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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. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, 
observados os princípios desta Constituição. 
      § 1º São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por 
esta Constituição. 
      § 2º Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão a empresa 
estatal, com exclusividade de distribuição, os serviços locais de gás canalizado. 
      § 3º Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões 
metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos 
de Municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de 
funções públicas de interesse comum. 
 

1 – Sugestões localizadas1  

   SUGESTÃO:01382 DT REC:22/04/87 
Autor:   

   JOSÉ SANTANA (PFL/MG) 
Texto:   

   SUGERE QUE A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DISPONHA SOBRE A AUTONOMIA  
E A COMPETÊNCIA DA REGIÃO METROPOLITANA ORGANIZANDO-A COMO ENTIDADE  
PÚBLICA E TERRITORIAL DO GOVERNO, COMPONDO-SE A ASSEMBLÉIA  
METROPOLITANA DE MEMBROS ELEITOS POR VOTO DIRETO E SECRETO DOS  
ELEITORES DAS RESPECTIVAS REGIÕES. 
   
   SUGESTÃO:01735 DT REC:24/04/87 
Autor:   

   MESSIAS SOARES (PMDB/RJ) 
Texto:   

   SUGERE QUE OS ESTADOS E MUNICÍPIOS SEJAM ORGANIZADOS E REGIDOS PELAS  
CONSTITUIÇÕES E LEIS QUE ADOTAREM, RESPEITADOS OS PRINCÍPIOS QUE  
ESTABELECE. 

                                                      
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/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
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:03069 DT REC:05/05/87 
Autor:   

   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   

   SUGERE SEJA MONOPÓLIO DA UNIÃO A PESQUISA, A LAVRA, O REFINAMENTO E O  
TRANSPORTE DO PETRÓLEO E SEUS DERIVADOS; SEJA PERMITIDO AOS ESTADOS E  
MUNICÍPIOS REALIZAR OS SERVIÇOS DE EXPLORAÇÃO E CANALIZAÇÃO DO GÁS,  
NAS CONDIÇÕES QUE ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:03073 DT REC:05/05/87 
Autor:   

   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   

   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA DO ESTADO LEGISLAR SOBRE REGIÕES  
METROPOLITANAS 
   
   SUGESTÃO:03097 DT REC:05/05/87 
Autor:   

   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   

   SUGERE NORMAS DISPONDO QUE LEI COMPLEMENTAR REGULE A ASSOCIAÇÃO DE  
MUNICÍPIOS EM REGIÕES METROPOLITANAS E QUE A FEDERAÇÃO BRASILEIRA  
SEJA CONSTITUÍDA PELA ASSOCIAÇÃO INDISSOLÚVEL DOS ESTADOS, DOS  
MUNICÍPIOS E DO DISTRITO FEDERAL. 
   
   SUGESTÃO:03129 DT REC:05/05/87 
Autor:   

   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   

   SUGERE NORMA DE ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS CONFORME PRINCÍPIOS QUE  
ENUMERA. 
   
   SUGESTÃO:03437 DT REC:05/05/87 
Autor:   

   EDÉSIO FRIAS (PDT/RJ) 
Texto:   

   SUGERE NORMA QUE ATRIBUA AO ESTADO A COMPETÊNCIA DE CRIAR REGIÕES  
METROPOLITANAS, OUVIDA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, E DETERMINA OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS. 
   
   SUGESTÃO:03642 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   HARLAN GADELHA (PMDB/PE) 
Texto:   

   SUGERE QUE LEI COMPLEMENTAR ESTABELEÇA NORMAS GERAIS PARA A CRIAÇÃO  
DE REGIÕES METROPOLITANAS. 
   
   SUGESTÃO:04431 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   PAES DE ANDRADE (PMDB/CE) 
Texto:   

   SUGERE QUE OS ESTADOS ADAPTEM SUAS CONSTITUIÇÕES, NO PRAZO DE SEIS  
MESES, NELAS INCLUINDO OS DISPOSITIVOS CONSTANTES DA CONSTITUIÇÃO  
FEDERAL. 
   
   SUGESTÃO:04874 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   CHAGAS RODRIGUES (PMDB/PI) 
Texto:   

   SUGERE SEJAM CONCEDIDOS AOS ESTADOS TODOS OS PODERES QUE  
EXPRESSAMENTE NÃO LHES SEJAM VEDADOS PELA CONSTITUIÇÃO. 
   
   SUGESTÃO:05188 DT REC:06/05/87 
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Autor:   

   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
Texto:   

   SUGERE QUE OS ESTADOS ESTABELEÇAM, COM BASE EM SUAS CONSTITUIÇÕES  
E LEIS, OS CRITÉRIOS PARA CRIAÇÃO DE MUNICÍPIOS EM SEUS RESPECTIVOS  
TERRITÓRIOS. 
   
   SUGESTÃO:05667 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   AFIF DOMINGOS (PL/SP) 
Texto:   

   SUGERE QUE OS ESTADOS SE ORGANIZEM E SEJAM REGIDOS PELAS  
CONSTITUIÇÕES E LEIS QUE ADOTAREM. 
   
   SUGESTÃO:06716 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   

   SUGERE QUE OS ESTADOS POSSAM ESTABELECER REGIÕES  
METROPOLITANAS, OBEDECIDOS OS CRITÉRIOS BÁSICOS FIXADOS PELA UNIÃO. 
   
   SUGESTÃO:07143 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   

   SUGERE QUE A ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS SEJA REGIDA PELAS CONSTITUIÇÕES  
E LEIS QUE ADOTAREM, RESPEITADOS OS PRINCÍPIOS QUE ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:07146 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   

   SUGERE QUE AS CONSTITUIÇÕES DOS ESTADOS POSSAM INSTITUIR REGIÕES  
INTRA-ESTADUAIS, CONFORME ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:07159 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   

   SUGERE QUE OS SERVIÇOS DE CANALIZAÇÃO DO GÁS NATURAL, EXPLORADOS PELA  
UNIÃO, POSSAM SER REALIZADOS PELOS ESTADOS E MUNICÍPIOS, CONFORME  
ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:07187 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   

   SUGERE QUE A CANALIZAÇÃO DO GÁS NATURAL OBEDEÇA A PROJETO APROVADO  
PELA UNIÃO E PELOS ESTADOS E MUNICÍPIOS CUJOS TERRITÓRIOS FOREM  
ATINGIDOS. 
   
   SUGESTÃO:07199 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   

   SUGERE QUE CADA ESTADO SEJA REGIDO PELAS CONSTITUIÇÕES E LEIS QUE  
ADOTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
   
   SUGESTÃO:07781 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   RUBEM MEDINA (PFL/RJ) 
Texto:   

   SUGERE SEJAM ESTABELECIDAS PELOS ESTADOS, MEDIANTE LEI, REGIÕES  
METROPOLITANAS, CONFORME DETERMINA. 
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   SUGESTÃO:00813 DT REC:10/04/87 
Autor:   

   JORGE ARBAGE (PDS/PA) 
Texto:   

   SUGERE NORMA CONFERINDO AOS ESTADOS TODOS OS PODERES QUE EXPLÍCITO OU  
IMPLICITAMENTE NÃO LHES SEJAM VEDADOS PELA CONSTITUIÇÃO. 
   
   SUGESTÃO:08754 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   

   SUGERE QUE OS ESTADOS E O DISTRITO FEDERAL REJAM E SE ORGANIZEM  
PELAS CONSTITUIÇÕES E LEIS QUE ADOTAREM. 
   
   SUGESTÃO:08995 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   CÁSSIO CUNHA LIMA (PMDB/PB) 
Texto:   

   SUGERE QUE OS ESTADOS E MUNICÍPIOS SEJAM ORGANIZADOS E REGIDOS PELAS  
CONSTITUIÇÕES E LEIS QUE ADOTAREM. 
   
   SUGESTÃO:09361 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   CÁSSIO CUNHA LIMA (PMDB/PB) 
Texto:   

   SUGERE QUE A ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS SEJA REGIDA PELAS  
CONSTITUIÇÕES E LEIS QUE ADOTAREM, RESPEITADOS OS PRINCÍPIOS E NORMAS  
ESTABELECIDAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

2 – Audiências públicas 

Na fase das Subcomissões, a matéria constante do Art. 25 caput e §1º foi tratada na Subcomissão 
dos Estados; no que se refere ao § 2º (gás canalizado), na Subcomissão de Princípios Gerais, 
Intervenção do Estado, Regime da Propriedade do Subsolo e da Atividade Econômica; e quanto ao 
§ 3º, foi tratada na Subcomissão dos Municípios e Regiões e também na Subcomissão da Questão 
Urbana e Transporte. 

Consulte na 5ª e na 10ª reunião da Subcomissão dos Municípios e Regiões notas taquigráficas de 
audiências públicas que tratam das regiões metropolitanas, realizadas em 23/4/1987 e 5/5/1987, 
respectivamente.  

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

Nas demais Subcomissões, não foram localizadas audiências públicas específicas sobre os 
temas.  

A relação de reuniões e audiências públicas realizadas pela Subcomissão dos Estados está 
disponível em: https://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-
constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2b 

A relação de reuniões e audiências públicas realizadas pela Subcomissão de Princípios Gerais, 
Intervenção do Estado, Regime da Propriedade do Subsolo e da Atividade Econômica está 
disponível em: https://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-
constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao6/subcomissao6a 

A relação de reuniões e audiências públicas realizadas pela Subcomissão da Questão Urbana e 
Transporte está disponível em: https://www2.camara.leg.br/atividade-

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2c
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2c
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2c
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2b
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2b
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2b
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao6/subcomissao6a
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao6/subcomissao6a
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao6/subcomissao6a
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao6/subcomissao6b
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legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-
constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao6/subcomissao6b 

 

3 – Subcomissões temáticas 

SUBCOMISSÃO DOS ESTADOS – IIB 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. 1º - O Estado-membro reger-se-á pela Constituição e leis que adotar, 

observados os princípios estabelecidos nesta Constituição, sendo-lhe reservados 

todos os poderes que, implícita ou explicitamente, não lhe sejam vedados. 

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 1.  

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

 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 1º - O Estado-membro reger-se-á pela Constituição e leis que adotar, 

observados os princípios estabelecidos nesta Constituição, sendo-lhe reservados 

todos os poderes que não lhe sejam vedados. 

 

Consulte, na 15ª reunião da Subcomissão dos Estados, a votação da redação final 

do anteprojeto do relator. 

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 25/6/1987, Supl., a 

partir da p. 39.  

Disponível em: https://www2.camara.leg.br/atividade-

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

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

estado/subcomissao2b   

 

 
SUBCOMISSÃO DOS MUNICÍPIOS E REGIÕES – IIC 

 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. 19 - Os Estados poderão, mediante lei complementar, criar áreas metropolitanas, 

constituídas por agrupamentos de Municípios para integrar a organização, o 

planejamento, a programação e a execução de serviços públicos de 

interesse metropolitano.  

§ 1º - Lei complementar nacional definirá os critérios básicos para o 

estabelecimento de Áreas Metropolitanas.  

§ 2º - A União, os Estados e os Municípios estabelecerão mecanismos de 

cooperação de recursos e de atividades para assegurar a realização dos serviços 

públicos de interesse metropolitano. 

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 14.  

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

 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 20 - Os Estados poderão, mediante lei complementar, criar 

áreas metropolitanas, constituídas por agrupamentos de Municípios para integrar a 

organização, o planejamento, a programação e a execução de funções públicas de 

interesse metropolitano.  

§ 1º - Lei complementar nacional definirá os critérios básicos para o 

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao6/subcomissao6b
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao6/subcomissao6b
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2b
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2b
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2b
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2b
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estabelecimento de Áreas Metropolitanas.  

§ 2º - 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.  

§ 3º - O disposto neste artigo aplica-se, integralmente, ao Distrito Federal. 

 

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

redação final do anteprojeto do relator. 

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

partir da p. 2. 

 Disponível em: https://www2.camara.leg.br/atividade-

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

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

estado/subcomissao2c 

 

 
 
SUBCOMISSÃO DE PRINCÍPIOS GERAIS, INTERVENÇÃO DO ESTADO, REGIME DA 

PROPRIEDADE DO SUBSOLO E DA ATIVIDADE ECONÔMICA - VIA  
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. 19 - Constituem monopólio da União: 

I - A pesquisa, a lavra, o refino, o processamento, a importação e exportação, o 

transporte marítimo e em condutos, do petróleo e seus derivados e do gás natural, 

em território nacional;  

II - A pesquisa, a lavra, o enriquecimento, a industrialização e o comércio de 

minérios nucleares e materiais férteis e físseis.  

§ 1º - O monopólio descrito no inciso I, deste artigo, inclui os riscos e resultados 

decorrentes das atividades ali mencionadas, ficando vedado à União conceder 

qualquer tipo de participação, em espécie, em jazidas de petróleo ou de gás 

natural.  

§ 2º - A União poderá ceder aos Estados e Municípios o direito de realizar os 

serviços de canalização e distribuição do gás natural, para uso doméstico. 

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 6.  

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

 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

A matéria não foi localizada nesta Fase. 
 

Consulte na 17ª reunião extraordinária da Subcomissão de Princípios Gerais, 

Intervenção do Estado, Regime da Propriedade do Subsolo e da Atividade 

Econômica a votação da redação final do Anteprojeto.  

Publicação: DANC, 25/7/1987, suplemento, p. 45 (a rejeição do § 2º está na página 

65), disponível em: http://www2.camara.leg.br/atividade-

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

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao6/subcomissao6a 

 

 
 
SUBCOMISSÃO DA QUESTÃO URBANA E TRANSPORTE - VIB  

 

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2c
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2c
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2c
https://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/comissao6/subcomissao6a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao6/subcomissao6a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao6/subcomissao6a
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FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. 12 Lei Complementar poderá estabelecer regiões metropolitanas, por 

agrupamento de Municípios integrantes da mesma região do Estado, para a 

organização e a administração dos serviços públicos intermunicipais de peculiar 

interesse metropolitano, sempre que o atendimento destes serviços ultrapassar o 

território municipal e impuser o emprego de recursos comuns. 

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 11.  

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

 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 9º Lei Complementar poderá estabelecer regiões metropolitanas, por 

agrupamento de Municípios integrantes da mesma região do Estado, para a 

organização e a administração dos serviços públicos intermunicipais de peculiar 

interesse metropolitano, sempre que o atendimento destes serviços ultrapassar o 

território municipal e impuser o emprego de recursos comuns. 

 

Consulte, na 1ª reunião extraordinária da Subcomissão da Questão Urbana e 

Transporte a leitura do Parecer, apresentação e votação de destaques para a 

votação em separado do substitutivo e emendas aprovadas. 

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 25/7/1987, Supl., a 

partir da p. 104: https://www2.camara.leg.br/atividade-

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

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao6/subcomissao6b 

 

4 – Comissões temáticas 

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO - II 
 

FASE E – Emendas 
ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Total de emendas localizadas: 14. 

 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 9º - Os Estados se organizam e se regem pelas Constituições e leis que 

adotarem, observados os princípios desta Constituição.  

§ 1º - São poderes dos Estados o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, 

independentes e harmônicos entre si.  

§ 2º - São reservadas aos Estados todas as competências que não lhes sejam 

vedadas.  

§ 3º - As Constituições dos Estados assegurarão a plena autonomia dos 

Municípios nos assuntos de seu interesse predominante 

[...] 

Art. 20 - Os Estados poderão, mediante lei complementar, criar áreas 

metropolitanas, constituídas por agrupamentos de Municípios limítrofes para 

integrar a organização, o planejamento, a programação e a execução de funções 

públicas de interesse metropolitano, atendendo aos princípios de integração 

espacial e setorial.  

§ 1º - A criação de Áreas Metropolitanas será ratificada pelas Câmaras de 

Vereadores dos Municípios que as compõem.  

§ 2º - Cada Área Metropolitana terá um Conselho Metropolitano, do qual 

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao6/subcomissao6b
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao6/subcomissao6b
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao6/subcomissao6b
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participarão, como membros natos, os Prefeitos e os Presidentes das Câmaras 

Municipais dos Municípios componentes.  

§ 3º - 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.  

§ 4º - O disposto neste artigo aplica-se ao Distrito Federal, no que couber. 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 11.  

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

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 9º - Os Estados se organizam e se regem pelas Constituições e leis que 

adotarem, observados os princípios desta Constituição.  

§ 1º - São poderes dos Estados o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, 

independentes e harmônicos entre si.  

§ 2º - São reservadas aos Estados todas as competências que não lhes sejam 

vedadas.  

[...] 

Art. 20 - 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 espacial e setorial.  

§ 1º - Cada Área Metropolitana ou Microrregião terá um 

Conselho Metropolitano ou Microrregional, do qual participarão, como membros 

natos, os Prefeitos e os Presidentes das Câmaras dos Municípios componentes.  

§ 2º - 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 ou microrregional.  

§ 3º - O disposto neste artigo aplica-se ao Distrito Federal, no que couber. 

 

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

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

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

estado/comissao2 

 

 
 
COMISSÃO DA ORDEM ECONÔMICA - VI 

 

FASE E – Emendas 
ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Total de emendas localizadas: 19.  

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

 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 16 - Compete ao Estado, nas regiões metropolitanas, e aos municípios, nas 

demais regiões, explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços públicos 

locais de gás combustível canalizado. 

[...] 

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/comissao2
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/comissao2
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/comissao2
https://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. 20 - Os Estados, mediante lei complementar, poderão estabelecer Regiões 

Metropolitanas e de Aglomeração Urbana. 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 30.  

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

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 15 - Compete aos Estados, nas regiões metropolitanas, e aos Municípios, nas 

demais regiões, explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços 

públicos locais de gás combustível canalizado. 

[...] 

Art. 18 - 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. 

 

Consulte na 14ª reunião da Comissão da Ordem Econômica a votação da redação 
final do Anteprojeto.  
Publicação: DANC, 25/7/1987, suplemento, p. 13, disponível em: 
http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-
constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao6/comissao6.  
 

5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

Art. 51 - Os Estados se organizam e se regem pelas Constituições e leis que 

adotarem, observados os princípios desta Constituição.  

§ 1º - São poderes dos Estados o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, 

independentes e harmônicos entre si.  

§ 2º - São reservadas aos Estados todas as competências que não lhes sejam 

vedadas.  

[...] 

Art. 69 - 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 espacial e setorial.  

§ 1º - Cada Área Metropolitana ou Microrregião terá um 

Conselho Metropolitano ou Microrregional, do qual participarão, como membros 

natos, os Prefeitos e os Presidentes das Câmaras dos Municípios componentes.  

§ 2º - 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 ou microrregional. 

§ 3º - O disposto neste artigo aplica-se ao Distrito Federal, no que couber. 

[...] 

Art. 317 - Compete aos Estados, nas regiões metropolitanas, e aos Municípios, nas 

demais regiões, explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços públicos 

locais de gás combustível canalizado. 

 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao6/comissao6
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao6/comissao6
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao6/comissao6
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FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 11.  

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

 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 55 - Os Estados se organizam e se regem pelas Constituições e leis que 

adotarem, observados os princípios desta Constituição.  

§ 1º - As Constituições dos Estados assegurarão a autonomia dos Municípios.  

§ 2º - A representação judicial e a consultoria jurídica dos Estados e do Distrito 

Federal competem privativamente aos seus procuradores, organizados em 

carreira com ingresso mediante concurso público de provas e títulos.  

§ 3º - Após dois anos de exercício, o Procurador do Estado não poderá ser 

demitido, se não por decisão judicial, nem removido, a não ser no interesse do 

serviço, sendo-lhe assegurada paridade de remuneração com Ministério Público, 

quando em regime de dedicação exclusiva. 

[...] 

Art. 57 - Compete aos Estados:  

[...] 

V - explorar, nas áreas metropolitanas, diretamente ou mediante concessão, os 

serviços públicos locais de gás combustível canalizado. 

[...] 

Art. 66 - Compete privativamente aos Municípios:  

[...] 

VI - explorar diretamente ou mediante concessão os serviços públicos locais de 

gás combustível canalizado.  

[...] 

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 espacial e setorial.  

§ 1º - Cada Área Metropolitana ou Microrregião terá um Conselho Metropolitano 

ou Microrregional, do qual participarão, como membros natos, os Prefeitos e os 

Presidentes das Câmaras dos Municípios componentes.  

§ 2º - 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 ou microrregional.  

§ 3º - O disposto neste artigo aplica-se ao Distrito Federal, no que couber. 

... 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 57.  

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

 

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

Art. 35 - Os Estados se organizam e se regem pelas Constituições e leis que 

adotarem, observados os princípios desta Constituição.  

Parágrafo único - São reservadas aos Estados as competências que não lhes 

sejam vedadas por esta Constituição. 

