
77. Stélio Dias 
78. Airton Cordeiro 
79. José Carmargo 
80. Matos Leão 
81. José Tinoco 
82. João Castelo 
83. Guilherme Palmeira 
84. Ismael Wanderley 
85. Antônio Câmara 
86. Henrique Eduardo Alves 
87. Djenal Gonçalves 
88. José Egreja 
89. Ricardo Izar 
90. Afif Domingos 
91. Jayme Paliarin 
92. Delfim Netto 
93. Farabulini Júnior 
94. Fausto Rocha 
95. Tito Costa 
96. Caio Pompeu 
97. Felipe Cheidde 
98. Virgílio Galassi 
99. Manoel Moreira 

100. Victor Fontana 
101. Orlando Pacheco 
102. Ruberval Pilotto 
103. Jorge Bornhausen 
104. Alexandre Puzyna 
105. Artenir Werner 
106. Cláudio Ávila 
107. José Agripino 
108. Divaldo Suruagy 
109. Rosa Prata 
110. Mário de Oliveira 
111. Sílvio de Abreu 
112. Luiz Leal 
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113. Genésio Bernardino 
114. Alfredo Campos 
115. Theodoro Mendes 
116. Amilcar Moreira 
117. Oswaldo Almeida 
118. Ronaldo Carvalho 
119. José Freire 
120. José Mendonça Bezerra 
121. José Lourenço 
122. Vinicius Cansanção 
123. Ronaro Corrêa 
124. Paes Landim 
125. Alércio Dias 
126. Mussa Demes 
127. Jessé Freire 
128. Gandi Jamil 
129. Alexandre Costa 
130. Albérico Cordeiro 
131. Iberê Ferreira 
132. José Santana de 

Vasconcellos 
133. Christovam Chiaradia 
134. Oscar Corrêa 
135. Maurício Campos 
136. Asdrubal Bentes 
137. Jarbas Passarinho 
138. Gerson Peres 
139. Carlos Vinagre 
140. Fernando Velasco 
141. Arnaldo Moraes 
142. Fausto Fernandes  
143. Domingos Juvenil 
144. José Elias 
145. Rodrigues Palma  
146. Levy Dias 
147. Rubem Figueiró 
148. Rachid Saldanha Derzi 
149. Ivo Cersósimo 
150. João Lobo 
151. Inocêncio Oliveira 
152. Salatiel Carvalho 
153. José Moura 
154. Marco Maciel 
155. José Mendonça Bezerra 
156. Ricardo Fiuza 
157. Paulo Marques 
158. Telmo Kirst 
159. Darcy Pozza 
160. Arnaldo Prieto 
161. Osvaldo Bender 
162. Adylson Motta 
163. Paulo Mincarone 
164. Adrioaldo Streck 
165. Victor Faccioni 
166. Luis Roberto Ponte 
167. João de Deus Antunes 
168. Matheus Iensen 
169. Antônio Ueno 
170. Dionísio Dal Prá 

171. Jacy Scanagatta 
172. Basílio Vilani 
173. Osvaldo Trevisan 
174. Renato Johnsson 
175. Ervin Bonkoski 
176. Jovanni Masini 
177. Paulo Pimentel 
178. José Carlos Martin 
179. Arolde de Oliveira 
180. Rubem Medina 
181. Francisco Sales 
182. Assis Canuto 
183. Chagas Neto 
184. José Viana 
185. Lael Varella 
186. Denisar Arneiro 
187. Jorge Leite 
188. Aloisio Teixeira 
189. Roberto Augusto 
190. Messias Soares 
191. Dalton Canabrava 
192. Merluce Pinto 
193. Ottomar Pinto 
194. Olavo Pires 
195. Sergio Werneck 
196. Raimundo Rezende 
197. José Geraldo 
198. Alvaro Antonio 
199. Irapuan Costa Junior 
200. Roberto Balestra 
201. Luiz Soyer 
202. Naphtali Alves Souza 
203. Jalles Fontoura 
204. Paulo Roberto Cunha 
205. Pedro Canedo 
206. Lucia Vania 
207. Nion Albernaz 
208. Fernando Cunha 
209. Antonio de Jesus 
210. Luiz Eduardo  
211. Eraldo Tinoco 
212. Benito Gama 
213. Jorge Viana 
214. Angelo Magalhães 
215. Max Rosenmann 
216. Leur Lomanto 
217. Jonival Lucas 
218. Sergio Brito 
219. Waldeck Ornelas 
220. Francisco Benjamin 
221. Etevaldo Nogueira 
222. João Alves 
223. Francisco Diogenes 
224. Antonio Carlos Mendes 