[...] 

Art. 37 - Cabe aos Estados:  
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[...] 

V - explorar diretamente ou mediante concessão os serviços públicos locais de 

gás combustível canalizado.  

[...] 

Art. 51 - 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 espacial e setorial.  

§ 1º - Cada área metropolitana ou microrregião terá um conselho metropolitano ou 

microrregional, do qual participarão, como membros natos, os Prefeitos e os 

Presidentes das Câmaras dos Municípios componentes.  

§ 2º - 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 ou microrregional.  

§ 3º - O disposto neste artigo aplica-se ao Distrito Federal, no que couber. 

 

FASE O – 
Emendas (ES) ao 

primeiro substitutivo 
do relator 

Total de emendas localizadas: 48.  

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

 

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

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

adotarem, observados os princípios desta Constituição.  

§ 1º - São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas 

por esta Constituição.  

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

obedecidos os requisitos previstos em lei complementar estadual, dependerão de 

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

darão por lei estadual. 

[...] 

Art. 202 - 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 espacial e setorial. 

 

Destaque apresentado nº 4808/87, para que retorne ao texto a matéria constante 

no Art. 37, inciso V do 1º Substitutivo do Relator. O destaque foi aprovado. 

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

partir da p. 1558. 

Destaque apresentado nº 6905/87, referente à Emenda nº 25890. O destaque foi 

aceito pelo Relator (substituição da expressão ‘áreas’ por ‘regiões’).  

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

2046. 

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  Art. 27. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que 

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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(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

adotarem, observados os princípios desta Constituição.  

§ 1º São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por 

esta Constituição.  

§ 2º Cabe aos Estados explorar diretamente os serviços públicos locais de gás 

combustível canalizado.  

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

obedecidos os requisitos previstos em lei complementar estadual, dependerão de 

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

darão por lei estadual. 

[...] 

Art. 216. 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 de integração espacial e setorial. 

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 9. 

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

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 02039, art. 26, caput e §1º. 

Emenda Substitutiva do Centrão nº 02043, art. 214. 

 

Requerimento de destaque/fusão de emendas relativo ao § 2º do Art. 27. O texto 
resultado da fusão foi aprovado.  
Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 09/03/1988 a partir da 
p. 8142. 

 

Requerimento de destaque/fusão de emendas relativo à matéria do Art. 216. A 

fusão foi aprovada.  

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 03/05/1988, a partir da 

p. 10161. 

 

Requerimento de destaque de emendas, dentre as quais a 01866. As emendas 

foram rejeitadas.  

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 03/05/1988, a partir da 

p. 10180. 

 

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

2º) 

Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que 

adotarem, observados os princípios desta Constituição.  

§ 1º São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por 

esta Constituição.  

§ 2º Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão a empresa 

estatal, com exclusividade de distribuição, os serviços locais de gás canalizado.  

§ 3º Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões 

metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por 

agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento 

e a execução de funções públicas de interesse comum. 

 

Nota: Uma nova redação foi dada pelo relator para o §3º do, conforme relatório 

                                                      
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/201anc09mar1988.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/237anc03mai1988.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/237anc03mai1988.pdf
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geral, volume 299/298, página VIII transcrito abaixo: 

“Art. 25, § 32 : É o art. 215 do texto aprovado em primeiro turno.” (o Relator refere-

se à fusão aprovada) 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 11.  

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

 

Requerimento de destaque para diversas emendas que visavam suprimir a 

expressão “a empresa estatal, com exclusividade de distribuição” do §2º do art. 25. 

As emendas foram rejeitadas. Publicado no Diário da Assembleia Nacional 

Constituinte de 18/08/1988, a partir da p. 12766. 

 

Requerimento de destaque nº 1232 para Emenda 2T 00182, visando retirar a 

expressão “a empresa estatal” do §2º do art. 25. A emenda foi rejeitada. Publicado 

no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 19/08/1988, a partir da p. 12821. 

 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 24. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que 

adotarem, observados os princípios desta Constituição.  

§ 1º São reservadas aos Estados as competências que lhes não sejam vedadas por 

esta Constituição.  

§ 2º Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão a empresa 

estatal, com exclusividade de distribuição, os serviços locais de gás canalizado.  

§ 3º Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões 

metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por 

agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento 

e a execução de funções públicas de interesse comum. 

 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Não foram localizadas emendas. 

 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que 

adotarem, observados os princípios desta Constituição.  

§ 1º São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas 

por esta Constituição.  

§ 2º Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão a empresa 

estatal, com exclusividade de distribuição, os serviços locais de gás canalizado.  

§ 3º Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões 

metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por 

agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o 

planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. 

 

Nota: Prevaleceu alteração redacional proposta pelo Professor Celso Cunha para 

o §1º (conforme quadro comparativo das propostas de redação, fl. 31). Houve 

renumeração dos artigos. 

 

 

https://www.camara.leg.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-299.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/294anc18ago1988.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/294anc18ago1988.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/295anc19ago1988.pdf
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-de-redacao/proposta-de-redacao-celso-cunha-parte1
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EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
___________________________________________________________________ 

FASE B 

SUBCOMISSÃO DOS ESTADOS – IIB 
 
   EMENDA:00050 APROVADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   

   CHAGAS RODRIGUES (PMDB/PI) 
Texto:   

   Ao art. 1o.:  
Suprima-se a palavra "implícita" 
Justificativa: 

Devem ser reservados aos Estados todos os poderes que expressamente não lhe sejam vedados. É preciso 
assegurar a autonomia dos Estados. Além disso, toda proibição ou vedação deve ser expressa.   
Parecer:   

   É excluída a expressão "implícita" do caput do artigo 1o.,  
como deseja o autor.  
Parecer favorável. 

 
SUBCOMISSÃO DOS MUNICÍPIOS E REGIÕES – IIC 
 
   
   EMENDA:00004 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   

   MELLO REIS (PDS/MG) 
Texto:   

   O § 1o. do art. 19 do Capítulo IV - Das Áreas  
Metropolitanas - passa a viger restrito nos termos infra:  
"§ 1o. Lei complementar estadual definirá os  
critérios básicos para o estabelecimento de áreas metropolitanas." 
Justificativa: 

Os critérios básicos para o estabelecimento de Áreas Metropolitanas devem ser definidos em lei complementar 
estadual e não federal, conforme consta do Anteprojeto do Relator desta Subcomissão.  
É lógico que os Estados tenham esta responsabilidade, porquanto têm mais conhecimentos das peculiaridades 
regionais do que a União. 
Ademais, é indispensável a descentralização das decisões dentro da Federação.  
Parecer:   

   EMENDA Nº. 2C 0004-4  
AUTOR: Constituinte MELLO REIS  
Pelo não-acolhimento. Embora o objetivo da emenda - a descentralização das decisões dentro da Federação - 
seja de inegável importância, os problemas das áreas metropolitanas e os seus reflexos em termos de 
desenvolvimento urbano têm relevância para todo o País, o que justifica a edição de lei complementar nacional 
para definir os critérios básicos para o respectivo estabelecimento, tal como prescreve a redação original do 

                                                      
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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anteprojeto.  
O argumento no sentido de que essa responsabilidade deve ser dos Estados," porquanto têm mais 
conhecimentos das peculiaridades regionais do que a União", não procede.  
É preciso não esquecer o exame sistemático do todo do anteprojeto. No "caput" do art. 19 está explicito que os  
Estados é que têm competência para criar as áreas metropolitanas, cabendo à União apenas definir os critérios  
básicos para tanto, conforme dispõe o parágrafo que a emenda visa a modificar.  
Tal tratamento, portanto, parece ser mais compatível com a harmonia federativa, em especial diante do fato de 
que o Município, pela proposta do anteprojeto, passou a integrar a Federação.  
Por outro lado, a lei complementar nacional que definirá os critérios básicos para o estabelecimento das áreas  
metropolitanas é de competência do Congresso, que não é a Casa legislativa maior apenas da União, mas de 
toda a Nação, vale dizer, de todos os entes federativos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios). 
   
   EMENDA:00019 APROVADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   

   WALDECK ORNÉLAS (PFL/BA) 
Texto:   

   Dê-se a seguinte redação ao Art. 19, caput e § 2o.:  
Art. 19 - Os Estados poderão, mediante lei  
complementar, criar áreas metropolitanas,  
constituídas por agrupamentos de Municípios para  
integrar a organização, o planejamento, a  
programação e a execução de funções públicas de  
interesse metropolitano.  
§ 1o. - ....................................  
§ 2o. - A União, os Estados e os Municípios  
estabelecerão mecanismos de cooperação de recursos  
e de atividade para assegurar a realização das  
funções públicas de interesse metropolitano. 
Justificativa: 

Trata-se de substituir a expressão “serviços públicos” que tem entre nós interpretação restrita por “funções 
públicas “, mais abrangente, capaz de corresponder às necessidades de enfrentamento, pelos três níveis de 
governo, dos graves problemas que encontram na região metropolitana o local físico de seu agravamento, de 
sua maior complexidade e de sua total amplitude.  
A manter-se a expressão “serviço público” restringe-se o campo de atuação metropolitana, onde se deseja obter 
a ampla cooperação e integração das ações dos três níveis de governo através do estabelecimento de 
“mecanismos de cooperação de recursos e de atividades”.  
Parecer:   

   EMENDA No. 2C 0019-2  
AUTOR: Constituinte WALDECK ORNELAS  
Pela aprovação. A emenda objetiva, sem mais, apenas substituir na redação do art. 19, "caput", e no § 2o. as  
expressões "serviços públicos" por "funções públicas" que, sem dúvida, é mais conveniente. 
   
   EMENDA:00033 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   

   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   

   Substitua-se, no caput do art. 19 do  
Anteprojeto, a expressão "Os Estados" por "A União  
e os Estados", passando o artigo a ter a seguinte redação:  
"Art. 19. A União e os Estados poderão,  
mediante lei complementar, criar áreas  
metropolitanas, constituídas por agrupamentos de  
Municípios para integrar a organização, o  
planejamento, a programação e a execução de  
serviços públicos de interesse metropolitano." 
Justificativa: 
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O que motiva a criação de Áreas Metropolitanas é a circunstância de municípios limítrofes fazerem parte 
integrante da mesma comunidade sócio-econômica, (sendo irrelevante sua vinculação administrativa) e a 
conveniência de que determinados serviços públicos sejam implantados conjuntamente, de forma a beneficiar' 
toda a coletividade. 
Assim sendo, não vemos justificativa limitar o estabelecimento de regiões ou áreas metropolitanas, circunscritas 
às delimitações geográficas de cada Estado, com completo esquecimento de influências sócio-econômicas. 
Cidades importantes de um Estado soem exercer acentuada influência sobre municípios que lhes são vizinhos, 
mesmo quando localizados em outra Unidade da Federação, o que tem, até mesmo ensejado a tentativa de 
desmembramento ou separação geopolítica.  
A emenda proposta visa a permitir que também a União possa criar áreas metropolitanas, na forma de Lei 
Complementar disciplinadora (§1º), nos casos de os municípios que as integrarão pertencerem a mais de um 
Estado, ouvidos, naturalmente, não apenas os Municípios e seus munícipes, mas também os Estados em que se 
localizam. 
Parecer:   

   EMENDA No. 2C 0033-8  
AUTOR: Constituinte DÉLIO BRAZ  
Pelo não-acolhimento. A competência pela criação de Áreas Metropolitanas é tipicamente estadual e não deve 
ser também conferida à União. A hipótese levantada pelo nobre Constituinte - municípios limítrofes de dois 
Estados - merece ser resolvido por ato conjunto dos Estados e não justifica a interferência da União no ato 
criador de Área Metropolitana. 
   
   EMENDA:00039 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   

   MAURÍCIO FRUET (PMDB/PR) 
Texto:   

   a) Substitua-se, no caput do art. 19, do  
anteprojeto, a expressão: "Os Estados poderão,  
mediante lei complementar..." por: "Os Municípios  
poderão, mediante convênio, aprovado pelas  
respectivas Câmaras Municipais...";  
b) Dê-se ao parágrafo único do art. 21, do  
anteprojeto, a seguinte redação:  
"Parágrafo único. O Conselho Metropolitano  
será organizado e terá sua competência definida em  
convênio, assegurada a participação majoritária  
dos Municípios abrangidos, sendo a metade de seus  
membros Vereadores." 
Justificativa: 

Somente Municípios vizinhos conhecem, efetivamente, suas carências, sendo mais do que razoável que a esses 
seja atribuída competência para a criação de Áreas Metropolitanas, instituição de interesse estritamente local.  
Evidentemente, a iniciativa deverá sempre ser referendada pelas Entidades.  
A atual redação configura autentica intervenção do Estado nos Municípios.  
A alteração no parágrafo único do art. 21`decorre, evidentemente, da modificação preconizada no caput  
do art. 19.  
Parecer:   

   EMENDA No. 2C 0039-7  
AUTOR: Constituinte MAURÍCO FRUET  
Pelo não-acolhimento. A possibilidade de criação alternativa de Áreas Metropolitanas pelos Estados ou pelos  
próprios municípios, mediante convênio, não parece acertado.  
O problema metropolitano transcende os interesses simplesmente municipais. Deve ser resolvido a partir de um  
enfoque intermunicipal que, indubitavelmente, merece resolução de nível estadual para evitar que os localismos  
interfiram em prejuízo das soluções mais adequadas. 
   
   EMENDA:00053 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   

   MAURÍCIO FRUET (PMDB/PR) 
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Texto:   

   Substitua-se, nos artigos 19, 20 e 21, do  
anteprojeto, a expressão: "Áreas Metropolitanas"  
por "Regiões Metropolitanas". 
Justificativa: 

Não nos pareceu feliz, sob nenhum aspecto, a introdução, no anteprojeto de texto constitucional, da expressão 
“Áreas Metropolitanas”.  
Na verdade, o vocábulo “área” tem caráter meramente territorial. Já no Direito Constitucional o termo “região” 
ganha importância porque – implica autonomia diferenciada, assim como ocorre em Espanha, nos Estados 
Regionais.  
Denominar Região Metropolitana de Área Metropolitana é diminuir seu status. 
Parecer:   

   EMENDA No. 2C 0053-2  
AUTOR: Constituinte MAURÍCIO FRUET  
Pelo não-acolhimento. O anteprojeto reservou o vocábulo "Regiões" para designar o agrupamento de Estados e 
o vocábulo "área" para nominar o agrupamento de Municípios.  
O critério, como claramente explicado na justificação do anteprojeto, foi o da funcionalidade.  
Portanto, não nos parece conveniente chamar de "Regiões" ao agrupamento de Municípios, que não tem seu 
"status" diminuído pelo "nomem juris" atribuído.  
No caso, mais do que a designação dada, vale a conceptualização jurídico - constitucional do objeto designado. 
   
   EMENDA:00076 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   

   LUIZ ALBERTO RODRIGUES (PMDB/MG) 
Texto:   

   O artigo 19 do Anteprojeto da Subcomissão dos  
Municípios e Regiões passa a ter a seguinte redação:  
Artigo 19 Os Estados poderão, mediante lei  
complementar, criar Áreas Metropolitanas ou  
Aglomerados Urbanos constituídos por agrupamentos  
de municípios para integrar a organização, o  
planejamento, a programação e a execução de  
serviços públicos de interesse comum. 
Justificativa: 

A intenção é incluir os Aglomerados Urbanos que, embora não constituído ainda Área Metropolitana, apresentam 
problemas cuja solução exige planejamento e ação coordenados e integrados entre dois ou mais Municípios. Tal 
questão ocorre com vários Municípios de porte médio, bem como em Municípios limítrofes em linha de fronteira, 
ou separados por rios. A aceitação desta emenda, pressupõe a mudança do título do Capítulo IV para: “Das 
Áreas Metropolitanas e dos Aglomerados Urbanos”.  
Parecer:   

   EMENDA No. 2C 0076-1  
AUTOR: Constituinte LUIZ ALBERTO RODRIGUES  
Pelo não-acolhimento, ante as mesmas razões já expostas na apreciação da emenda no. 2C 0020-5. 
   
   EMENDA:00077 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   

   LUIZ ALBERTO RODRIGUES (PMDB/MG) 
Texto:   

  No § 1o. do art. 19 do anteprojeto da  
Subcomissão dos Municípios e Regiões substitua-se  
a palavra nacional por estadual. 
Justificativa: 

Os critérios básicos para estabelecimento de Áreas Metropolitanas devem ser da competência estadual, não 
sendo prudente ter, por exemplo, os mesmos critérios para São Paulo e para o Mato Grosso.  
Parecer:   

   EMENDA No. 2C 0077-0  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 19  

 

AUTOR: Constituinte LUIZ ALBERTO RODRIGUES  
Pelo não-acolhimento, ante as razões já expostas na apreciação da emenda no. 2C 003-6 que, no mesmo 
sentido, foi apresentada pelo Constituinte Mello Reis. 
   
   EMENDA:00091 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   

   NESTOR DUARTE (PMDB/BA) 
Texto:   

  Substituam-se os arts. 19, 20 e 21 pelo seguinte:  
Art. 19. Os serviços públicos locais cuja  
prestação dependa de recursos ou da participação  
de outro município serão objeto de convênio  
intermunicipal para planejamento integrado ou  
execução comum, assegurada a interveniência do  
Estado e da União com apoio técnico e financeiro,  
inclusive garantia de empréstimo. 
Justificativa: 

Evita-se a criação pela Constituição nacional da Região Metropolitana, que importe na redução da autonomia 
municipal.  
Admite-se o associativismo intermunicipal, com a participação do Estado e da União sem criação de mais uma 
esfera de competência além das três existentes ou de uma entidade metropolitana que venha a dar praticamente 
nas mesmas inconveniências.  
Os Estados em suas constituições podem estabelecer normas que conduzam à fusão de municípios 
conturbados, atendendo à sua peculiaridade e à sua competência quanto à matéria intermunicipal.  
Tanto eles como a União podem, ainda, dar tratamento especial e diferenciado às áreas de interesse especial ou 
metropolitanas.  
Mas fica respeitada a autonomia dos municípios, especialmente das capitais.  
Parecer:   

   EMENDA No. 2C 0091-5  
AUTOR: Constituinte NESTOR DUARTE  
Pelo não-acolhimento. A emenda visa a suprimir os art. 19, 20 e 21 do anteprojeto e, em consequência, retirar 
da Constituição o tratamento das áreas metropolitanas, o que não nos parece, "permissa venia", correto. 
   
   EMENDA:00147 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   

   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   

   Dê-se ao art. 19 do anteprojeto a seguinte redação:  
"Art. 19. Os Estados poderão, mediante lei  
complementar, criar regiões metropolitanas como  
entidades territoriais de natureza administrativa,  
constituídas por agrupamentos de municípios para  
integrar a organização, o planejamento, a  
programação e a execução de serviços públicos de  
interesse metropolitano." 
Justificativa: 

A emenda objetiva apenas, primeiro, adotar a terminologia já consagrada de “regiões” em lugar de “áreas” 
metropolitanas, e, por outro lado defini-las como entidades territoriais de natureza administrativa.  
Parecer:   

   EMENDA No. 2C 0147-4  
AUTOR: Constituinte MAX ROSENMANN  
Pelo não-acolhimento, em face das razões já expostas na apreciação da emenda no. 2C 0053-2. 
   
   EMENDA:00149 APROVADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
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Comissão:   

   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   

   MAURO MIRANDA (PMDB/GO) 
Texto:   

   No Capítulo IV, nova redação para os artigos 19, 20 e 21:  
"Art. 19. Os Estados poderão, mediante lei  
complementar, criar Microrregiões e Áreas  
Metropolitanas, constituídas por agrupamentos de  
Municípios para integrar a organização, o  
planejamento e programação e a execução de  
serviços públicos de interesse metropolitano.  
§ 1o. Leis complementares estaduais definirão  
os critérios básicos para estabelecimento de  
Microrregiões e de Áreas Metropolitanas.  
§ 2o. A União, os Estados e os Municípios  
estabelecerão mecanismos de cooperação de recursos  
e de atividades para assegurar a realização dos  
serviços públicos e interesse metropolitano e  
microrregional.  
Art. 20. As atividades da União, dos Estados  
e dos Municípios nas Áreas Metropolitanas e nas  
Microrregiões ficam subordinadas aos princípios de  
integração especial e setorial no que diz respeito  
à sua localização e operação.  
Art. 21. As Áreas Metropolitanas serão  
geridas por Conselhos (ou Colegiados)  
Metropolitanos e Microrregionais, estabelecidos  
pelas leis complementares.  
Parágrafo único. Os Conselhos (ou Colegiados)  
Metropolitanos e Microrregiões serão organizados e  
terão sua competência definida em lei complementar  
estadual assegurada a participação majoritária dos  
Municípios abrangidos na Área Metropolitana e na  
Microrregião.  
No Capítulo IV, suprima-se o art. 19."  
No Capítulo IV, art. 20, dê-se nova redação:  
"Art. 20. Os Municípios e Estados poderão  
firmar convênios estabelecendo Áreas  
Metropolitanas, sendo facultado à União  
participar."  
No Capítulo IV, dê-se nova redação ao § único do art. 21:  
"Art. 21. ..................................  
Parágrafo único. O Conselho Metropolitano  
será organizado e terá sua competência definida  
pelo convênio respectivo." 
Justificativa: 

Emenda sem justificação.  
Parecer:   

   EMENDA No. 2C 0149-1  
AUTOR: Constituinte Mauro Miranda  
Pela aprovação em parte, nos termos da emenda no. 2 C 0060-5 do Constituinte Luiz Alberto Rodrigues e da 
subemenda substitutiva que oferecemos para essa emenda. A organização das Microrregiões, porém, merece 
ser objeto da legislação estadual.  
Quanto ao tratamento das Áreas Metropolitanas, parece-nos mais conveniente a redação do anteprojeto com o  
aperfeiçoamento introduzido pela emenda no. 2 C 0148-2 do eminente Constituinte Max Rosenmann. 
   
   EMENDA:00169 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   

   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
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Texto:   

   Dá nova redação aos arts. 19 e 21,  
acrescentando parágrafos, e inclui os arts. 22, 23  
e 24, renumerando os demais.  
"Art. 19. Áreas metropolitanas são  
constituídas por Municípios que, independentemente  
de sua vinculação administrativa, façam parte da  
mesma comunidade sócio-econômica.  
§ 1o. Fica criado o Fundo Metropolitano de  
Desenvolvimento Urbano - FNDU, constituído de 3%  
(três por cento) dos tributos federais e estaduais.  
§ 2o. Os recursos do Fundo destinam-se aos  
investimentos do Plano Integrado de  
Desenvolvimento das Regiões Metropolitanas.  
Art. 21. As Áreas Metropolitanas serão  
geridas por um Conselho Metropolitano integrado  
pelos Prefeitos dos respectivos Municípios.  
§ 1o. Compete ao Conselho Deliberativo  
elaborar o plano de desenvolvimento integrado da  
região, bem como administrar os recursos do Fundo  
Metropolitano de Desenvolvimento Urbano.  
§ 2o. O Conselho Deliberativo será  
assessorado por um órgão técnico especializado.  
§ 3o. O Conselho Deliberativo será presidido  
pelo Governador do Estado.  
Art. 22. Os Municípios das Regiões  
Metropolitanas terão preferência na obtenção de  
recursos federais e estaduais e dos sistemas de  
financiamento de apoio aos serviços e equipamentos  
urbanos.  
Art. 23. Lei complementar disporá sobre  
constituição e os Estados sobre o funcionamento  
das Regiões Metropolitanas.  
Art. 24. Continuam a integrar a Região  
Metropolitana os Municípios originários de Região  
Metropolitana." 
Justificativa: 

A megalópole brasileira decorrente da conurbação, torna-se o grande problema do País nesse fim de século.  
As regiões metropolitanas, ocupando algumas vezes menos de 5% da área geográfica de seus respectivos 
estados, costumam abrigar mais da metade da população.  
Estudos realizados em diversas Regiões Metropolitanas do Brasil demonstraram que a partir de 1975 elas 
começaram a perder renda, em relação ao restante dos Estados, embora suas populações continuem a crescer 
em ritmo elevadíssimo.  
Essa perda de substância econômica relativa, agravada pela explosão urbana tende a se acentuar no futuro em 
decorrência de política nacional de centralização industrial.  
Urge, portanto, impor um tratamento diferenciado as essas regiões ou áreas metropolitanas, mediante a criação 
de um fundo especial destinado a atender às despesas de desenvolvimento integrado dessas áreas 
metropolitanas.  
Por outro lado, a gestão dessas áreas metropolitanas deverá ser confiada a um conselho integrado pelos 
prefeitos dos respectivos municípios e presididos pelo Governador do Estado.  
Parecer:   

   EMENDA No. 2C 0169-5  
AUTOR: Constituinte Brandão Monteiro  
Pelo não-acolhimento. O detalhamento proposto na presente emenda, parece-nos mais próprio para a lei 
complementar nacional a que se refere o art. 19, § 1o., do anteprojeto.  
Devemos, porém, ressaltar a excelência do conteúdo e da forma do articulado apresentado pelo ilustre 
Constituinte Brandão Monteiro, sugerindo sejam as disposições constantes da emenda guardadas para essa 
difícil fase legislativa que se vai seguir à promulgação da Constituição. 

 

 
SUBCOMISSÃO DE PRINCÍPIOS GERAIS, INTERVENÇÃO DO ESTADO, REGIME DA 

PROPRIEDADE DO SUBSOLO E DA ATIVIDADE ECONÔMICA - VIA  
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   EMENDA:00072 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   IRAPUAN COSTA JÚNIOR (PMDB/GO) 
Texto:   

   Dê-se aos §§ 1o. e 2o. do art. 6A19, a seguinte redação:  
"§ 1o. Os serviços de canalização do gás  
natural, explorados pela União, poderão ser  
realizados pelos Estados ou Municípios, mediante  
autorização.  
§ 2o. A canalização do gás natural obedecerá  
a projeto previamente aprovado pela União e pelos  
Estados ou Municípios cujo território for atingido." 
Justificativa: 

A norma proposta objetiva permitir a descentralização dos serviços de canalização do gás natural, a fim de se 
melhorar a eficiência de sua operacionalidade, sem, contudo, quebrar-se o monopólio público. 
Parecer:   

   Não acolhida.  
A emenda representaria uma ruptura do monopólio da União na forma em que este é definido pelo anteprojeto. 
Segundo a proposta do relator, a canalização de gás natural por Estados e Municípios só poderá ser feita 
quando se destinar a uso doméstico. 
    
   EMENDA:00092 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   GIL CÉSAR (PMDB/MG) 
Texto:   

   Substitua-se a redação do Relator nos seguintes artigos por:  
[...] 
(Inclusão)  
"Art. 6A19. ................................  
§ A União poderá ceder aos Estados e  

Municípios direito de realizar os serviços de  
canalização e distribuição de gás natural, para  
uso doméstico e industrial."  
[...] 
Justificativa: 

Permanece a justificação da proposta apresentada.  
Parecer:   

   Não acolhida.  
A emenda não pôde ser considerada por ferir disposto no § 2o. do art. 23 do Regimento Interno da Constituinte. 
Recomenda-se ao ilustre constituinte que, obedecida a norma regimental, a matéria seja reapresentada na 
comissão temática no. 6. 
    

 
EMENDA:00145 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   ALDO ARANTES (PC DO B/GO) 
Texto:   

   Dê-se ao art. 6A19 a seguinte redação:  
"Art. 6A19 Constituem monopólio da União:  
I - a pesquisa, a lavra, a refinação, o  
processamento, a importação e exportação, o  
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transporte marítimo ou por condutos e a  
distribuição do petróleo e seus derivados e do gás natural;  
II - a pesquisa, a lavra, e o enriquecimento  
de minérios radioativos e materiais férteis e  
físseis sua industrialização e comercialização.  
§ 1o. O monopólio descrito no inciso I deste  
artigo, inclui os riscos e resultados decorrentes  
das atividades ali mencionadas, ficando vedado à  
União conceder qualquer tipo de participação, em  
espécie, em jazidas de petróleo ou de gás natural.  
§ 2o. A União poderá ceder aos Estados e  
Municípios o direito de realizar os serviços de  
canalização e distribuição de gás natural, para uso doméstico." 
Justificativa: 

Necessário não só garantir o atual monopólio do petróleo como expandi-lo, alargando para a área de distribuição 
de derivados, que permanece hoje, sem motivo nenhum sendo operado por multinacionais.  
Parecer:   

   Não acolhida.  
Sob a forma de proposições autônomas, ou como emendas ao ante projeto, vieram a esta subcomissão 
propostas visando à exclusão de empresas privadas nacionais ou estrangeiras da área de distribuição de 
derivados de petróleo.  
Trata-se, todavia, de uma atividade em que a coexistência do setor estatal e das empresas privadas nacionais e 
estrangeiras vêm operando de forma competitiva sem prejuízo para o consumidor, para o interesse nacional e 
para os agentes envolvidos.  
Nada justifica a eliminação da presença no mercado de qualquer desses agentes, salvo a constatação xenófoba 
de que sendo um setor lucrativo deveria ser defesa ao estrangeiro ou  
à empresa privada. 
    
   EMENDA:00226 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   JALLES FONTOURA (PFL/GO) 
Texto:   

   Nos termos do art. 17, § 1o., do Regimento  
Interno da Assembleia Nacional Constituinte,  
alterem-se os arts. 6A007, 6A008, 6A009, 6A010,  
6A011 e 6A019, do Relatório da Subcomissão dos  
Princípios da Ordem Econômica, para a seguinte redação:  
"Art. À iniciativa privada compete,  
preferencialmente, com o estímulo e o apoio do  
Estado, organizar e explorar as atividades econômicas.  
§ 1o. Em caráter suplementar, o Estado poderá  
participar da atividade econômica, em setores não  
atendidos eficientemente pela iniciativa privada,  
atuando isoladamente ou associado a particulares.  
§ 2o. Na exploração, pelo Estado, da  
atividade econômica, as empresas estatais  
reger-se-ão pelas normas aplicáveis às empresas  
privadas, inclusive quanto ao direito tributário,  
do trabalho e das obrigações.  
§ 3o. A criação e a extinção de  
empresas estatais e suas subsidiárias dependem de  
lei autorizativa, que fixará suas normas e limites.  
§ 4o. Como agente normativo e regulador da  
atividade econômica, o Estado exerce as funções de  
controle, fiscalização, incentivo e planejamento,  
nos termos da lei.  
§ 5o. A lei reprimirá o abuso do poder  
econômico, caracterizado pelo domínio dos  
mercados, eliminação da concorrência e aumento  
arbitrário dos lucros, sendo vedada a formação de  
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monopólios privados e cartéis.  
I - É garantida a proteção ao consumidor, nos  
termos da lei.  
II - O Estado protegerá a poupança em todas  
as suas formas.  
§ 6o. Lei complementar definirá as atividades  
vedadas à iniciativa privada nacional, ou  
estrangeira, podendo criar e extinguir monopólios.  
§ 7o. Constituem monopólio da União:  
a) a pesquisa, a lavra, a importação e  
exportação, o transporte marítimo e sem condutos,  
do petróleo e seus derivados e do gás natural, em  
território nacional;  
b) a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, a  
industrialização e o comércio de minérios  
nucleares e materiais, férteis e físseis.  
§ 8o. A União poderá ceder aos Estados e  

Municípios o direito de realizar os serviços de  
canalização e distribuição de gás natural para uso  
doméstico." 
Justificativa: 

A intervenção do Estado no domínio econômico é questão de relevo inconteste no relatório desta Subcomissão, 
constituindo o ponto basilar da atuação tanto do Estado quanto do particular na atividade econômica. 
Na esteira do princípio da livre iniciativa, fixada no próprio relatório, sugere-se a atuação do Estado como agente 
econômico produtivo apenas em caráter suplementar da iniciativa privada quando esta não atue eficientemente. 
Neste caso, em que o Estado atuará através de empresas estatais, poderá ele chegar o monopólio de 
determinada atividade, o que somente ele chegar até o monopólio de determinada atividade, o que somente se 
justificará pelo interesse público relevante. 
A empresa estatal prestadora de atividade econômica se submeterá ao mesmo regime jurídico que submete 
particulares, a fim de não se criarem distinções que desaqueçam o setor produtivo privado. 
A repressão ao abuso do poder econômico é norma em todo o mundo civilizado não podendo deixar de ser 
tratado no Brasil, particularmente no momento por nós vividos, em que a sociedade reclama uma mudança nos 
rumos da Administração e a Economia Pública, a fim de que a transferência dos negócios públicos, a 
credibilidade na gestão da coisa pública e a fé na própria sociedade pacifiquem os ânimos do povo e façam-no 
voltar a ter esperanças no Brasil. 
Contudo, urge que o Estado assegure direitos mínimos ao cidadão em sua atuação econômica, seja como 
consumidor, seja como poupador. 
Parecer:   

   Não acolhida. Rejeitada nos termos do parágrafo 2o. do art. 23 do Regimento Interno da Assembleia Nacional 
Constituinte. 
    
   EMENDA:00259 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   HUGO NAPOLEÃO (PFL/PI) 
Texto:   

   Modifica-se o Artigo 6A19 da seguinte forma:  
Onde se lê:  
"Art. 6A19. Constituem monopólio da União:  
I - A pesquisa, a lavra, o refino, o  
processamento, a importação e exportação, o  
transporte marítimo e em condutos, do petróleo e  
seus derivados e do gás natural, em território nacional;  
II - A pesquisa, a lavra, o enriquecimento, a  
industrialização e o comércio de minérios  
nucleares e materiais férteis e físseis.  
§ 1o. O monopólio descrito no inciso I, deste  
artigo, inclui os riscos e resultados decorrentes  
das atividades ali mencionadas, ficando vedado à  
União conceder qualquer tipo de participação, em  
espécie, em jazidas de petróleo ou de gás natural.  
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§ 2o. A União poderá ceder aos Estados e  

Municípios o direito de realizar os serviços de  
canalização e distribuição do gás natural, para  
uso doméstico."  
Leia-se:  
"Art. 6A19. Constituem monopólio da União:  
I - A pesquisa, a lavra, o refino, a  
importação e exportação do petróleo bruto, em  
território nacional;  
II - O processamento, o enriquecimento  
isotópico e a comercialização de concentrados de  
minérios nucleares e de materiais físseis e  
férteis de interesse à indústria nuclear." 
Justificativa: 

A alteração dada ao Inciso I à correção de erro conceitual no uso da expressão “processamento do petróleo e 
seus derivados e do gás natural”, pois engloba, na proposta de instituição do monopólio, na realidade, toda a 
indústria petrolífera e petroquímica, isto é, desde o petróleo bruto até os derivados de petróleo de consumo final, 
como por exemplo os sacos plásticos, ou tintas, ou borrachas sintéticas. 
A nova redação proposta, mantém o monopólio da União sobre o petróleo bruto, somente nas fases de pesquisa, 
lavra, refino, importação e exportação, retirando-se o transporte marítimo, porque reduz a flexibilidade e 
inviabiliza o transporte marítimo internacional em graneleiros, forçando os navios da “União” a trafegarem 
frequentemente sem carga de retorno. 
A retirada do gás natural do monopólio, visa conter o avanço estatizante da proposta e preservar essa área de 
atividade às empresas privadas. 
A alteração proposta no inciso II visa a compatibilizar melhor o espírito do monopólio proposto com a realidade 
do mundo mineral. Na realidade, na natureza os minérios nucleares ocorrem frequentemente em associação 
com outros minérios sem interesse ao setor nuclear, como é o caso do fosfato uranífero – molibdênio- zircônio de 
Poços de Caldas. Portanto, propõe-se o monopólio somente sobre os concentrados de minérios nucleares, isto é 
de materiais físseis e férteis, desde o processamento desses concentrados, até o seu enriquecimento isotópico e 
a sua comercialização.  
Parecer:   

   Não acolhida.  
No que se refere ao monopólio do petróleo, não há razão convincente para exclusão das atividades enumeradas 
no anteprojeto, uma vez que são já praticadas pela Petrobrás. Na área nuclear, a substituição de terminologia 
para as mesmas atividades, a proteger-se em monopólio, em nada aprimora o anteprojeto. 
    
   EMENDA:00284 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   AFIF DOMINGOS (PL/SP) 
Texto:   

   Dê-se ao § 1o., do art. 6A19, a seguinte redação:  
"Os serviços de canalização e comercialização  
do gás natural explorados pela União, poderão ser  
realizados pelos Estados ou Municípios cujos  
territórios forem atingidos." 
Justificativa: 

Nada mais justo do que se permita ao Estado ou ao Município, por uma maior proximidade dos consumidores 
finais, o direito de canalização e comercialização do gás natural. Trata-se de disposição que incorpora, de forma 
inequívoca, os princípios da descentralização e da eficácia dos investimentos públicos. 
Parecer:   

   Não acolhida.  
A possibilidade de a União ceder aos Estados e Municípios o direito de explorar os serviços de canalização e 
distribuição do gás natural já está prevista no parágrafo 2o. do art. 6A19. 

 
 
SUBCOMISSÃO DA QUESTÃO URBANA E TRANSPORTE - VIB  
 
   
   EMENDA:00043 NÃO INFORMADO 
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Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   ANTÔNIO PEROSA (PMDB/SP) 
Texto:   

   Emenda modificativa e substitutiva: ao Art.  
12, § 1o. e 2o.; Art. 13; Art. 14 § 1o. e 2o. e  
Art. 15 substitute os correlatos Art. 12, Art. 13,  
Art. 14, Art. 15 e Art. 16  
"Art. 12. Região Metropolitana, constituída  
por agrupamento de municípios, poderá ser  
estabelecida pelos Estados, mediante lei, para  
organização, planejamento, programação,  
administração e execução de serviços de interesse  
metropolitano.  
§ 1o. A União, mediante Lei Complementar,  
definirá os critérios básicos para o  
estabelecimento de Região Metropolitana.  
§ 2o. A União, os Estados e os Municípios das  
Regiões Metropolitanas estabelecerão mecanismos de  
cooperação de recursos e de atividades para  
assegurar a realização de serviços de interesse  
metropolitano.  
[...] 

Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
 
   
   EMENDA:00065 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   

   Suprime-se o artigo 11 e, substitui-se a  
redação do artigo 12, que passará a este enunciado.  
"Art. 12. Os Estados, mediante lei, poderão  
estabelecer Regiões Metropolitanas e Aglomerações  
Urbanas, constituídas por agrupamentos de  
municípios, para organização, planejamento,  
programação, administração e execução de funções  
públicas de interesse comum.  
§ 1o. Lei Complementar Nacional definirá os  
critérios básicos para o estabelecimento da  
Regiões Metropolitanas e Aglomerações Urbanas.  
§ 2o. Atendidos os critérios básicos  
necessários mencionados no parágrafo anterior, os  
municípios interessados poderão solicitar à  
Assembléia Legislativa seu estabelecimento como  
região Metropolitana ou Aglomeração Urbana." 

Justificativa: 
A diversidade apresentada por essas formações urbanas e a experiência colhida com o estabelecimento das 9 
(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 ria estrutura político-administrativa mais adequada à existência dessas entidades. 
   
   EMENDA:00083 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
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Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   

   Dê-se ao art. 12 a seguinte redação:  
"Art. Os Estados, mediante lei complementar,  
poderão estabelecer Regiões Metropolitanas e  
Aglomerações Urbanas, constituídas por  
agrupamentos de municípios, para organização,  
planejamento, programação, administração e  
execução de funções públicas de interesse comum.  
§ 1o. Lei Complementar Nacional definirá os  
critérios básicos para o estabelecimento de  
Regiões Metropolitanas e Aglomerações Urbanas.  
§ 2o. Atendidos os critérios básicos  
necessários, mencionados no parágrafo anterior, os  
municípios interessados poderão solicitar à  
Assembléia Legislativa seu estabelecimento como  
Região Metropolitana ou Aglomeração Urbana." 

Justificativa: 
A experiência obtida com o Art. 164 da Constituição vigente e das Lei Complementares n°s 14, 20 e 27, que 
centralizam na União a competência para criação de Regiões Metropolitanas, mostra que não é possível tratar 
situações metropolitanas diversas como as de Belém e São Paulo, dentro de um modelo único. As falhas 
constatadas no estabelecimento das atuais nove regiões metropolitanas são atribuídas, com razão, ao modelo 
único decorrente da Lei Complementar n° 14, de 08.06.1973. 
A emenda procura evitar este inconveniente ao transferir aos Estados o estabelecimento de regiões 
metropolitanas e aglomerações urbanas e ao ampliar a finalidade desses entes. Reconhece-se, no entanto, a 
necessidade de resguardar a conceituação desses entes no conjunto do território brasileiro, atribuído à União a 
definição de critérios básicos para guiar seu estabelecimento.  
A emenda introduz o reconhecimento constitucional das aglomerações urbanas, formações urbanas que se 
assemelham às regiões metropolitanas e têm presença disseminada no território brasileiro. Esta expansão 
designa as formações urbanas caracterizadas pelo entrelaçamento a malha urbana de dois ou mais municípios, 
ou pelo extravasamento 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.  
Finalmente, a emenda procura resguardar o interesse dos municípios integrantes, quer de regiões 
metropolitanas, quer de aglomerações urbanas, frente a possível omissão do Estado-membro, ao assegurar-lhe 
o direito de pleitear, à Assembleia Legislativa, seu estabelecimento como Região Metropolitana ou Aglomeração 
Urbana, desde que atendidos os requisitos básicos determinados na Lei complementar nacional.  
   