Thame 
225. Jairo Carneiro 
226. José Lins 
227. Rita Furtado 
228. Jairo Azi 

229. Fabio Raunhetti 
230. Feres Nader 
231. Eduardo Moreira 
232. Manoel Ribeiro 
233. José Melo 
234. Jesus Tajra 
235. Aecio de Borba 
236. Bezerra de Melo 
237. Nyder Barbosa 
238. Pedro Ceolin 
239. Homero Santos 
240. Chico Humberto 
241. Osmundo Rebouças 
242. Enoc Vieira 
243. Joaquim Haichel 
244. Edison Lobão 
245. Vitor Trovão 
246. Onofre Correa 
247. Alberico Filho 
248. Vieira da Silva 
249. Costa Ferreira 
250. Elieser Moreira 
251. José Teixeira 
252. Julio Campos 
253. Ubiratan Spinelli 
254. Jonas Pinheiro 
255. Louremberg Nunes Rocha 
256. Roberto Campos 
257. Cunha Bueno 
258. Francisco Carneiro 
259. Meira Filho 
260. Marcia Kubistschek 
261. Annibal Barcellos 
262. Geovani Borges 
263. Eraldo Trindade 
264. Antonio Ferreira 
265. Maria Lucia 
266. Maluly Neto 
267. Carlos Alberto 
268. Gidel Dantas 
269. Adauto Pereira 
270. José Carlos Coutinho 
271. Wagner Lago 
272. João Machado Rolemberg 
273. Odacir Soares 
274. Mauro Miranda 
275. Sarney Filho 
276. Cesar Cals Neto 
277. Osmar Leitão 
278. Simão Sessin 
279. Miraldo Gomes 
280. Antonio Carlos Franco 
281. Franciscos Coelho 
282. Francisco Rolemberg 
283. Albano Franco  
284. Erico Pegoraro 
285. Carlos de Carli 
286. Evaldo Gonçalves 
287. Raimundo Lira  

 
Justificativa:   

   Os dispositivos acima contém matéria de adaptação das normas constitucionais permanentes às situações jurídicas 
anteriores da emenda nº 1 à Constituição de 1967 ao novo cenário de direito instituído pela Constituição que deverá 
ser promulgada. 
São providências legais de ordem peculiar em que, por diversos meios, o constituinte procura corresponder aos 
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anseios das diversas camadas sociais nessa fase de transformação legal. Merece, por estas razões, o apoio do 
Plenário. 
Parecer:   

   Acolho, na forma regimental, e em atenção ao elevado número de ilustres signatários. No mérito, opino pela 
aprovação, nos termos da emenda "Centrão". 
PELA APROVAÇÃO:  
Art. 1º ("caput"); Art. 2º ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 3º ("caput") e seu Parágrafo único; Art. 4º ("caput"), §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 
5º e 6º; Art. 5º ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 6º ("caput"), incisos I e II, §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 7º e 8º; Art. 8º ("caput"), §§ 1º, 
2º, 3º e 4º; Art. 9º ("caput"); Art. 10 (“caput” ) , Parágrafo único; Art. 11 ("caput"); Art. 12 ("caput"), § 1º, incisos I e II, 
alíneas "a", "b" e "c", §§ 2º, 3º, 4º e 5º; Art. 13 ("caput"), § 1º, incisos I, II, III, IV e V, § 2º, incisos I, II e III; Art. 14 
("caput"); Art. 15 ("caput"), Parágrafo único; Art. 16 ( "caput" ), incisos I e II, §§ 1º e 2º; § 1º do Art. 17; Art. 18 
("caput"); Art. 20 ("caput"), Parágrafo único; Art. 22 ("caput"); Parágrafo único do Art. 23; Art. 24 ("caput"); Art. 25 
("caput"); Art. 26 ("caput"); Art. 27 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 28 ("caput"); Art. 29 ("caput"); Art. 32 ("caput"); Art. 33 
("caput"); Art. 34 ("caput") e seu Parágrafo único; Art. 36 ("caput"); Art. 37 ("caput"); Art. 38 ("caput"), §§ 12, 22 e 32; 
Art. 39 ("caput"), §§ 1º, 2º e 3º; Art. 40 ("caput"); Art. 41 ("caput"); Art. 42 ("caput"); Art. 43 ("caput"); Art. 44 ("caput") e 
seu Parágrafo único; Art. 47 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 48 ("caput"); Art. 49 ("caput") e seu Parágrafo único; Art. 50 
("caput"); Art. 51 ("caput"); Art. 52 ("caput"); Art. 53 ("caput") e seu Parágrafo único; Arte 55 ("caput"); Arte 56 
("caput"); Arte 57 ("caput"), §§ 1º, 2º e 3º; Art. 58 ("caput"); Art. 60 ("caput"), §§ 1º, 2º, 3º, 4º e 5º; Art. 61 ("caput"); Art. 
62 ("caput"); Art. 63 ("caput"); Art. 64 ("caput"); Art. 65 ("caput") e seu Parágrafo único; Art. 68 ("caput") e seu 
Parágrafo único; Art. 69 ("caput"); Art. 71 ("caput"); Art. 72 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO:  
§ 6º do Art. 6º (Emenda nº 739-2, Lourival Baptista); Art. 7º ("caput"); § 1º do Art. 11 (Emenda nº 1901-3, Genebaldo 
Correia); Art. 17 ("caput"), § 22; Arte 19 ("caput”); Art. 21 “caput"); Art. 23 (“caput”); § 22 do Art. 27; Art. 30 ("caput"); 
Art. 31 ("caput"); Art. 35 ("caput"), §§ 1º, 2º, 3º e 4º (Emenda nº 73-8, Cunha Bueno); Art. 44 ("caput") (Emenda n º 
1942-1, Mário Covas); Art. 45 ("caput"), §§ 1º e 2º (Emenda nº 1943, Mário Covas); Art. 54 ("caput”) (Emenda nº 754-
6, Jarbas Passarinho); Art. 59 ( "caput n) (Emenda nº 14-2, Valmir Campelo); Art. 66 ( "caput "); Art. 67 ("caput"). 
 