   EMENDA:00123 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   SIMÃO SESSIM (PFL/RJ) 
Texto:   

   Dê-se ao art. 12 a seguinte redação:  
"Art. 12. Os Estados, mediante lei  
complementar poderão estabelecer Regiões  
Metropolitanas e Aglomerações Urbanas,  
constituídas por agrupamentos de municípios, para  
organização, planejamento, programação,  
administração e execução de funções públicas de  
interesse comum.  
§ 1o. Lei Complementar Nacional definirá os  
critérios básicos para o estabelecimento de  
Regiões Metropolitanas e Aglomerações Urbanas.  
§ 2o. Atendidos os critérios básicos  
necessários, mencionados no parágrafo anterior, os  
municípios interessados poderão solicitar à  
Assembléia Legislativa seu estabelecimento como  
Região Metropolitana ou Aglomeração Urbana." 
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Justificativa: 
A experiência obtida com o Art. 164 da Constituição vigente e das Leis Complementares n°s 14, 20 e 27, que 
centralizam na União a competência para criação de Regiões Metropolitanas, mostra que não é possível tratar 
situações metropolitanas diversas como as de Belém e São Paulo, dentro de um modelo único. As falhas 
constatadas no estabelecimento das atuais nove regiões metropolitanas são atribuídas, com razão, ao modelo 
único decorrente da Lei Complementar n° 14, de 18.06.73. 
A emenda procura evitar este inconveniente ao transferir aos Estados o estabelecimento de regiões 
metropolitanas e aglomerações urbanas e ao ampliar a finalidade desses entes. Reconhece-se, no entanto, a 
necessidade de resguardar a conceituação desses entes no conjunto do território brasileiro, atribuindo à União a 
definição de critérios básicos para guiar seu estabelecimento.  
A emenda introduz o reconhecimento constitucional das aglomerações urbanas, formações urbanas que se 
assemelham às regiões metropolitanas e têm presença disseminada no território brasileiro. Esta expansão 
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.  
Finalmente, a emenda procura resguardar o interesse dos municípios integrantes, quer de regiões 
metropolitanas, quer de aglomerações urbanas, frente a possível omissão do Estado-membro, ao assegurar-lhe 
o direito de pleitear, à Assembleia Legislativa, seu estabelecimento como Região Metropolitana ou Aglomeração 
Urbana, desde que atendidos os requisitos básicos determinados na lei complementar nacional. 
   
   EMENDA:00132 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   JOSÉ SERRA (PMDB/SP) 
Texto:   

   Os artigos 12, 13 e 14 passam a ter a seguinte redação:  
"Art. 12. Os Estados poderão criar regiões  
metropolitanas por agrupamento de Municípios para  
integrar a organização, o planejamento, a  
programação e a execução de serviços públicos  
intermunicipais de interesses metropolitanos.  
§ 1o. Os critérios básicos para o  
estabelecimento de regiões metropolitanas serão  
definidos em Lei Complementar.  
§ 2o. A União, os Estados e os Municípios  
poderão estabelecer mecanismos de cooperação de  
recursos e de atividades para garantir a  
realização dos serviços públicos de interesse  
metropolitano.  
[...] 

Justificativa: 
O texto do Anteprojeto é extensamente detalhado, incorrendo nos mesmos erros identificados na legislação 
vigente. A emenda procura atribuir à Constituição apenas as diretrizes gerais de criação das regiões 
metropolitanas, deixando à legislação complementar o seu detalhamento. Além disso, atribui aos governos 
estaduais autonomia plena para a instituição das Regiões Metropolitanas, com o intuito de preservar o 
atendimento às peculiaridades regionais e locais. Assegura-se ainda aos Municípios papel relevante no processo 
decisório das Regiões Metropolitanas. 
   
   EMENDA:00143 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   LUIZ SALOMÃO (PDT/RJ) 
Texto:   

   Dê-se ao art. 12 a seguinte redação:  
"Art. 12o. Os Estados, mediante lei  
complementar, poderão estabelecer Regiões  
Metropolitanas e Aglomerações Urbanas,  
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constituídas por agrupamentos de municípios, para  
organização, planejamento, programação,  
administração e execução de funções públicas de  
interesse comum.  
§ 1o. Lei Complementar Nacional definirá os  
critérios básicos para o estabelecimento de  
Regiões Metropolitanas e Aglomerações Urbanas.  
§ 2o. Atendidos os critérios básicos  
necessários, mencionados no parágrafo anterior, os  
municípios interessados poderão solicitar à  
Assembleia Legislativa seu estabelecimento como  
Região Metropolitana ou Aglomeração Urbana." 

Justificativa: 
A experiência obtida com o Art. 164 da Constituição vigente e das Lei Complementares n°s 14, 20 e 27, que 
centralizam na União a competência para criação de Regiões Metropolitanas, mostra que não é possível tratar 
situações metropolitanas diversas como as de Belém e São Paulo, dentro de um modelo único. As falhas 
constatadas no estabelecimento das atuais nove regiões metropolitanas são atribuídas, com razão, ao modelo 
único decorrente da Lei Complementar n° 14, de 08.06.1973. 
A emenda procura evitar este inconveniente ao transferir aos Estados o estabelecimento de regiões 
metropolitanas e aglomerações urbanas e ao ampliar a finalidade desses entes. Reconhece-se, no entanto, a 
necessidade de resguardar a conceituação desses entes no conjunto do território brasileiro, atribuído à União a 
definição de critérios básicos para guiar seu estabelecimento.  
A emenda introduz o reconhecimento constitucional das aglomerações urbanas, formações urbanas que se 
assemelham às regiões metropolitanas e têm presença disseminada no território brasileiro. Esta expansão 
designa as formações urbanas caracterizadas pelo entrelaçamento a malha urbana de dois ou mais municípios, 
ou pelo extravasamento 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.  
Finalmente, a emenda procura resguardar o interesse dos municípios integrantes, quer de regiões 
metropolitanas, quer de aglomerações urbanas, frente a possível omissão do Estado-membro, ao assegurar-lhe 
o direito de pleitear, à Assembleia Legislativa, seu estabelecimento como Região Metropolitana ou Aglomeração 
Urbana, desde que atendidos os requisitos básicos determinados na Lei complementar nacional.  

 
   
   EMENDA:00175 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   MAURO MIRANDA (PMDB/GO) 
Texto:   

   Substitui os artigos 12, 13, 14, 15, e 17 do  
anteprojeto, pelo seguinte artigo:  
"Art. Os Estados podem agrupar-se em regiões  
e os municípios em microrregiões, áreas  
metropolitanas ou aglomerados urbanos, obedecidos  
os requisitos estabelecidos nesta constituição,  
nas constituições estaduais em leis  
complementares". 

Justificativa: 
A luta pelo reforço da autonomia dos Estados e Municípios, como condição para viabilização da administração 
pública e do atendimento das necessidades coletivas, que se expressam concretamente ao nível local, 
recomendam que, abrindo a possibilidade de instituição de regiões que agrupem Estados em torno de interesses 
comuns e, da mesma forma, de Municípios, se deixe aos níveis do Estado e dos Municípios a regência legal da 
matéria.  
A presente emenda busca favorecer esta proposta autonomista.  
   
   EMENDA:00186 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
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Texto:   

   Dê-se ao Art. 12 a seguinte redação:  
"Art. 6o. Os Estados, mediante lei  
complementar, poderão estabelecer Região  
Metropolitanas e Aglomerações Urbanas,  
constituídas por agrupamentos de municípios, para  
organização, planejamento, programação,  
administração e execução de funções públicas de  
interesse comum.  
§ 1o. Lei Complementar Nacional definirá os  
critérios básicos para o estabelecimento de  
Regiões Metropolitanas e Aglomerações Urbanas.  
§ 2o. Atendidos os critérios básicos  
necessários, mencionados no parágrafo anterior, os  
municípios interessados poderão solicitar à  
Assembléia Legislativa seu estabelecimento como  
Região Metropolitana ou Aglomeração Urbana." 

Justificativa: 
A experiência obtida com o Art. 164 da Constituição vigente e das Lei Complementares n°s 14, 20 e 27, que 
centralizam na União a competência para criação de Regiões Metropolitanas, mostra que não é possível tratar 
situações metropolitanas diversas como as de Belém e São Paulo, dentro de um modelo único. As falhas 
constatadas no estabelecimento das atuais nove regiões metropolitanas são atribuídas, com razão, ao modelo 
único decorrente da Lei Complementar n° 14, de 08.06.1973. 
A emenda procura evitar este inconveniente ao transferir aos Estados o estabelecimento de regiões 
metropolitanas e aglomerações urbanas e ao ampliar a finalidade desses entes. Reconhece-se, no entanto, a 
necessidade de resguardar a conceituação desses entes no conjunto do território brasileiro, atribuído à União a 
definição de critérios básicos para guiar seu estabelecimento.  
A emenda introduz o reconhecimento constitucional das aglomerações urbanas, formações urbanas que se 
assemelham às regiões metropolitanas e têm presença disseminada no território brasileiro. Esta expansão 
designa as formações urbanas caracterizadas pelo entrelaçamento a malha urbana de dois ou mais municípios, 
ou pelo extravasamento 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.  
Finalmente, a emenda procura resguardar o interesse dos municípios integrantes, quer de regiões 
metropolitanas, quer de aglomerações urbanas, frente a possível omissão do Estado-membro, ao assegurar-lhe 
o direito de pleitear, à Assembleia Legislativa, seu estabelecimento como Região Metropolitana ou Aglomeração 
Urbana, desde que atendidos os requisitos básicos determinados na Lei complementar nacional.  
 
   
   EMENDA:00203 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   LUIZ FREIRE (PMDB/PE) 
Texto:   

   Dê-se ao art. 12 a seguinte redação:  
"Art. 6o. Os Estados, mediante lei  
complementar, poderão estabelecer Regiões  
Metropolitanas e Aglomerações Urbanas,  
constituídas por agrupamentos e municípios, para  
organização, planejamento, programação,  
administração e execução de funções públicas de  
interesse comum.  
§ 1o. Lei Complementar Nacional definirá os  
critérios básicos para o estabelecimento de  
Regiões Metropolitanas e Aglomerações Urbanas.  
§ 2o. Atendidos os critérios básicos  
necessários, mencionados no parágrafo anterior, os  
municípios interessados poderão solicitar à  
Assembleia Legislativa seu estabelecimento como  
Região Metropolitana ou Aglomeração Urbana." 

Justificativa: 
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A experiência obtida com o Art. 164 da Constituição vigente e das Lei Complementares n°s 14, 20 e 27, que 
centralizam na União a competência para criação de Regiões Metropolitanas, mostra que não é possível tratar 
situações metropolitanas diversas como as de Belém e São Paulo, dentro de um modelo único. As falhas 
constatadas no estabelecimento das atuais nove regiões metropolitanas são atribuídas, com razão, ao modelo 
único decorrente da Lei Complementar n° 14, de 08.06.1973. 
A emenda procura evitar este inconveniente ao transferir aos Estados o estabelecimento de regiões 
metropolitanas e aglomerações urbanas e ao ampliar a finalidade desses entes. Reconhece-se, no entanto, a 
necessidade de resguardar a conceituação desses entes no conjunto do território brasileiro, atribuído à União a 
definição de critérios básicos para guiar seu estabelecimento.  
A emenda introduz o reconhecimento constitucional das aglomerações urbanas, formações urbanas que se 
assemelham às regiões metropolitanas e têm presença disseminada no território brasileiro. Esta expansão 
designa as formações urbanas caracterizadas pelo entrelaçamento a malha urbana de dois ou mais municípios, 
ou pelo extravasamento 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.  
Finalmente, a emenda procura resguardar o interesse dos municípios integrantes, quer de regiões 
metropolitanas, quer de aglomerações urbanas, frente a possível omissão do Estado-membro, ao assegurar-lhe 
o direito de pleitear, à Assembleia Legislativa, seu estabelecimento como Região Metropolitana ou Aglomeração 
Urbana, desde que atendidos os requisitos básicos determinados na Lei complementar nacional.  
  
 
   
   EMENDA:00233 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   MYRIAN PORTELLA (PDS/PI) 
Texto:   

   Dê-se ao artigo 12 o número 15, com a redação abaixo:  
"Art. 15. Os Estados, mediante lei, poderão  
estabelecer Regiões Metropolitanas e Aglomerações  
Urbanas, constituídas por agrupamentos de  
Municípios, para organização, planejamento,  
programação, administração e execução de função  
públicas de interesse comum.  
§ 1o. Lei Complementar definirá os critérios  
básicos para o estabelecimento de Regiões  
Metropolitanas e Aglomerações Urbanas.  
§ 2o. Atendidos os critérios básicos  
necessários mencionados no parágrafo anterior, os  
Municípios interessados poderão solicitar à  
Assembléia Legislativa seu estabelecimento como  
Região Metropolitana ou Aglomeração Urbana." 

Justificativa: 
A redação proposta para o art. 12 (originariamente no anteprojeto) renumerado para 15, objetiva sintetizar o texto 
constitucional, deixando à lei complementar e/ou estadual decidir sobre disposto nos artigos 13 e incisos, incisos 
I e II do art. 15, arts. 16 e 17, todos números originários do anteprojeto. 
   
   EMENDA:00241 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   RAUL FERRAZ (PMDB/BA) 
Texto:   

   Dê-se ao Art.12 a seguinte redação:  
"Art. 12. Os Estados, mediante lei  
complementar, poderão estabelecer Regiões  
Metropolitanas e Aglomerações Urbanas,  
constituídas por agrupamento de municípios, para  
organização, planejamento, programa, administração  
e execução de funções públicas de interesse comum.  
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§ 1o. Lei Complementar Nacional definirá os  
critérios básicos para o estabelecimento de  
Regiões Metropolitanas e Aglomerações Urbanas.  
§ 2o. Atendidos os critérios básicos  
necessários, mencionados no parágrafo anterior, os  
municípios interessados poderão solicitar à  
Assembléia Legislativa seu estabelecimento como  
Região Metropolitana ou Aglomeração Urbana." 

Justificativa: 
A experiência obtida com o Art. 164 da Constituição vigente e das Lei Complementares n°s 14, 20 e 27, que 
centralizam na União a competência para criação de Regiões Metropolitanas, mostra que não é possível tratar 
situações metropolitanas diversas como as de Belém e São Paulo, dentro de um modelo único. As falhas 
constatadas no estabelecimento das atuais nove regiões metropolitanas são atribuídas, com razão, ao modelo 
único decorrente da Lei Complementar n° 14, de 08.06.1973. 
A emenda procura evitar este inconveniente ao transferir aos Estados o estabelecimento de regiões 
metropolitanas e aglomerações urbanas e ao ampliar a finalidade desses entes. Reconhece-se, no entanto, a 
necessidade de resguardar a conceituação desses entes no conjunto do território brasileiro, atribuído à União a 
definição de critérios básicos para guiar seu estabelecimento.  
A emenda introduz o reconhecimento constitucional das aglomerações urbanas, formações urbanas que se 
assemelham às regiões metropolitanas e têm presença disseminada no território brasileiro. Esta expansão 
designa as formações urbanas caracterizadas pelo entrelaçamento a malha urbana de dois ou mais municípios, 
ou pelo extravasamento 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.  
Finalmente, a emenda procura resguardar o interesse dos municípios integrantes, quer de regiões 
metropolitanas, quer de aglomerações urbanas, frente a possível omissão do Estado-membro, ao assegurar-lhe 
o direito de pleitear, à Assembleia Legislativa, seu estabelecimento como Região Metropolitana ou Aglomeração 
Urbana, desde que atendidos os requisitos básicos determinados na Lei complementar nacional.  
  
 
   
   EMENDA:00256 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   

   Os artigos 12, 13 e 14 passam a ter a redação  
abaixo e, em consequência, ficam suprimidos os  
arts. 15, 16 e 17:  
"Art. 12. Os Estados poderão, mediante lei  
complementar, criar áreas metropolitanas,  
constituídas por agrupamentos de Municípios para  
integrar a organização, o planejamento, a  
programação e a execução de serviços públicos de  
interesse metropolitano.  
§ 1o. Lei complementar nacional definirá os  
critérios básicos para o estabelecimento de Áreas  
Metropolitanas.  
§ 2o. A União, os Estados e os Municípios  
estabelecerão mecanismos de cooperação de recursos  
e de atividades para assegurar a realização dos  
serviços públicos de interesse metropolitano.  
[...] 

Justificativa: 
A emenda proposta compatibiliza-se com o relatório apresentado pela Subcomissão de Municípios e Regiões, 
que assegura mais autonomia na criação de Regiões Metropolitanas, corrigindo os erros de Legislação vigente. 
   
   EMENDA:00274 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
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Autor:   

   MANOEL CASTRO (PFL/BA) 
Texto:   

   Dê-se ao art. 12 a seguinte redação:  
"Art. 6o. Os Estados, mediante lei  
complementar, poderão estabelecer Regiões  
Metropolitanas e Aglomerações Urbanas,  
constituídas por agrupamentos de municípios, para  
organização, planejamento, programação,  
administração e execução de funções públicas de  
interesse comum.  
§ 1o. Lei Complementar Nacional definirá os  
critérios básicos para o estabelecimento de Re-  
giões Metropolitanas e Aglomerações Urbanas.  
§ 2o. Atendidos os critérios básicos  
necessários, mencionados no parágrafo anterior, os  
municípios interessados poderão solicitar à  
Assembléia Legislativa seu estabelecimento como  
Região Metropolitana ou Aglomeração Urbana." 

Justificativa: 
A experiência obtida com o Art. 164 da Constituição vigente e das Lei Complementares n°s 14, 20 e 27, que 
centralizam na União a competência para criação de Regiões Metropolitanas, mostra que não é possível tratar 
situações metropolitanas diversas como as de Belém e São Paulo, dentro de um modelo único. As falhas 
constatadas no estabelecimento das atuais nove regiões metropolitanas são atribuídas, com razão, ao modelo 
único decorrente da Lei Complementar n° 14, de 08.06.1973. 
A emenda procura evitar este inconveniente ao transferir aos Estados o estabelecimento de regiões 
metropolitanas e aglomerações urbanas e ao ampliar a finalidade desses entes. Reconhece-se, no entanto, a 
necessidade de resguardar a conceituação desses entes no conjunto do território brasileiro, atribuído à União a 
definição de critérios básicos para guiar seu estabelecimento.  
A emenda introduz o reconhecimento constitucional das aglomerações urbanas, formações urbanas que se 
assemelham às regiões metropolitanas e têm presença disseminada no território brasileiro. Esta expansão 
designa as formações urbanas caracterizadas pelo entrelaçamento a malha urbana de dois ou mais municípios, 
ou pelo extravasamento 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.  
Finalmente, a emenda procura resguardar o interesse dos municípios integrantes, quer de regiões 
metropolitanas, quer de aglomerações urbanas, frente a possível omissão do Estado-membro, ao assegurar-lhe 
o direito de pleitear, à Assembleia Legislativa, seu estabelecimento como Região Metropolitana ou Aglomeração 
Urbana, desde que atendidos os requisitos básicos determinados na Lei complementar nacional.  
 
   
   EMENDA:00283 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   NOEL DE CARVALHO (PDT/RJ) 
Texto:   

   "Art. 12. Os Municípios que integrarem uma  
mesma região geo-econômica, metropolitana ou não,  
poderão consociar-se, pela forma e na extensão que  
entenderem, com a finalidade de, através de  
programas, planos e projetos, organizarem,  
administrarem e desenvolverem serviços públicos e  
outras atividades de seu peculiar interesse que  
demandarem a conjugação de recursos humanos,  
financeiros e naturais." 
Justificativa: 

PELA AUTONOMIA MUNICIPAL E CONTRA A REGIÃO METROPOLITANA 
A ideia da Região Metropolitana, como pessoa de direito público supra municipal, é atentatória da autonomia dos 
municípios. A experiência de mais de dez anos em nosso pais, revelou sua inviabilidade política e econômica, 
como o demonstra a Região Metropolitana do Grande Rio, que não conseguiu afirmar-se e institucionalizar-se a 
ponto de exercer real autoridade sobre os municípios que a integram, tornando efetivas as suas decisões. 
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A condição jurídica e histórica do município brasileiro, alinhado em nossas diversas Constituições como pessoa 
política, a par da União e dos Estados-membros, e, pois, dotado de autonomia - poder de auto-organizar-se e auto-
governar-se - é o principal fator impeditivo do surgimento da Região Metropolitana. Como poderia esta sobrepor-
se a tal autonomia, obrigando os municípios por ela abrangidos a submeter-se à sua autoridade? Ignorar este fato 
basilar, que não é mera hipótese teórica, ou exercício intelectual, porém, ao contrário, um fato concreto que essa 
experiência do Grande Rio está a demonstrar, será incorrermos em erro gritante, contribuindo para aumentar o 
capítulo do que constitucionalista emérito como Alcino Pinto Falcão chama de "fantasias constitucionais". 
Ao legislador, sobretudo ao legislador constituinte, não dado deixar o terreno da realidade de uma experiência 
vivida, concreta e palpável, para entregar-se a devaneios e especulações de gabinete. 
Se há, neste país, anseio comum às coletividades municipais que compõem o vasto tecido sócio-político brasileiro, 
esse é, sem dúvida, o da recuperação da autonomia municipal, jugulada por um processo de crescente e autoritária 
centralização do poder, que culminou no regime ditatorial militar. Todos os homens públicos, cientistas políticos e 
juristas reconhecem, à unanimidade, que a Federação tornou-se palavra morta, com os Estados e Municípios 
despojados praticamente da autonomia indispensável ao seu desenvolvimento econômico e social, transferida 
para o poder central e sua tecnoburocracia pretenciosa e arrogante. Não se trata de questão formal, da 
preservação, em suma, de um modelo (o federal) mas, antes de tudo, do respeito a um mecanismo essencial à a 
nossa concepção do Estado democrático. 
Contrariar tal anseio insistindo em violentar a autonomia municipal, de cima para baixo, sem consultar as 
comunidades municipais, impondo-lhes entidade estranha às tradições históricas brasileiras, será persistir no erro, 
comprometendo esta Constituinte perante a Nação. A Região Metropolitana do Rio de Janeiro, para citar apenas 
um exemplo, aí está, a existir apenas no papel, ficção legal irremediavelmente rejeitada pela realidade. 
Nosso pensamento, forjado na experiência sofrida do dia a dia de cinco anos de exercício do cargo de Prefeito 
Municipal de Resende, está sintonizado com o anseio da autonomia municipal, compromisso maior que nos trouxe 
a esta Constituinte e do qual não desertaremos. 
Ao mesmo tempo seria absurdo negar as inumeráveis vantagens do consorciamento de municípios situados numa 
mesma região geoeconômica, para enfrentar problemas comuns, que extrapassem suas forças isoladamente, ou 
que só possam ser eficazmente solucionados mediante ação concertada. 
Razão por que a nova Constituição há de possibilitar-lhes consorciarem-se, na forma e extensão que, livre e 
espontaneamente entenderem, para equacionar esses problemas e, através de planos e programas comuns, dar-
lhes as soluções que melhor atenderem a seus interesses locais.  
Trata-se, portanto, de uma faculdade que os municípios poderão exercer - até por decisão plebiscitária - sem que 
se lhes imponha, por legislação editada em esferas estranhas ao âmbito municipal determinada instituição (a 
Região Metropolitana) que não funciona para nossa realidade. Compete ao Poder Público estadual, isto sim, tão 
somente procurar estimular tais consorciamentos de municípios como forma organizacional temporária, 
simplificada e democrática capaz de habilitá-los a uma atuação conjunta ou integrada, perante aquele e face à 
União. O que passar disso será inadmissível intervenção, fonte de conflitos institucionais, foco de desarmonia e, 
com certeza, motivo de desperdícios e frustrações. O município brasileiro aspira maior autonomia, o direito, em 
suma, de utilizar em seu benefício as riquezas que produz, nos projetos que eleger prioritariamente em função das 
decisões de sua comunidade, através de processos democráticos.  
Por isso que votamos pela supressão, no anteprojeto, dessa entidade esdrúxula em nossa tradição constitucional, 
já rejeitada pela realidade brasileira como “corpo estranho”, e abraçamos a solução flexível e democrática, que 
parte da crença nos municípios como pessoas de direito público autônomas e historicamente amadurecidas para 
uma ação concertada, solidária e eficaz.  
Consorciados do modo que melhor lhes convier empresa pública, por exemplo, de duração temporária e direção 
colegial - os municípios unirão suas forças e granjearão recursos adicionais mercê de maior peso político ante as 
agências estaduais e federais de desenvolvi mento. Sem tutelas ou ingerências. 

__________________________________________________________________ 

FASE E 

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO - II 
 
   
   EMENDA:00071 REJEITADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   

   MAURÍCIO FRUET (PMDB/PR) 
Texto:   

   Substitua-se, nos arts. 20, 21 e 22 do  
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anteprojeto, a expressão: "Áreas Metropolitanas"  
por "Regiões Metropolitanas". 
Justificativa: 

Não nos pareceu feliz, sob nenhum aspecto, a introdução, no anteprojeto de texto constitucional, da expressão 
"Áreas Metropolitanas".  
Na verdade, o vocábulo "área" tem cará ter meramente territorial. Já no Direito Constitucional o termo "região" 
ganha importância porque implica autonomia diferenciada, assim como ocorre em Espanha, nos Estados 
Regiões.  
Denominar Região Metropolitana de Área Metropolitana é diminuir seu status. 
Parecer:   

   A modificação da expressão "área metropolitana"- para "região metropolitana" com efeito parece restabelecer 
uso terminológico habitual. No entanto, convém diferenciar as expressões, sobretudo em texto constitucional, 
que-designem as regiões de desenvolvimento econômico, supra-estaduais e as que denominem as áreas supra 
ou multimunicipais. Para não se repetir o termo "região", optou-se por manter "áreas", como adotado pela  
Subcomissão de Municípios e Regiões.  
Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00101 REJEITADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   

   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   

   Substitua-se no anteprojeto da Subcomissão de  
Municípios e Regiões no art. 20, § 1o. e no art.  
21 a expressão "Áreas Metropolitanas" por "Regiões  
Metropolitanas". 
Justificativa: 

Estamos fazendo as emendas, já que através de portarias e leis do Estado do Rio de Janeiro é mais conhecido 
pelo grande público como “Regiões Metropolitanas” e não como Áreas Metropolitanas.  
Parecer:   

   A modificação da expressão "área metropolitana"- para "região metropolitana" com efeito parece restabelecer 
uso terminológico habitual. No entanto, convém diferenciar as expressões, sobretudo em texto constitucional, 
que designem as regiões de desenvolvimento econômico, supra-estaduais e as que denominem as áreas supra 
ou multimunicipais. Para não se repetir o termo "região", optou-se por manter "áreas", como adotado pela  
Subcomissão de Municípios e Regiões.  
Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00103 REJEITADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   

   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   

   Substitua-se no Anteprojeto da Subcomissão de  
Municípios e regiões "das áreas metropolitanas"  
pela expressão "das regiões metropolitanas", no  
Capítulo IV. 
Justificativa: 

Estamos fazendo a presente emenda, já que através de portarias e leis do Estado do Rio de Janeiro é mais 
conhecido pelo grande público como “Regiões Metropolitanas” e não como Áreas Metropolitanas. 
Parecer:   

   Pelo não acolhimento, tendo em vista e a distinção terminológica adotada pelo substitutivo. 
   
   EMENDA:00265 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   2 - Comissão da Organização do Estado 
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Autor:   

   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   

   Substitua-se, no "caput" do art. 20 do  
anteprojeto elaborado pela Subcomissão dos  
Municípios e Regiões, a expressão "Os Estados" por  
"A União e os Estados", passando o artigo a ter a  
seguinte redação:  
"Art. 20 - A União e os Estados poderão,  
mediante lei complementar, criar áreas  
metropolitanas, constituídas por agrupamentos de  
Municípios para integrar a organização, o  
planejamento, a programação e a execução de  
serviços públicos de interesse metropolitano". 
Justificativa: 

O que motiva a criação de Áreas Metropolitanas é a circunstância de municípios limítrofes fazerem parte 
integrante da mesma comunidade socioeconômica, (sendo irrelevante sua vinculação administrativa) e a 
conveniência de que determinados serviços públicos sejam implantados conjuntamente, de forma a beneficiar 
toda a coletividade.  
Assim sendo, não vemos justificativa em limitar o estabelecimento de regiões ou áreas metropolitanas, 
circunscritas às delimitações geográficas de cada Estado, com completo esquecimento das influências 
socioeconômicas. 
Cidades importantes de um Estado soem exercer acentuada influência sobre municípios que lhes são vizinhos, 
mesmo quando localizados em outra Unidade da Federação, o que tem até mesmo, ensejado a tentativa de 
desmembramento ou separação geopolítica. 
A Emenda proposta visa a permitir que também a União possa criar áreas metropolitanas, na forma de Lei 
Complementar disciplinadora (§ 19), nos casos de os municípios que deverão integrá-las pertencerem a mais de 
um Estado. 
Somente a partir de um ato legislativo baixado pela União os Estados envolvidos poderiam estabelecer, de 
comum acordo, as normas que regulassem os mecanismos de cooperação de recursos e de atividades. 
Parecer:   

   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:00394 REJEITADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   

   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   

   Substitua-se no anteprojeto da Subcomissão  
II-C, no título do Capítulo IV e no texto dos  
artigos 19, 20 e 21, 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 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” (“Dicionário 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, 
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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 demográfico, 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:   

   Pelo não acolhimento. A diferenciação terminológica é útil e procura corresponder às diferentes características 
entre região de desenvolvimento e áreas metropolitanas. 
   
   EMENDA:00395 REJEITADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   

   SIMÃO SESSIM (PFL/RJ) 
Texto:   

   No anteprojeto da Subcomissão II-C,  
substitua-se no título do capítulo IV e no texto  
dos artigos 19, 20 e 21, a expressão "área  
metropolitana" por "região metropolitana", 
Justificativa: 

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 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” (“Dicionário 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”. 
Pelas razões constantes da parte anterior, a emenda pretende, ainda, o reconhecimento constitucional das 
aglomerações urbanas, impor 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. 
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Parecer:   

   Pelo não acolhimento. É útil designar-se diferentemente entes semelhantes, porém não idênticos. 
   
   EMENDA:00423 REJEITADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   

   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   

   Substitua-se no Anteprojeto da Subcomissão  
II-C, no título do Capítulo IV e no texto dos  
artigos 19, 20 e 21, 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 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” (“Dicionário 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:   

   Pelo não acolhimento. A terminologia diferenciada adotada no anteprojeto deve prevalecer. 
   
   EMENDA:00437 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   

   NESTOR DUARTE (PMDB/BA) 
Texto:   

   Dê-se a seguinte redação ao art. 20 e seus  
parágrafos do Anteprojeto da Subcomissão dos  
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Municípios e Regiões:  
Art. 20 - Os Estados poderão, mediante lei  
complementar, criar áreas metropolitanas,  
constituídas por agrupamentos de municípios, para  
integrar o planejamento e a execução de funções  
públicas de interesse comum.  
§ 1o. - As áreas metropolitanas serão geradas  
por um Conselho Metropolitano, assessorado por  
órgão técnico a ele subordinado, o qual deverá  
resultar de convênio intermunicipal, com a  
interveniência do Estado e da União na prestação  
de apoio técnico e financeiro.  
§ 2o. - Na composição do Conselho  
Metropolitano será assegurada a participação  
majoritária dos municípios abrangidos, por seus  
prefeitos e representação proporcionais das  
respectivas Câmaras Municipais.  
- Em consequência, suprimam-se os arts. 21,  
22 e é único. 
Justificativa: 

A emenda resume o disposto nos três artigos do Anteprojeto. Economiza palavras e evita tratamento 
constitucional quanto ao que deva ficar conveniência de cada Estado e às suas peculiaridades. Evita-se, 
ademais, a tendência uniformizadora da vida local e regional, pretendida pelo autoritarismo centralizador. E 
consigna-se, logo na Constituição o que deva ser por ela tratado, sem delegação à legislação complementar 
federal, que tem sido o instrumento de castração da autonomia dos estados e municípios. Cada estado criará 
suas áreas metropolitanas, se lhe convier e segundo as respectivas peculiaridades, respeitada a autonomia dos 
municípios obviamente, para que não se crie uma quarta esfera de competência na estrutura federativa 
brasileira. A área metropolitana não pode passar de uma área de interesse especial, resultante de agregação de 
esforços para solução dos problemas decorrentes de conturbação sobretudo. Dessa necessidade nascerão os 
convênios, de que poderão participar o Estado e a União, sem, entretanto, violentação de autonomia dos 
municípios interessados ou atingidos pelo chamado problema metropolitano. 
A participação do Estado e da União, nos termos em que posta na proposição ora representada, atende à 
necessidade técnica de permitir o tratamento diferenciado em relação aos municípios abrangidos pela agregação 
metropolitana, excepcionando-se a regra proibitiva de tratamento distinto.  
O disposto no § 2° do art. 20 do Anteprojeto não passa de palavras que não assentam numa Constituição 
nacional. O mesmo deve ser dito do art. 21 do Anteprojeto. E o disposto no § 3° daquele art. 20 não faz sentido, 
mesmo porque o Distrito Federal não poderá constitui-se em municípios, para que se lhe aplique, integralmente 
quando acaba o disposto no art. 20 em apreço. Ele já é um misto de município e estado.  
O art. 22 e seu parágrafo único estão condensados nos parágrafos da emenda proposta.  
Parecer:   

   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:00464 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   

   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   

   Inclua-se onde couber o seguinte artigo:  
Art. - Os Estados, mediante lei complementar,  
poderão estabelecer Regiões metropolitanas e  
Aglomerações Urbanas, constituídas por  
agrupamentos de municípios, para organização,  
planejamento, programação administrativa e  
execução de funções públicas de interesse comum.  
§ 1o. - Lei Complementar nacional definirá os  
critérios básicos para o estabelecimento de  
Regiões Metropolitanas e Aglomerações Urbanas.  
§ 2o. - Atendidos os critérios básicos  
necessários, mencionados no parágrafo anterior, os  
municípios interessados poderão solicitar à  
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Assembléia Legislativa seu estabelecimento como  
Região Metropolitana ou Aglomeração Urbana. 
Justificativa: 

A nossa emenda procura disciplinar o estabelecimento de Regiões Metropolitanas e Aglomerações Urbanas, 
definindo que lei complementar firmará os critérios de seu estabelecimento. Os Municípios, por seu turno, 
poderão solicitar à Assembleia Legislativa o seu estabelecimento com Região metropolitana ou Aglomeração 
Urbana.  
Parecer:   

   Pelo acolhimento parcial, nos termos da solução oferecida pelo substitutivo. 
   
   EMENDA:00494 REJEITADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   

   LUIZ SALOMÃO (PDT/RJ) 
Texto:   

   Substitua-se no anteprojeto da Subcomissão  
II-C, no título do Capítulo IV e no texto dos  
artigos 19, 20 e 21, 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 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” (“Dicionário 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:   

   Pelo não acolhimento. A distinção terminológica é útil. 
   
   EMENDA:00496 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
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Comissão:   

   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   

   LUIZ SALOMÃO (PDT/RJ) 
Texto:   

   1. No Anteprojeto da Subcomissão II-C, no  
arti. 19. renumere-se o § 2o., para o 3o. dê-se a  
seguinte redação:  
"§ 3o. - A União, os Estados e os Municípios  
integrantes da Região Metropolitana e Aglomeração  
Urbana, consignarão, obrigatoriamente, em seus  
respectivos orçamentos, recursos financeiros  
compatíveis com o planejamento, a execução e a  
continuidade das funções públicas de interesse  
metropolitano e da aglomeração urbana.  
2. Introduza-se logo depois do § 1o. do  
artigo 19, § 2o. com a seguinte redação:  
" § 2o. - Atendidos os critérios básicos  
mencionados no parágrafo anterior, os municípios  
interessados poderão solicitar à Assembléia  
Legislativa seu estabelecimento como Região  
Metropolitana ou Aglomeração Urbana. 
Justificativa: 

1. Ao dar nova redação ao § 2° do Art. 19, a emenda procura, explicitar a forma de estabelecimento dos 
mecanismos de cooperação de recursos e atividades, indicando-lhe sua origem e destinação.  
2. A introdução do novo § 2° objetiva resguardar o interesse dos municípios integrantes, quer de regiões 
metropolitanas, quer de aglomerações urbanas, frente e possível omissão do Estado-membro, assegurando-lhes 
o direito de pleitear, à Assembleia Legislativa, seu estabelecimento como Região Metropolitana ou Aglomeração 
Urbana, desde que atendidos os requisitos básicos determinados em lei complementar nacional.  
Parecer:   

   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:00529 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   

   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   

   II-C Subcomissão de Municípios e regiões  
Dê-se ao art. 19 do anteprojeto a seguinte redação:  
Art. 19. Os estudos poderão, mediante lei  
complementar, criar regiões metropolitanas como  
entidades territoriais de natureza administrativa,  
constituídas por agrupamentos de municípios para  
integrar a organização, o planejamento, a  
programação e a execução de serviços públicos de  
interesses metropolitano. 
Justificativa: 

A Emenda objetiva apenas, primeiro, adotar a terminologia já consagrada de “regiões” em lugar de “áreas” 
metropolitanas, e, por outro lado defini-las como entidades territoriais de natureza administrativa.  
Parecer:   

   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:00534 REJEITADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   

   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   

   Substitua-se no anteprojeto da Subcomissão  
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II-C, no título do Capítulo IV e no texto dos  
artigos 19, 20 e 21, 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 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” (“Dicionário 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:   

   Pelo não acolhimento, por inadequação. 
   
   EMENDA:00537 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   

   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   

   1. No anteprojeto da Subcomissão II-C, no  
art. 19 renumere-se o § 2o., para o 3o. dê-se a  
seguinte redação:  
"§ 3o. - A União, os Estados e os Municípios  
integrantes da Região Metropolitana e Aglomeração  
Urbana, consignarão, obrigatoriamente, em seus  
respectivos orçamentos, recursos financeiros  
compatíveis com o planejamento, a execução e a  
continuidade das funções públicas de interesses  
metropolitano e da aglomeração urbana.  
2. Introduza-se logo depois do § 1o. do  
artigo 19, § 2o. com a seguinte redação:  
"§ 2o. - Atendidos os critérios básicos  
mencionados no parágrafo anterior, os municípios  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 43  

 

interessados poderão solicitar à Assembléia  
Legislativa seu estabelecimento como Região  
Metropolitana ou Aglomeração Urbana. 
Justificativa: 

1. Ao dar nova redação ao § 2° do Art. 19, a emenda procura, explicitar a forma de estabelecimento dos 
mecanismos de cooperação de recursos e atividades, indicando-lhe sua origem e destinação.  
2. A introdução do novo § 2° objetiva resguardar o interesse dos municípios integrantes, quer de regiões 
metropolitanas, quer de aglomerações urbanas, frente e possível omissão do Estado-membro, assegurando-lhes 
o direito de pleitear, à Assembleia Legislativa, seu estabelecimento como Região Metropolitana ou Aglomeração 
Urbana, desde que atendidos os requisitos básicos determinados em lei complementar nacional.  
Parecer:   

   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 

 
 

COMISSÃO DA ORDEM ECONÔMICA - VI 
 
   
   EMENDA:00208 APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   

   Modifica-se o Art. 9o. para a seguinte redação:  
Art. 21 - Os Estados, mediante lei, poderão  
estabelecer Regiões Metropolitanas e Aglomerações  
Urbanas, constituídas por agrupamentos de  
municípios, para organização, planejamento,  
programação, administração e execução de funções  
públicas de interesse comum.  
§ 1o. Lei Complementar definirá os critérios  
básicos para o estabelecimento da Regiões  
Metropolitanas e Aglomerações Urbanas.  
§ 2o. - Atendidos os critérios básicos  
necessários mencionados no parágrafo anterior os,  
municípios interessados poderão solicitar à  
Assembléia Legislativa seu estabelecimento como  
região Metropolitana ou Aglomeração Urbana. 
Justificativa: 

A diversidade apresentada por essas formações urbanas e a experiência colhida com o estabelecimento das 9 
(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 ria estrutura político-administrativa mais adequada à existência dessas entidades. 
Parecer:   

   Acolhida totalmente, tendo sido aproveitada no substitutivo pela importância do seu conteúdo e pertinência 
com os demais dispositivos propostos. 
   