 

___________________________________________________________________ 

FASE U 

   EMENDA:01023 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FLÁVIO ROCHA (PL/RN) 
Texto:   
   Artigo 44 § 2o. Inciso I - Suprima-se o termo  
"... fretes..." 
Justificativa: 
Cerca de 70% de tudo que se produz ou se consome no Brasil circula pela via rodoviária, ocorre que os 
fretes rodoviários, com raríssimas exceções, são livres e formados ao sabor das leis do mercado, dada a 
fortíssima competição existente no setor. Não há a menor possibilidade de o governo fixar ou controlar os 
fretes rodoviários em geral, o que tornaria impossível o cumprimento do mandamento constitucional em 
exame. 
O mesmo ocorre com os transportadores ferroviários, aéreos e aquaviários – uns por serem estatizados e 
outros por serem totalmente regulamentados, sendo que os fretes cobrados por estes modos de transporte já 
estão compreendidos, de qualquer forma, pela expressão “outros itens de custos e preços de 
responsabilidade do poder público”, pelo que a supressão proposta apenas vem aperfeiçoar o texto, sem 
prejudicar o seu alcance. 
Parecer:   
   Não concordamos com a argumentação do ilustre Autor da Emenda, ao propor a supressão da igualdade 
de fretes como política de incentivo regional. Exatamente porque as leis de mercado poderiam inviabilizar o 
desenvolvimento de certas regiões do País é que o poder público haverá de intervir para possibilitar este 
desenvolvimento. 
 
   EMENDA:01831 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   ROBERTO BRANT (S/P/MG) 
Texto:   
   Suprima-se, do inciso III do § 2o. do Art. 44, as palavras "físicas ou". 
Justificativa: 
Para promovermos o desenvolvimento econômico e social das regiões mais pobres do País é importante a 
utilização de incentivos fiscais. Porém, a boa técnica tributária não recomenda que tais incentivos incluam as 
pessoas físicas. Pela mobilidade dos indivíduos, que podem facilmente trocar seu domicílio e, portanto, o 
local de entrega de sua declaração de imposto de renda, este benefício poderá resultar em uma fonte de 
incalculável evasão fiscal. O efeito será inverso do pretendido e trará, com certeza, injustiça social. Os 
setores de maiores rendimentos sempre são os mais beneficiados com a diminuição do imposto de renda e o 
governo, com perdas das receitas, não poderá atender serviços públicos essenciais. 
Parecer:   
   A exclusão de pessoas físicas da eventual isenção, redução ou diferimento temporário de tributos federais, 
como quer o ilustre Constituinte, viria a dificultar a elasticidade do poder público na promoção do 
desenvolvimento regional - por exemplo, impossibilitando o necessário incentivo para que profissionais 
liberais se domiciliem em regiões mais carentes do País.  
Pela rejeição, pois. 

 
 

___________________________________________________________________ 

FASE W 

     EMENDA:00049 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON AGUIAR (PDT/ES) 
Texto:   
   Onde se lê:  
"... A união poderá articular..." 
Leia-se:  
"...É dever da União articular..." 
Justificativa: 
Há necessidade de manter a harmonia da forma e tornar o preceito mais preceito, em termos de conteúdo. 
Daí a proposta. 
   
   EMENDA:00585 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Para efeitos administrativos, a União poderá  
articular sua ação em um mesmo complexo  
geoeconômico e social, visando seu desenvolvimento  
e à redução das desigualdades regionais. 
Justificativa: 
O texto que oferecemos aos membros da Comissão de Redação visa corrigir erro na formulação do vencido. 
   
   EMENDA:00662 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   OCTÁVIO ELÍSIO (PSDB/MG) 
Texto:   
   Restabeleça-se a redação aprovada em 2o. Turno.  
Art. 42 .........................................  
§ 2o. - Os incentivos regionais  
compreenderão, além de outros, na forma da lei;" 
Justificativa: 
A nova redação apresentada pela Comissão altera o sentido do que foi aprovado pelo Plenário. 
   
   EMENDA:00747 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   Dê ao art. 42 a seguinte redação:  
Art. 42 - Para efeitos administrativos, a ação da  
União poderá ser articulada em um mesmo complexo  
geoeconômico e social... 
Justificativa: 
Inaceitável o cacófato “sua ação” melhor corrigir a redação de modo a evitá-lo. 
 

 

___________________________________________________________________ 
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