   EMENDA:00424 APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   SIMÃO SESSIM (PFL/RJ) 
Texto:   

   No anteprojeto da Subcomissão da Questão  
Urbana e Transporte, dê-se ao Art. 9o. a seguinte  
redação:  
Art. 9o. Os Estados, mediante lei  
complementar poderão estabelecer Regiões  
Metropolitanas e Aglomerações Urbanas,  
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constituídas por agrupamentos de municípios, para  
organização, planejamento, programação,  
administração e execução de funções públicas de  
interesse comum.  
§ 1o. - Lei Complementar Nacional definirá os  
critérios básicos para o estabelecimento de  
Regiões Metropolitanas e Aglomerações Urbanas.  
§ 2o. - Atendidos os critérios básicos  
necessários, mencionados no parágrafo anterior, os  
municípios interessados poderão solicitar à  
Assembléia Legislativa seu estabelecimento como  
Região Metropolitana ou Aglomeração Urbana. 
Justificativa: 

A experiência obtida com o Art. 164 da Constituição vigente e das Lei Complementares n°s 14, 20 e 27, que 
centralizam na União a competência para criação de Regiões Metropolitanas, mostra que não é possível tratar 
situações metropolitanas diversas como as de Belém e São Paulo, dentro de um modelo único. As falhas 
constatadas no estabelecimento das atuais nove regiões metropolitanas são atribuídas, com razão, ao modelo 
único decorrente da Lei Complementar n° 14, de 18.06.1973. 
A emenda procura evitar este inconveniente ao transferir aos Estados o estabelecimento de regiões 
metropolitanas e aglomerações urbanas e ao ampliar a finalidade desses entes. Reconhece-se, no entanto, a 
necessidade de resguardar a conceituação desses entes no conjunto do território brasileiro, atribuído à União a 
definição de critérios básicos para guiar seu estabelecimento.  
A emenda introduz o reconhecimento constitucional das aglomerações urbanas, formações urbanas que se 
assemelham às regiões metropolitanas e têm presença disseminada no território brasileiro. Esta expansão 
designa as formações urbanas caracterizadas pelo entrelaçamento a malha urbana de dois ou mais municípios, 
ou pelo extravasamento 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.  
Finalmente, a emenda procura resguardar o interesse dos municípios integrantes, quer de regiões 
metropolitanas, quer de aglomerações urbanas, frente a possível omissão do Estado-membro, ao assegurar-lhe 
o direito de pleitear, à Assembleia Legislativa, seu estabelecimento como Região Metropolitana ou Aglomeração 
Urbana, desde que atendidos os requisitos básicos determinados na Lei complementar nacional.  
Parecer:   

   Acolhida totalmente, tendo sido aproveitada no substitutivo pela importância do seu conteúdo e pertinência 
com os demais dispositivos propostos. 
   
   EMENDA:00430 APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   SIMÃO SESSIM (PFL/RJ) 
Texto:   

   No anteprojeto da Subcomissão da Questão  
Urbana e Transporte, dê-se ao Art. 9o. a seguinte redação:  
Art. 9o. Os Estados, mediante lei  
complementar, poderão estabelecer Regiões  
Metropolitanas e Aglomerações Urbanas,  
constituídas por agrupamentos de município, para  
organização, planejamento, programação,  
administração e execução de funções públicas de  
interesse metropolitano e da Aglomeração Urbana.  
§ 1o. - Lei Complementar Nacional definirá os  
critérios básicos para o estabelecimento de  
Regiões Metropolitanas e Aglomerações Urbanas.  
§ 2o. - Atendidos os critérios básicos,  
mencionados no parágrafo anterior, os municípios  
interessados poderão solicitar à Assembléia  
Legislativa seu estabelecimento como Região  
Metropolitana ou Aglomeração Urbana. 
Justificativa: 

A experiência obtida com o Art. 164 da Constituição vigente e das Lei Complementares n°s 14, 20 e 27, que 
centralizam na União a competência para criação de Regiões Metropolitanas, mostra que não é possível tratar 
situações metropolitanas diversas como as de Belém e São Paulo, dentro de um modelo único. As falhas 
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constatadas no estabelecimento das atuais nove regiões metropolitanas são atribuídas, com razão, ao modelo 
único decorrente da Lei Complementar n° 14, de 18.06.1973. 
A emenda procura evitar este inconveniente ao transferir aos Estados o estabelecimento de regiões 
metropolitanas e aglomerações urbanas e ao ampliar a finalidade desses entes. Reconhece-se, no entanto, a 
necessidade de resguardar a conceituação desses entes no conjunto do território brasileiro, atribuído à União a 
definição de critérios básicos para guiar seu estabelecimento.  
A emenda introduz o reconhecimento constitucional das aglomerações urbanas, formações urbanas que se 
assemelham às regiões metropolitanas e têm presença disseminada no território brasileiro. Esta expansão 
designa as formações urbanas caracterizadas pelo entrelaçamento a malha urbana de dois ou mais municípios, 
ou pelo extravasamento 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.  
Finalmente, a emenda procura resguardar o interesse dos municípios integrantes, quer de regiões 
metropolitanas, quer de aglomerações urbanas, frente a possível omissão do Estado-membro, ao assegurar-lhe 
o direito de pleitear, à Assembleia Legislativa, seu estabelecimento como Região Metropolitana ou Aglomeração 
Urbana, desde que atendidos os requisitos básicos determinados na Lei complementar nacional.  
Parecer:   

   Acolhida totalmente, tendo sido aproveitada no substitutivo pela importância do seu conteúdo e pertinência 
com os demais dispositivos propostos. 
   
   EMENDA:00448 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   VLADIMIR PALMEIRA (PT/RJ) 
Texto:   

   Dê-se nova redação ao art. 6A13 do  
anteprojeto da Subcomissão de Princípios Gerais,  
Intervenção do Estado, Regime da Propriedade do  
Subsolo e da Atividade Econômica:  
Art. 6A13 - Constituem monopólio da União:  
I - A pesquisa, a lavra, o refino, o  
processamento, a importação e exportação, o  
transporte marítimo e em condutos, do petróleo e  
seus derivados e do gás natural, em território  
nacional;  
II - A pesquisa, a lavra, o enriquecimento, a  
industrialização e o comércio de minérios  
nucleares e materiais férteis e físseis.  
§ 1o. - O monopólio descrito no inciso I  
deste artigo, inclui os riscos e resultados  
decorrentes das atividades ali mencionadas,  
ficando vedado à União conceder qualquer tipo de  
participação, em espécie, em jazidas de petróleo  
ou de gás natural.  
§ 2o. - A União poderá ceder aos Estados e  
Municípios o direito de realizar os serviços de  
canalização e distribuição do gás natural, para  
uso doméstico. 
Justificativa: 

Emenda sem justificação.  
Parecer:   

   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido aproveitada 
no substitutivo. 
   
   EMENDA:00530 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   GIL CÉSAR (PMDB/MG) 
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Texto:   

   Dê-se ao art. 9o. a seguinte redação:  
Art. 9o. - Municípios integrantes de uma  
mesma região do Estado poderão agrupar-se em  
Regiões Metropolitanas para a organização e a  
administração dos serviços públicos  
intermunicipais de peculiar interesse  
metropolitano, sempre que o atendimento destes  
serviços ultrapassar o território municipal e  
impuser o emprego de recursos comuns.  
§ 1o. - Lei Complementar Nacional ou Estadual  
poderá estabelecer critérios de formação e gestão  
das Regiões Metropolitanas, aos quais as Regiões  
Metropolitanas até então criadas deverão se  
adaptar. 
Justificativa: 

Idêntica à apresentada na proposta original.  
Parecer:   

   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido aproveitada 
no substitutivo. 
   
   EMENDA:00555 APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   MYRIAN PORTELLA (PDS/PI) 
Texto:   

   Dê-se ao art. 9o. do anteprojeto da  
Subcomissão da Questão Urbana e Transportes a  
seguinte redação:  
Art. 9o. - Os Estados, mediante lei, poderão  
estabelecer Regiões Metropolitanas e Aglomerações  
Urbanas, constituídas por agrupamentos de  
Municípios, para organização, planejamento,  
programação, administração e execução de funções  
públicas de interesse comum.  
§ 1o. - Lei Complementar definirá os  
critérios básicos para o estabelecimento de  
Regiões Metropolitanas e Aglomerações Urbanas.  
§ 2o. - Atendidos os critérios básicos  
necessários mencionados no parágrafo anterior, os  
Municípios interessados poderão solicitar à  
Assembléia Legislativa seu estabelecimento como  
Região Metropolitana ou Aglomeração Urbana. 
Justificativa: 

A redação proposta para o art. 9° do anteprojeto objetiva sintetizar o texto constitucional, deixando à lei 
complementar e/ou estadual decidir sobre disposto nos artigos 10 e incisos; art. 11; Art. 12, incisos I e II e §§ 1° e 
2°; Arts. 13 e 14.  
Parecer:   

   Acolhida totalmente, tendo sido aproveitada no substitutivo pela importância do seu conteúdo e pertinência 
com os demais dispositivos propostos. 
   
   EMENDA:00567 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   

   Emenda ao parecer do relator da Subcomissão  
de Princípios Gerais, Intervenção do Estado,  
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Regime da Propriedade do Subsolo e da Atividade  
Econômica.  
- Dê-se ao artigo 13 a seguinte redação:  
Art. 13 - Constituem monopólio da União:  
I - A pesquisa, a lavra, o refino, o  
processamento, a importação e exportação, o  
transporte marítimo e em conduto, do petróleo e  
seus derivados e do gás natural, em território  
nacional.  
II - A pesquisa, a lavra, o enriquecimento, a  
industrialização e o comércio de minérios nucleares  
e materiais férteis e fósseis.  
§ 1o. - O monopólio descrito no inciso I  
inclui os riscos e os resultados decorrentes das  
atividades ali mencionadas, ficando vedada à União  
conceder qualquer tipo de participação, quer em  
espécie quer em petróleo ou gás natural.  
§ 2o. - A União poderá ceder aos Estados e  
Municípios o direito de realizar os serviços de  
canalização e distribuição do gás natural, para  
uso doméstico. 
Justificativa: 

A redação aprovada na Subcomissão limita e restringe sobremaneira o monopólio do petróleo, que desrespeita a 
longa luta do povo brasileiro. Retira o refino e o transporte marítimo e em conduto do petróleo, derivados e gás 
natural, o que já foi consagrada na Lei 2004.  
Que estranho: a Constituinte estabelecerá normas piores do que a lei 2004 de 1953.  
O inciso II do anteprojeto deixa de contemplar o comércio e a industrialização do minério nuclear, e que coloca 
em risco a esperança do País e as possibilidades do domínio nacional da energia nuclear.  
As empresas estrangeiras ganharam muito com a redação desses incisos tal como no anteprojeto.  
É preciso alterá-la em defesa do País! 
Parecer:   

   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido aproveitada 
no substitutivo. 
   
   EMENDA:00621 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   

   O Art. 13 passa a denominar-se de art. 19 e com a seguinte redação:  
Art. 19o. - Constituem monopólio da União:  
I - A pesquisa, a lavra, o refino, o  
processamento, a importação e exportação, o  
transporte marítimo e em condutos, do petróleo e  
seus derivados e do gás natural, em território  
nacional;  
II - A pesquisa, a lavra, o enriquecimento, a  
industrialização e o comércio de minérios  
nucleares e materiais férteis e fósseis.  
§ 1o. - O monopólio descrito no inciso I,  
deste artigo, exclui à indústria petroquímica,  
inclui os riscos e resultados decorrentes das  
atividades ali mencionadas, ficando vedado à União  
conceder qualquer tipo de participação, em  
espécie, em jazidas de petróleo ou de gás natural.  
§ 2o. - A União poderá ceder aos Estados e  
Municípios o direito de realizar os serviços de  
canalização e distribuição do gás natural, para  
uso doméstico. 
Justificativa: 

Emenda sem justificação.  
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Parecer:   

   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido aproveitada 
no substitutivo. 
   
   EMENDA:00691 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
Texto:   

   Emenda aos arts. 6o. e 13 do anteprojeto da  
Subcomissão de Princípios Gerais, Intervenção do  
Estado, Regime da Propriedade do Subsolo e da  
Atividade Econômica:  
"Compete aos Estados, nas Regiões  
Metropolitanas, e aos Municípios, nos demais  
casos, explorar diretamente ou mediante concessão,  
os serviços públicos de gás combustível  
canalizado." 
Justificativa: 

A distribuição do gás combustível canalizado e, historicamente, serviço público de natureza municipal.  
Entendemos necessária a manutenção da atual descentralização da execução dos serviços de distribuição de 
gás combustível canalizado.  
A emenda, além de preservar e manter intocável o monopólio estatal na produção, exploração e transporte de 
gás natural, visa assegurar que se faça o atendimento dos setores residencial, comercial e institucional 
juntamente com o setor industrial, de forma sensível e equilibrada, e a substituição do gás liquefeito do petróleo 
(GLP), hoje importado e subsidiado, pelo gás natural nacional, e cada dia mais abundante no território nacional 
brasileiro.  
Parecer:   

   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido aproveitada 
no substitutivo. 
   
   EMENDA:00692 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   

   Os arts. 9o., 10 e 11 do anteprojeto da  
Subcomissão da Questão Urbana e Transportes passam  
a ter a redação abaixo e, em consequência, ficam  
suprimidos os arts. 12, 13 e 14, renumerando-se os  
demais:  
"Art. 9o. Os Estados poderão, mediante lei  
complementar, criar áreas metropolitanas,  
constituídas por agrupamentos de Municípios para  
integrar a organização, o planejamento, a  
programação e a execução de serviços públicos de  
interesse metropolitano.  
§ 1o. Lei complementar nacional definirá os  
critérios básicos para o estabelecimento de Áreas  
Metropolitanas.  
§ 2o. A União, os Estados e os Municípios  
estabelecerão mecanismos de cooperação de recursos  
e de atividades para assegurar a realização dos  
serviços públicos de interesse metropolitano.  
Art. 10. As atividades da União, dos Estados  
e dos Municípios nas Áreas Metropolitanas ficam  
subordinadas aos princípios de integração espacial  
e setorial no que diz respeito à sua localização e  
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operação.  
Art. 11. As Áreas Metropolitanas serão  
geridas por um Conselho Metropolitano.  
Parágrafo único. O Conselho Metropolitano  
será organizado e terá sua competência definida em  
lei complementar estadual, assegurada a  
participação majoritária dos Municípios abrangidos  
na Área Metropolitana." 
Justificativa: 

A emenda proposta compatibiliza-se com o relatório apresentado pela Subcomissão de Municípios e Regiões, 
que assegura mais autonomia na criação de Regiões Metropolitanas, corrigindo os erros de Legislação vigente.  
Parecer:   

   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido aproveitada 
no substitutivo. 
   
   EMENDA:00723 REJEITADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   NOEL DE CARVALHO (PDT/RJ) 
Texto:   

   Art. 9o. Os Municípios que integrarem uma  
mesma Região Geoeconômico Metropolitana ou não,  
poderão consorciar-se, pela forma e na extensão  
que entenderem, com a finalidade de, através de  
programas, planos e projetos, organizarem,  
administrarem e desenvolverem serviços públicos e  
outras atividades de seu peculiar interesse que  
demandarem a conjugação de recursos humanos,  
financeiros e naturais. 
Justificativa: 

PELA AUTONOMIA MUNICIPAL E CONTRA A REGIÃO METROPOLITANA 
A ideia da Região Metropolitana, como pessoa de direito público supra municipal, é atentatória da autonomia dos 
municípios. A experiência de mais de dez anos em nosso pais, revelou sua inviabilidade política e econômica, 
como o demonstra a Região Metropolitana do Grande Rio, que não conseguiu afirmar-se e institucionalizar-se a 
ponto de exercer real autoridade sobre os municípios que a integram, tornando efetivas as suas decisões. 
A condição jurídica e histórica do município brasileiro, alinhado em nossas diversas Constituições como pessoa 
política, a par da União e dos Estados-membros, e, pois, dotado de autonomia - poder de auto-organizar-se e auto-
governar-se - é o principal fator impeditivo do surgimento da Região Metropolitana. Como poderia esta sobrepor-
se a tal autonomia, obrigando os municípios por ela abrangidos a submeter-se à sua autoridade? Ignorar este fato 
basilar, que não é mera hipótese teórica, ou exercício intelectual, porém, ao contrário, um fato concreto que essa 
experiência do Grande Rio está a demonstrar, será incorrermos em erro gritante, contribuindo para aumentar o 
capítulo do que constitucionalista emérito como Alcino Pinto Falcão chama de "fantasias constitucionais". 
Ao legislador, sobretudo ao legislador constituinte, não dado deixar o terreno da realidade de uma experiência 
vivida, concreta e palpável, para entregar-se a devaneios e especulações de gabinete. 
Se há, neste país, anseio comum às coletividades municipais que compõem o vasto tecido sócio-político brasileiro, 
esse é, sem dúvida, o da recuperação da autonomia municipal, jugulada por um processo de crescente e autoritária 
centralização do poder, que culminou no regime ditatorial militar. Todos os homens públicos, cientistas políticos e 
juristas reconhecem, à unanimidade, que a Federação tornou-se palavra morta, com os Estados e Municípios 
despojados praticamente da autonomia indispensável ao seu desenvolvimento econômico e social, transferida 
para o poder central e sua tecnoburocracia pretenciosa e arrogante. Não se trata de questão formal, da 
preservação, em suma, de um modelo (o federal) mas, antes de tudo, do respeito a um mecanismo essencial à a 
nossa concepção do Estado democrático. 
Contrariar tal anseio insistindo em violentar a autonomia municipal, de cima para baixo, sem consultar as 
comunidades municipais, impondo-lhes entidade estranha às tradições históricas brasileiras, será persistir no erro, 
comprometendo esta Constituinte perante a Nação. A Região Metropolitana do Rio de Janeiro, para citar apenas 
um exemplo, aí está, a existir apenas no papel, ficção legal irremediavelmente rejeitada pela realidade. 
Nosso pensamento, forjado na experiência sofrida do dia a dia de cinco anos de exercício do cargo de Prefeito 
Municipal de Resende, está sintonizado com o anseio da autonomia municipal, compromisso maior que nos trouxe 
a esta Constituinte e do qual não desertaremos. 
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Ao mesmo tempo seria absurdo negar as inumeráveis vantagens do consorciamento de municípios situados numa 
mesma região geoeconômica, para enfrentar problemas comuns, que extrapassem suas forças isoladamente, ou 
que só possam ser eficazmente solucionados mediante ação concertada. 
Razão por que a nova Constituição há de possibilitar-lhes consorciarem-se, na forma e extensão que, livre e 
espontaneamente entenderem, para equacionar esses problemas e, através de planos e programas comuns, dar-
lhes as soluções que melhor atenderem a seus interesses locais.  
Trata-se, portanto, de uma faculdade que os municípios poderão exercer - até por decisão plebiscitária - sem que 
se lhes imponha, por legislação editada em esferas estranhas ao âmbito municipal determinada instituição (a 
Região Metropolitana) que não funciona para nossa realidade. Compete ao Poder Público estadual, isto sim, tão 
somente procurar estimular tais consorciamentos de municípios como forma organizacional temporária, 
simplificada e democrática capaz de habilitá-los a uma atuação conjunta ou integrada, perante aquele e face à 
União. O que passar disso será inadmissível intervenção, fonte de conflitos institucionais, foco de desarmonia e, 
com certeza, motivo de desperdícios e frustrações. O município brasileiro aspira maior autonomia, o direito, em 
suma, de utilizar em seu benefício as riquezas que produz, nos projetos que eleger prioritariamente em função das 
decisões de sua comunidade, através de processos democráticos.  
Por isso que votamos pela supressão, no anteprojeto, dessa entidade esdrúxula em nossa tradição constitucional, 
já rejeitada pela realidade brasileira como “corpo estranho”, e abraçamos a solução flexível e democrática, que 
parte da crença nos municípios como pessoas de direito público autônomas e historicamente amadurecidas para 
uma ação concertada, solidária e eficaz.  
Consorciados do modo que melhor lhes convier - empresa pública, por exemplo, de duração temporária e direção 
colegial - os municípios unirão suas forças e granjearão recursos adicionais mercê de maior peso político ante as 
agências estaduais e federais de desenvolvi mento. Sem tutelas ou ingerências. 
Parecer:   

   Não acolhida por tratar-se de assunto objeto de lei ordinária. 
   
   EMENDA:00812 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   POMPEU DE SOUZA (PMDB/DF) 
Texto:   

   Nos termos do § 1o. do Artigo 17, do  
Regimento Interno da Assembléia Nacional  
Constituinte, propomos:  
Emenda Substitutiva  
Os Artigos 13 e 14, do Anteprojeto da  
"Subcomissão de Princípios Gerais, Intervenção do  
Estado, Regime de Propriedade do Subsolo e da  
Atividade Econômica" (VI-A), encaminhado à  
Comissão da Ordem Econômica (VI). passam a ter a  
seguinte redação.  
"Art. 13. Constituem monopólio da União a  
pesquisa, a lavra, a refinação, o processamento, o  
transporte marítimo e em condutos, do petróleo e  
seus derivados e do gás natural, inclusive sua  
distribuição e comercialização.  
"§ 1o. - A União poderá autorizar os Estados  
e Municípios a realizar os serviços de canalização  
da gás natural por ela explorados.  
"§ 2o. - A canalização do gás natural  
obedecerá a projeto previamente aprovado pela  
União e pelos Estados e Municípios cujo território  
for atingido.  
"Art. 14. Constituem monopólio da União a  
pesquisa, a lavra, a produção, o beneficiamento e  
a industrialização, em todas as suas fases, bem  
como a comercialização dos minérios e materiais  
nucleares, localizados ou produzidos em território  
nacional.  
"Parágrafo Único - O desenvolvimento das  
atividades nucleares terá objetivos exclusivamente  
pacíficos, cabendo ao Congresso Nacional, além das  
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outras competências específicas, assegurar o fiel  
cumprimento deste Artigo." 
Justificativa: 

O monopólio estatal do petróleo, dos minérios e dos materiais nucleares não constitui um capricho dos 
legisladores que nos antecederam.  
Ao assumir o controle exclusivo sobre essas riquezas nacionais, o Estado não pretendeu cercear a iniciativa 
privada, mas preencher uma lacuna que permanecia aberta, em face dos grandes custos e dos altos riscos que 
envolvem a prospecção geológica e a pesquisa mineral.  
Com isso, a Nação investiu e continua a investir vultuosos recursos materiais e humanos na procura, na lavra, e 
no beneficiamento primário do óleo e dos minérios de urânio e tório. Com resultados plenamente satisfatórios.  
Não faria sentido, portanto, que tal dispêndio social se tornasse a fundo perdido distribuindo-se os custos e 
estreitando-se os ganhos. 
Ademais disso, é da natureza do próprio capitalismo – e não de um “ socialismo estatizante” , como às vezes se 
quer insinuar – que uma atividade econômica se realimente, com sua própria lucratividade.  
Tanto no caso do petróleo quanto dos minérios nucleares, o monopólio seria tão-só um ônus do Estado e, 
portanto, social, caso não tenha a garantia própria de financiar-se a si mesmo.  
Dai necessidade de alargar-se o instituto à inteireza dos ciclos econômicos dessas reservas nacionais.  
Parecer:   

   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido aproveitada 
no substitutivo. 
   
   EMENDA:00814 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   POMPEU DE SOUZA (PMDB/DF) 
Texto:   

   Nos termos do § 1o., do Artigo 17, do  
Regimento Interno da Assembléia Nacional  
Constituinte, propomos:  
Emenda Substitutiva  
Os Artigos 13 e 14, do Anteprojeto da  
"Subcomissão de Princípios, Intervenção do Estado,  
Regime da Propriedade do Subsolo e da Atividade  
Econômica" (VI-A), encaminhando à Comissão da  
Ordem Econômica (VI), passam a ter a seguinte redação:  
"Art. 13, Constituem monopólio da União a  
pesquisa, a lavra, a refinação, o processamento, o  
transporte marítimo e em condutos, do petróleo e  
seus derivados e do gás natural, inclusive sua  
distribuição e comercialização.  
"§ 1o. - A União poderá autorizar os Estados  
e Municípios a realizar os serviços de canalização  
dos gás natural por ela explorados.  
"§ 2o. - A canalização do gás natural  
obedecerá a projeto previamente aprovado pela  
União e pelos Estados e Municípios cujo território  
for atingido.  
"Art. 14. A pesquisa, a lavra, e o  
enriquecimento de minérios nucleares e materiais  
físseis localizados em território nacional, sua  
industrialização e comércio, constituem monopólio  
da União.  
"Parágrafo Único - As atividades nucleares  
terão objetivos exclusivamente pacíficos, cabendo  
ao Congresso Nacional, mediante iniciativa própria  
ou do Poder Executivo, assegurar o fiel  
cumprimento deste Artigo." 
Justificativa: 

O Anteprojeto da “Subcomissão de Princípios Gerais, Intervenção do Estado, Regime de Propriedade do 
Subsolo e de Atividade Econômica”, encaminhado à COMISSÃO DA ORDEM ECONÔMICA, com a assinatura 
do nobre Constituinte VIRGILDÁSIO DE SENNA, e de total transparência quando deixa perceber o cuidado seu 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 52  

 

e de seus pares com a manutenção do monopólio estatal das atividades ligadas a todo o ciclo industrial e 
econômico do petróleo e dos minérios nucleares brasileiros. Neste último caso, elevado a condição de norma 
constitucional. 
Não se trata de um cuidado circunstancial, inspirado não só no momento notável que vive o país, durante o 
funcionamento desta Assembleia Nacional Constituinte. Por mais importante que ele seja. 
O monopólio estatal do petróleo e dos minérios nucleares tem relevância mais ampla e deita raízes fundas na 
própria História do Brasil, fecundada mesmo, neste caso, pela emoção popular mais sentida. 
Inobstante, o desempenho da Petrobrás, ao longo de quase quatro décadas, tem demonstrado, a sociedade, que 
a interveniência do Estado nesta questão, não foi apenas emocional. Comprovou-se a eficiência gerencial e 
técnica dos brasileiros, desde a prosperarão de jazidas petrolíferas à comercialização dos mais diversos 
subprodutos. 
De igual modo, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, gestora do monopólio instituído pela Lei nº 4.118/62, 
demonstrou, nestes quinze anos, o acerto da medida então ditada pelo Congresso Nacional. 
A exemplo do que ocorreu com o petróleo, a monopolização estatal dos minérios e materiais nucleares resultou 
de uma luta histórica de nosso povo, vivida e repercutida intensamente neste Parlamento. 
Hão de lembrar-se os mais idosos Constituintes e de tê-lo aprendido, na história, os mais jovens – o que foi a 
notável Comissão Parlamentar de Inquérito sobre os Minerais Atômicos, relatada pelo grande brasileiro e 
Deputado DAGOBERTO SALLES.  
É, pois, com esta inspiração patriótica, enraizada em nossa História, que creio pertinente melhor precisar a 
aplicação do monopólio àquelas duas valiosíssimas riquezas minerais, em toda a extensão de seus ciclos 
econômicos. Pois não faria sentido impor à toda Nação o ônus de investir, a fundo perdido, na exploração dos 
minérios deixando-se os benefícios finais da exploração para uns poucos. 
Parecer:   

   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido aproveitada 
no substitutivo. 
   
   EMENDA:00893 APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   LUIZ SALOMÃO (PDT/RJ) 
Texto:   

   No Anteprojeto da Subcomissão VI-B:  
Art. 9o. - Os Estados, mediante lei  
complementar, poderão estabelecer Regiões  
Metropolitanas e Aglomerações Urbanas,  
constituídas por agrupamentos de municípios, para  
organização, planejamento, programação,  
administração e execução de funções públicas de  
interesse metropolitano e da Aglomeração Urbana.  
§ 1o. - Lei Complementar Federal definirá os  
critérios básicos para o estabelecimento de  
Regiões Metropolitanas e Aglomerações Urbanas.  
§ 2o. - Atendidos os critérios básicos  
mencionados no parágrafo anterior, os municípios  
interessados poderão solicitar à Assembléia  
Legislativa seu estabelecimento como Região  
Metropolitana ou Aglomeração Urbana. 
Justificativa: 

A experiência obtida com o Art. 164 da Constituição vigente e das Lei Complementares n°s 14, 20 e 27, que 
centralizam na União a competência para criação de Regiões Metropolitanas, mostra que não é possível tratar 
situações metropolitanas diversas como as de Belém e São Paulo, dentro de um modelo único. As falhas 
constatadas no estabelecimento das atuais nove regiões metropolitanas são atribuídas, com razão, ao modelo 
único decorrente da Lei Complementar n° 14, de 18.06.1973. 
A emenda procura evitar este inconveniente ao transferir aos Estados o estabelecimento de regiões 
metropolitanas e aglomerações urbanas e ao ampliar a finalidade desses entes. Reconhece-se, no entanto, a 
necessidade de resguardar a conceituação desses entes no conjunto do território brasileiro, atribuído à União a 
definição de critérios básicos para guiar seu estabelecimento.  
A emenda introduz o reconhecimento constitucional das aglomerações urbanas, formações urbanas que se 
assemelham às regiões metropolitanas e têm presença disseminada no território brasileiro. Esta expansão 
designa as formações urbanas caracterizadas pelo entrelaçamento a malha urbana de dois ou mais municípios, 
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ou pelo extravasamento 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.  
Finalmente, a emenda procura resguardar o interesse dos municípios integrantes, quer de regiões 
metropolitanas, quer de aglomerações urbanas, frente a possível omissão do Estado-membro, ao assegurar-lhe 
o direito de pleitear, à Assembleia Legislativa, seu estabelecimento como Região Metropolitana ou Aglomeração 
Urbana, desde que atendidos os requisitos básicos determinados na Lei complementar nacional.  
Parecer:   

   Acolhida totalmente, tendo sido aproveitada no substitutivo pela importância do seu conteúdo e pertinência 
com os demais dispositivos propostos. 
   
   EMENDA:00928 APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   

   No Anteprojeto da Subcomissão VI-B  
Dê-se ao Art. 9o., a seguinte redação:  
Art. 9o. Os Estados, mediante lei  
complementar, poderão estabelecer Regiões  
Metropolitanas e Aglomerações Urbanas,  
constituídas por agrupamentos de municípios, para  
a organização, planejamento, programação,  
administração e execução de funções públicas de  
interesse metropolitano e da Aglomeração Urbana.  
§ 1o. Lei Complementar Nacional definirá os  
critérios básicos para o estabelecimento de  
Regiões Metropolitanas e Aglomerações Urbanas.  
§ 2o. Atendidos os critérios básicos  
mencionados no parágrafo anterior, os municípios  
interessados poderão solicitar à Assembléia  
Legislativa seu estabelecimento como Região  
Metropolitana ou Aglomeração Urbana. 
Justificativa: 

A experiência obtida com o Art. 164 da Constituição vigente e das Lei Complementares n°s 14, 20 e 27, que 
centralizam na União a competência para criação de Regiões Metropolitanas, mostra que não é possível tratar 
situações metropolitanas diversas como as de Belém e São Paulo, dentro de um modelo único. As falhas 
constatadas no estabelecimento das atuais nove regiões metropolitanas são atribuídas, com razão, ao modelo 
único decorrente da Lei Complementar n° 14, de 18.06.1973. 
A emenda procura evitar este inconveniente ao transferir aos Estados o estabelecimento de regiões 
metropolitanas e aglomerações urbanas e ao ampliar a finalidade desses entes. Reconhece-se, no entanto, a 
necessidade de resguardar a conceituação desses entes no conjunto do território brasileiro, atribuído à União a 
definição de critérios básicos para guiar seu estabelecimento.  
A emenda introduz o reconhecimento constitucional das aglomerações urbanas, formações urbanas que se 
assemelham às regiões metropolitanas e têm presença disseminada no território brasileiro. Esta expansão 
designa as formações urbanas caracterizadas pelo entrelaçamento a malha urbana de dois ou mais municípios, 
ou pelo extravasamento 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.  
Finalmente, a emenda procura resguardar o interesse dos municípios integrantes, quer de regiões 
metropolitanas, quer de aglomerações urbanas, frente a possível omissão do Estado-membro, ao assegurar-lhe 
o direito de pleitear, à Assembleia Legislativa, seu estabelecimento como Região Metropolitana ou Aglomeração 
Urbana, desde que atendidos os requisitos básicos determinados na Lei complementar nacional.  
Parecer:   

   Acolhida totalmente, tendo sido aproveitada no substitutivo pela importância do seu conteúdo e pertinência 
com os demais dispositivos propostos. 
   
   EMENDA:00977 APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
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Autor:   

   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   

   Suprimir os Artigos 9o. do anteprojeto da  
Subcomissão da questão urbana e transporte pelo  
artigo seguinte, renumerando-se os artigos  
seguintes.  
"Art. 9o. - Lei complementar regulará a  
constituição de regiões metropolitanas, formadas  
por municípios da mesma comunidade sócio-econômica  
com a finalidade de organizar e operar serviços  
comuns e coordenar programas de desenvolvimento  
urbano e habitação, e a contribuição de recursos  
federais para o seu funcionamento.  
Parágrafo Único - Cada região metropolitana  
será constituída pelos estados e municípios que a  
integrarem mediante convênio que definirá sua  
organização e as contribuições a que se obrigarão  
os participantes. 
Justificativa: 

Visa a emenda dar nova configuração constitucional à atuação da União, dos Estado e dos Municípios, na 
constituição, organização, previsão de recursos e gestão das regiões metropolitanas.  
Amplia-se, outrossim, o poder dos estados e municípios em sua regulamentação contratual.  
Parecer:   

   Acolhida totalmente, tendo sido aproveitada no substitutivo pela importância do seu conteúdo e pertinência 
com os demais dispositivos propostos. 
   
   EMENDA:00983 APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   

   Dê-se ao art. 9o. anteprojeto, a seguinte redação:  
Art. - Os Estados, mediante lei complementar  
estadual, poderão estabelecer Regiões  
Metropolitanas e Aglomerações Urbanas,  
constituídas por agrupamentos de municípios, para  
organização, planejamento, programação,  
administração e execução, de funções públicas de  
interesse comum.  
§ 1o. - Lei Complementar Federal definirá os  
critérios básicos para o estabelecimento de  
Regiões Metropolitanas e Aglomerações Urbanas.  
§ 2o. - Atendidos os critérios básicos  
necessários, mencionados no parágrafo anterior, os  
municípios interessados poderão solicitar à  
Assembléia Legislativa seu estabelecimento como  
Região Metropolitano ou Aglomeração Urbana. 
Justificativa: 

A experiência obtida com o Art. 164 da Constituição vigente e das Lei Complementares n°s 14, 20 e 27, que 
centralizam na União a competência para criação de Regiões Metropolitanas, mostra que não é possível tratar 
situações metropolitanas diversas como as de Belém e São Paulo, dentro de um modelo único. As falhas 
constatadas no estabelecimento das atuais nove regiões metropolitanas são atribuídas, com razão, ao modelo 
único decorrente da Lei Complementar n° 14, de 18.06.1973. 
A emenda procura evitar este inconveniente ao transferir aos Estados o estabelecimento de regiões 
metropolitanas e aglomerações urbanas e ao ampliar a finalidade desses entes. Reconhece-se, no entanto, a 
necessidade de resguardar a conceituação desses entes no conjunto do território brasileiro, atribuído à União a 
definição de critérios básicos para guiar seu estabelecimento.  
A emenda introduz o reconhecimento constitucional das aglomerações urbanas, formações urbanas que se 
assemelham às regiões metropolitanas e têm presença disseminada no território brasileiro. Esta expansão 
designa as formações urbanas caracterizadas pelo entrelaçamento a malha urbana de dois ou mais municípios, 
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ou pelo extravasamento 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.  
Finalmente, a emenda procura resguardar o interesse dos municípios integrantes, quer de regiões 
metropolitanas, quer de aglomerações urbanas, frente a possível omissão do Estado-membro, ao assegurar-lhe 
o direito de pleitear, à Assembleia Legislativa, seu estabelecimento como Região Metropolitana ou Aglomeração 
Urbana, desde que atendidos os requisitos básicos determinados na Lei complementar nacional.  
Parecer:   

   Acolhida totalmente, tendo sido aproveitada no substitutivo pela importância do seu conteúdo e pertinência 
com os demais dispositivos propostos. 
   
   EMENDA:00990 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   DOMINGOS LEONELLI (PMDB/BA) 
Texto:   

   Dê-se ao Art. 9o. a seguinte redação:  
Lei complementar poderá criar agrupamento de  
municípios integrantes da mesma região do Estado  
na forma de regiões metropolitanas e outras, por  
interesse dos Municípios, para planejamento e  
administração de serviços públicos  
intermunicipais, sempre que o atendimento destes  
ultrapassem o território municipal e impuser o  
emprego de recursos comuns. 
Justificativa: 

Mais uma vez recorremos às propostas Constitucionais do IAB e FNA que nos chamam a atenção para o fato de 
que a forma metropolitana não é a única para os argumentos intermunicipais. Acrescentam “ outras” para 
assegurar esta alternativa.  
Parecer:   

   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido aproveitada 
no substitutivo. 
   
   EMENDA:01102 APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   

   Dê-se ao art. 9o., a seguinte redação:  
Art. 9o. Os Estados, mediante lei  
complementar, poderão estabelecer Regiões  
Metropolitanas e Aglomerações Urbanas,  
constituídas por agrupamentos de municípios, para  
organização, planejamento, programação,  
administração e execução de funções públicas de  
interesse metropolitano e da Aglomeração Urbana.  
§ 1o. Lei Complementar Nacional definirá os  
critérios básicos para o estabelecimento de  
Regiões Metropolitanas e Aglomerações Urbanas.  
§ 2o. Atendidos os critérios básicos  
mencionados no parágrafo anterior, os municípios  
interessados poderão solicitar à Assembléia  
Legislativa seu estabelecimento como Região  
Metropolitana ou Aglomeração Urbana. 
Justificativa: 

A experiência obtida com o Art. 164 da Constituição vigente e das Lei Complementares n°s 14, 20 e 27, que 
centralizam na União a competência para criação de Regiões Metropolitanas, mostra que não é possível tratar 
situações metropolitanas diversas como as de Belém e São Paulo, dentro de um modelo único. As falhas 
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constatadas no estabelecimento das atuais nove regiões metropolitanas são atribuídas, com razão, ao modelo 
único decorrente da Lei Complementar n° 14, de 18.06.1973. 
A emenda procura evitar este inconveniente ao transferir aos Estados o estabelecimento de regiões 
metropolitanas e aglomerações urbanas e ao ampliar a finalidade desses entes. Reconhece-se, no entanto, a 
necessidade de resguardar a conceituação desses entes no conjunto do território brasileiro, atribuído à União a 
definição de critérios básicos para guiar seu estabelecimento.  
A emenda introduz o reconhecimento constitucional das aglomerações urbanas, formações urbanas que se 
assemelham às regiões metropolitanas e têm presença disseminada no território brasileiro. Esta expansão 
designa as formações urbanas caracterizadas pelo entrelaçamento a malha urbana de dois ou mais municípios, 
ou pelo extravasamento 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.  
Finalmente, a emenda procura resguardar o interesse dos municípios integrantes, quer de regiões 
metropolitanas, quer de aglomerações urbanas, frente a possível omissão do Estado-membro, ao assegurar-lhe 
o direito de pleitear, à Assembleia Legislativa, seu estabelecimento como Região Metropolitana ou Aglomeração 
Urbana, desde que atendidos os requisitos básicos determinados na Lei complementar nacional.  
Parecer:   

   Acolhida totalmente, tendo sido aproveitada no substitutivo pela importância do seu conteúdo e pertinência 
com os demais dispositivos propostos. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE G 

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO – II 
 
   
   EMENDA:00004 APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   

   ALOYSIO CHAVES (PFL/PA) 
Texto:   

   Suprima-se o § 1o. do art. 20 do substitutivo  
do relator, renumerando-se os demais. 
Justificativa: 

A ratificação das Câmaras Municipais para a criação das áreas metropolitanas, exigida pelo dispositivo que a 
presente emenda objetiva suprimir, embora grande simetria com a ratificação das Assembleias Legislativas, 
prevista pelo substitutivo para a criação de Região de Desenvolvimento Econômico, não é conveniente e nem se 
justifica, pois poderá inviabilizar a criação dessas áreas, trazendo grandes prejuízos para populações dos 
Estados.  
As áreas metropolitanas não são Regiões em tamanho reduzido. Têm peculiaridades próprias de relevante 
interesse estadual. Portanto, a sua criação não pode ficar pendente de ratificação das Câmaras dos Municípios 
abrangidos, sob pena de corremos grandes riscos de prejudicar os Estados.  
Parecer:   

   Pelo acolhimento. 
   
   EMENDA:00048 PARCIALMENTE APROVADA 
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 artigo 20 a expressão "Áreas  
Metropolitanas" pelo seguinte: "Regiões  
Metropolitanas e Aglomerações Urbanas", e  
acrescente-se, após a palavra "metropolitano" a  
expressão: "e da aglomeração urbana", ficando o  
artigo 20 com a seguinte redação:  
Artigo 20 - Os Estados poderão, mediante lei  
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complementar, criar regiões metropolitanas e  
aglomerações urbanas, constituídas por  
agrupamentos de municípios limítrofes para  
integrar a organização, planejamento, a  
programação e a execução de funções públicas de  
interesse metropolitana e da aglomeração urbana,  
atendendo aos princípios de integração espacial e  
setorial. 
Justificativa: 

A emenda introduz 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 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 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. 
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:   

   Pelo acolhimento parcial, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:00071 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   

   SIMÃO SESSIM (PFL/RJ) 
Texto:   

   Substitua-se no Artigo 20 a expressão "Áreas  
Metropolitanas" pelo seguinte: "Regiões  
Metropolitanas e Aglomerações Urbanas", e  
acrescente-se, após a palavra "metropolitano" a  
expressão: "e da aglomeração urbana", ficando o  
Artigo 20 com a seguinte redação:  
Artigo 20 - Os Estados poderão, mediante lei  
complementar, criar regiões metropolitanas e  
aglomerações urbanas, constituídas por  
agrupamentos de municípios limítrofes para  
integrar a organização, planejamento, a  
programação e a execução de funções públicas de  
interesse metropolitano e da aglomeração urbana,  
atendendo aos princípios de integração espacial e  
setorial. 
Justificativa: 

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” (“Dicionário 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 
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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:   

   Pelo acolhimento parcial, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:00165 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   

   MAURO MIRANDA (PMDB/GO) 
Texto:   

   Suprimir o § 1o. do art. 20 do substitutivo  
do Relator, renumerando-se os demais parágrafos, e  
dar nova redação ao novo § 1o., da seguinte forma:  
§ 1o. - Cada área metropolitana terá um  
conselho metropolitano, organizado na forma que  
dispuser a lei estadual. 
Justificativa: 

Emenda sem justificação. 
Parecer:   

   Pelo acolhimento parcial, nos termos do Substitutivo. 
   
   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  
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  
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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:00251 PARCIALMENTE APROVADA 
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 artigo 20 a expressão "Áreas  
Metropolitanas" pelo seguinte: "Regiões  
Metropolitanas e Aglomerações Urbanas", e  
acrescente-se, após a palavra "metropolitano" a  
expressão: "e da aglomeração urbana", ficando o  
artigo 20 com a seguinte redação:  
Art. 20. Os Estados poderão, mediante lei  
complementar, criar regiões metropolitanas e  
aglomerações urbanas, constituídas por  
agrupamentos de municípios limítrofes para  
integrar a organização, planejamento, a  
programação e a execução de funções públicas de  
interesse metropolitano e da aglomeração urbana,  
atendendo aos princípios de integração espacial e  
setorial. 
Justificativa: 

A emenda introduz 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 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 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. 
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:   

   Pelo acolhimento parcial, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:00269 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   

   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   

   No art. 20 substitua-se a expressão "área"  
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metropolitana por "Região metropolitana e  
aglomeração urbanas". Suprima-se a expressão "de  
interesse metropolitano", substitua-se o termo  
"atendendo" por "obedecendo" e adicione-se a  
expressão "no que diz respeito à sua localização e  
operação".  
Fica o artigo com a seguinte redação:  
Art. 20 - Os Estados poderão, mediante lei  
complementar, criar regiões metropolitanas e  
aglomerações urbanas, constituídas por  
agrupamentos de municípios limítrofes para  
integrar a organização, o planejamento, a  
programação e a execução de funções públicas,  
obedecendo aos princípios de integração espacial e  
setorial, no que diz respeito à sua localização e operação. 
Justificativa: 

1. A palavra “ região” tem sido utilizada na geografia para expressar os espaços onde ocorrem relações de 
interdependência e/ou apresentam características fisiográficas comuns. Assim, existem as expressões Região 
Administrativa, Região Geo-econômica, Região Fitogeográfica. Região de Clima Tropical, Região Urbana, etc.  
2. A expressão Região metropolitana está consagrada na comunicação Acadêmica e Oficial do país em 
inúmeros trabalhos e diplomas legais. Ademais, a expressão encontra similares no inglês, “ metropolitan region”, 
no francês, “ region metropolitaine” , no espanhol “ regiones metropolitanas”, para definir o mesmo caso de 
conurbação. 
3. A inclusão do termo “Aglomeração Urbana” se faz necessária para caracterizar municípios que necessitam da 
execução integrada de funções públicas e que, no entanto, não possuem características de Regiões 
Metropolitanas.  
4. Quanto à supressão da expressão “interesse metropolitano” justifica-se uma vez que os Estados 
estabelecerão, em lei, a autonomia e competências das Regiões Metropolitanas e dos Aglomerados, sendo 
redundante dizer-se que estas entidades tratarão de atividades de seu próprio interesse.  
5. É fundamental que o princípio da integração seja explicitado em sua abrangência, isto é, tanto do ponto de 
vista de sua localização quanto da sua operação, as funções públicas e particularmente os serviços públicos, 
deverão ser considerados em relação à grande cidade. Desta forma, por exemplo, o serviço de transporte urbano 
deverá ter os itinerários bem como o sistema de tarifas integrados em todos os municípios que fazem parte de 
uma mesma região metropolitana.  
Parecer:   

   Pelo acolhimento parcial, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:00380 PARCIALMENTE APROVADA 
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 art. 20 a expressão "Áreas  
Metropolitanas" pelo seguinte: "Regiões  
Metropolitanas e Aglomerações Urbanas", e  
acrescente-se, após a palavra "metropolitano" a  
expressão: "e da aglomeração urbana", ficando o  
art. 20 com a seguinte redação:  
Art. 20 - Os Estados poderão, mediante lei  
complementar, criar regiões metropolitanas e  
aglomerações urbanas, constituídas por  
agrupamentos de municípios limítrofes para  
integrar a organização, planejamento, a  
programação e a execução de funções públicas de  
interesse metropolitano e da aglomeração urbana,  
atendendo aos princípios de integração espacial e setorial. 
Justificativa: 

A emenda introduz 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 
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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 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. 
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:   

   Pelo acolhimento parcial, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:00465 PARCIALMENTE APROVADA 
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 art. 20 a expressão "Áreas  
Metropolitanas" pelo seguinte: "Regiões  
Metropolitanas e Aglomerações Urbanas", e  
acrescente-se, após a palavra "metropolitano" a  
expressão: "e da aglomeração urbana", ficando o  
art. 20 com a seguinte redação:  
Art. 20 - Os Estados poderão, mediante lei  
complementar, criar regiões metropolitanas e  
aglomerações urbanas, constituídas por  
agrupamentos de municípios limítrofes para  
integrar a organização, planejamento, a  
programação e a execução de funções públicas de  
interesse metropolitano e da aglomeração urbana,  
atendendo aos princípios de integração espacial e setorial. 
Justificativa: 

A emenda introduz 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 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 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. 
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:   

   Pelo acolhimento parcial, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:00474 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
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Comissão:   

   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   

   AÉCIO NEVES (PMDB/MG) 
Texto:   

   Substitua-se no Artigo 20 a expressão "Áreas  
Metropolitanas" pelo seguinte: "Regiões  
Metropolitanas e Aglomerações Urbanas", e  
acrescente-se, após a palavra "metropolitano" a  
expressão: "e da aglomeração urbana", ficando o  
Artigo 20 com a seguinte redação:  
Art. 20 - Os Estados poderão, mediante lei  
complementar, criar regiões metropolitanas e  
aglomerações urbanas, constituídas por  
agrupamentos de municípios limítrofe para integrar  
a organização, planejamento, a programação e a  
execução de funções públicas de interesse  
metropolitano e da aglomeração urbana, atendendo  
aos princípios de integração espacial e setorial. 
Justificativa: 

A emenda introduz 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 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 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. 
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:   

   Pelo acolhimento parcial, nos termos do Substitutivo. 
 
   EMENDA:00509 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   

   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   

   O Art. 9o., § 2o. passa a ter a seguinte redação:  
§ 2o. São reservados aos Estados Federados  
todas as competências administrativas e  
legislativas que não lhe são vedadas por esta  
Constituição.  
§ 3o. passará a ser o § 4o., dando-se a  
seguinte redação ao § 3o.  
§ 3o. - A União poderá legislar através de  
normas gerais sobre matérias não mencionadas no  
artigo 8o. mas a lei federal somente prevalecerá  
sobre a estadual nos estritos casos de  
predominância do interesse nacional. 
Justificativa: 

É de se aplaudir o ilustre relator Senador José Richa quando introduz no Substitutivo uma técnica federativa de 
repartição de competência que supera o método centralista adotado nas Constituições de 1934, 1946 e 
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especialmente nas de 1967 / 1969. Nestas Constituições o que se fez foi introduzir a metodologia europeia que 
na verdade, criou um federalismo submetido a raízes unitaristas. A verdadeira Federação é de origem americana 
e foi esta técnica no seu trabalho, com as devidas adaptações, recoloca o país no verdadeiro caminho da 
Federação. Será uma positiva contribuição da chamada nova República em favor dos tempos novos que se 
pretende implantar no País.  
A nossa emenda visa esclarecer e contribuir para a nova técnica federalista do Substitutivo. 
Parecer:   

   Pelo acolhimento parcial, nos termos do Substitutivo. 
 
 

COMISSÃO DA ORDEM ECONÔMICA – VI 
 
   
   EMENDA:00025 APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   LUIZ FREIRE (PMDB/PE) 
Texto:   

   Suprima-se no Art. 20 a partícula "e" e  
empregue-se a expressão "aglomeração urbana" no  
plural, por uma questão de concordância, ficando o  
artigo com a seguinte redação:  
"Art. 20 - Os Estados, mediante lei  
complementar, poderão estabelecer Regiões  
Metropolitanas e Aglomerações Urbanas." 
Justificativa: 

A emenda é de natureza simplesmente redacional.  
Parecer:   

   Acolhida totalmente, tendo sido aproveitada no substitutivo pela importância do seu conteúdo e pertinência 
com os demais dispositivos propostos. 
   
   EMENDA:00028 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   LUIZ FREIRE (PMDB/PE) 
Texto:   

   Adite-se ao Art. 20 do Relatório Preliminar,  
os seguintes parágrafos:  
§ 1o. - Lei Complementar Nacional definirá os  
critérios básicos para o estabelecimento de Regiões  
Metropolitanas e Aglomerações Urbanas.  
§ 2o. - Lei Complementar Estadual disporá  
sobre a autonomia, a organização e a competência  
da Região Metropolitana e da Aglomeração Urbana,  
como entidades públicas e territoriais, podendo  
atribuição de melhoria, tarifas e preços, com  
fundamento na prestação de serviços públicos de  
interesse metropolitano e da Aglomeração Urbana; e  
competência para expedir normas em matéria de  
interesse comum da Região Metropolitana e da  
Aglomeração Urbana.  
§ 3o. - Cada Região Metropolitana ou  
Aglomeração Urbana expedirá seu próprio estatuto,  
que será aprovado pela Assembléia Legislativa do  
Estado, respeitadas a Constituição e a legislação  
aplicável e assegurada a representação dos  
Municípios que as integram e a participação  
comunitária. 
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Justificativa: 

A emenda pretende assegurar dois princípios de natureza constitucional. Primeiro, que à União caberá dispor 
sobre os critérios básicos para o estabelecimento de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas. Com 
efeito, estes entes territoriais têm significativa importância nacional e devem ter seu reconhecimento vinculada 
por características básicas de serem definidas pela União. Segundo é preciso, igualmente, explicitar que caberá 
ao Estado dispor, mediante lei complementar, sobre a autonomia, a organização e a competência da Região 
Metropolitana, obedecidos os critérios básicos firmados em lei complementar federal. Com isto, assegura-se a 
qualificação mínima do ente metropolitano e da aglomeração urbana, resguardada a necessária individualidade a 
coerência com as peculiaridades regionais.  
Parecer:   

   Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no substitutivo. 
   
   EMENDA:00053 APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   

   Suprima-se no Art. 20 a partícula de "e  
empregue-se a expressão" "aglomeração urbana" no  
plural, ficando o artigo com a seguinte redação:  
"Art. 20 - Os Estados, mediante lei  
complementar, poderão estabelecer Regiões  
Metropolitanas e Aglomerações Urbanas." 
Justificativa: 

A emenda é de natureza simplesmente redacional.  
Parecer:   

   Acolhida totalmente, tendo sido aproveitada no substitutivo pela importância do seu conteúdo e pertinência 
com os demais dispositivos propostos. 
   
   EMENDA:00054 APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   

   Adite-se ao Art. 20 do Relatório Preliminar os seguintes parágrafos:  
§ 1o. - Lei Complementar Nacional definirá os  
critérios básicos para o estabelecimento de  
Regiões Metropolitanas e Aglomerações Urbanas.  
§ 2o. - Lei Complementar Estadual disporá  
sobre a autonomia, a organização e a competência  
da Região Metropolitana e da Aglomeração Urbana,  
como entidades públicas e territoriais, podendo  
atribuir-lhes: delegação para promover a  
arrecadação de taxas, contribuição de melhoria,  
tarifas e preços, com fundamento na prestação de  
serviços públicos de interesse metropolitano e da  
Aglomeração Urbana; e competência para expedir  
normas em matéria de interesse comum da Região  
Metropolitana e da Aglomeração Urbana.  
§ 3o. - Cada Região Metropolitana ou  
Aglomeração Urbana expedirá seu próprio estatuto,  
que será aprovado pela Assembléia Legislativa do  
Estado, respeitadas a Constituição e a Legislação  
aplicável e assegurada a representação dos  
Municípios que as integram e a participação  
comunitária. 
Justificativa: 
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A emenda pretende assegurar dois princípios de natureza constitucional. Primeiro, que à União caberá dispor 
sobre os critérios básicos para o estabelecimento de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas. Com 
efeito, estes entes territoriais têm significativa importância nacional e devem ter seu reconhecimento vinculado 
por características básicas de serem definidas pela União. Segundo é preciso, igualmente, explicitar que caberá 
ao Estado dispor, mediante lei complementar, sobre a autonomia, a organização e a competência da Região 
Metropolitana, obedecidos os critérios básicos firmados em lei complementar federal. Com isto, assegura-se a 
qualificação mínima do ente metropolitano e da aglomeração urbana, resguardada a necessária individualidade a 
coerência com as peculiaridades regionais.  
Parecer:   

   Acolhida totalmente, tendo sido aproveitada no substitutivo pela importância do seu conteúdo e pertinência 
com os demais dispositivos propostos. 
   
   EMENDA:00083 APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   HÉLIO DUQUE (PMDB/PR) 
Texto:   

   Adite-se ao Art. 20 do Relatório Preliminar, os seguintes parágrafos:  
§ 1o - Lei Complementar Nacional definirá os  
critérios básicos para o estabelecimento de  
Regiões Metropolitanas e Aglomerações Urbanas.  
§ 2o - Lei Complementar Estadual disporá  
sobre a autonomia, a organização e a competência  
da Região Metropolitana e da Aglomeração Urbana,  
como entidades públicas e territoriais, podendo  
atribuir-lhes: delegação para promover a  
arrecadação de taxas, contribuição de melhoria,  
tarifas e preços, com fundamento na prestação de  
serviços públicos de interesse metropolitano e da  
Aglomeração Urbana; e competência para expedir  
normas em matéria de interesse comum da Região  
Metropolitana e da Aglomeração Urbana.  
§ 3o - Cada Região Metropolitana ou  
Aglomeração Urbana expedirá seu próprio estatuto,  
que será aprovado pela Assembléia Legislativa do  
Estado, respeitadas a Constituição e a legislação  
aplicável e assegurada a representação dos  
Municípios que as integram e a participação  
comunitária. 
Justificativa: 

A emenda pretende assegurar dois princípios de natureza constitucional. Primeiro, que à União caberá dispor 
sobre os critérios básicos para o estabelecimento de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas. Com 
efeito, estes entes territoriais têm significativa importância nacional e devem ter seu reconhecimento vinculada 
por características básicas de serem definidas pela União. Segundo é preciso, igualmente, explicitar que caberá 
ao Estado dispor, mediante lei complementar, sobre a autonomia, a organização e a competência da Região 
Metropolitana, obedecidos os critérios básicos firmados em lei complementar federal. Com isto, assegura-se a 
qualificação mínima do ente metropolitano e da aglomeração urbana, resguardada a necessária individualidade a 
coerência com as peculiaridades regionais.  
Parecer:   

   Acolhida totalmente, tendo sido aproveitada no substitutivo pela importância do seu conteúdo e pertinência 
com os demais dispositivos propostos. 
   
   EMENDA:00084 APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   HÉLIO DUQUE (PMDB/PR) 
Texto:   

   Suprima-se no Art. 20 a partícula "e" e  
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empregue-se a expressão "aglomeração urbana" no  
plural, por uma questão de concordância, ficando o  
artigo com a seguinte redação:  
"Art. 20 - Os Estados, mediante lei  
complementar, poderão estabelecer Regiões  
Metropolitanas e Aglomerações Urbanas." 
Justificativa: 

A emenda é de natureza simplesmente redacional.  
Parecer:   

   Acolhida totalmente, tendo sido aproveitada no substitutivo pela importância do seu conteúdo e pertinência 
com os demais dispositivos propostos. 
   
   EMENDA:00244 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   

   Emenda Aditiva  
Acrescente-se ao art. 20 o seguinte é único:  
Parágrafo único - A criação da Região  
Metropolitana será submetida a referendo popular. 
Justificativa: 

Emenda sem justificação.  
Parecer:   

   Não acolhida por não constar do texto do relator. 
   
   EMENDA:00289 APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   

   Suprima-se no Art. 20 a partícula "e" e  
empregue-se a expressão "aglomeração urbana" no  
plural, por uma questão de concordância, ficando o  
artigo assim redigido: Acrescente-se ainda os  
seguintes parágrafos:  
Art. 20 - Os Estados, mediante lei  
complementar, poderão estabelecer Regiões  
Metropolitanas e Aglomerações Urbanas.  
§ 1o. - Lei Complementar Nacional definirá os  
critérios básicos para o estabelecimento de  
Regiões Metropolitanas e Aglomerações Urbanas.  
§ 2o. - Lei Complementar Estadual disporá  
sobre a autonomia, a organização e a competência  
da Região Metropolitana e da Aglomeração Urbana,  
como entidades públicas e territoriais, podendo  
atribuir-lhes: delegação para promover a  
arrecadação de taxas, contribuição de melhoria,  
tarifas e preços, com fundamento na prestação de  
serviços públicos de interesse metropolitano e da  
Aglomeração Urbana e, competência para expedir  
normas em matéria de interesse comum da Região  
Metropolitana e da Aglomeração Urbana.  
§ 3o. - Cada Região Metropolitana ou  
aglomeração Urbana expedirá seu próprio estatuto,  
que será aprovado pela Assembléia Legislativa do  
Estado, respeitadas a Constituição e a legislação  
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aplicável e assegurada a representação dos  
municípios que as integram e a participação  comunitária. 
Justificativa: 

A emenda pretende assegurar dois princípios de natureza constitucional. Primeiro, que à União caberá dispor 
sobre os critérios básicos para o estabelecimento de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas. Com 
efeito, estes entes territoriais têm significativa importância nacional e devem ter seu reconhecimento vinculada 
por características básicas de serem definidas pela União.  
Segundo é preciso, igualmente, explicitar que caberá ao Estado dispor, mediante lei complementar, sobre a 
autonomia, a organização e a competência da Região Metropolitana, obedecidos os critérios básicos firmados 
em lei complementar federal. Com isto, assegura-se a qualificação mínima do ente metropolitano e da 
aglomeração urbana, resguardada a necessária individualidade a coerência com as peculiaridades regionais.  
Parecer:   

   Acolhida totalmente, tendo sido aproveitada no substitutivo pela importância do seu conteúdo e pertinência 
com os demais dispositivos propostos. 
   
   EMENDA:00353 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   

   Adite-se ao art. 20 do Relatório Preliminar, os seguintes parágrafos:  
§ 1o. - Lei Complementar Nacional definirá os  
critérios básicos para o estabelecimento de  
Regiões Metropolitanas e Aglomerações Urbanas.  
§ 2o. - Lei Complementar Estadual disporá  
sobre a autonomia, a organização e a competência  
da Região Metropolitana e da Aglomeração Urbana,  
como entidades públicas e territoriais, podendo  
atribuir-lhes: delegação para promover a  
arrecadação de taxas, contribuições de melhoria,  
tarifas e preços, com fundamento na prestação de  
serviços públicos de interesse metropolitano e de  
Aglomeração Urbana; e competência para expedir  
normas em matérias de interesse comum da Região  
Metropolitana e da Aglomeração Urbana.  
§ 3o. - Cada Região Metropolitana ou  
Aglomeração Urbana expedirá seu próprio estatuto,  
que será aprovado pela Assembléia Legislativa do  
Estado, respeitadas a Constituição e a legislação  
aplicável e assegurada a representação dos  
Municípios que as integram e a participação  
comunitária. 
Justificativa: 

A emenda pretende assegurar dois princípios de natureza constitucional. Primeiro, que à União caberá dispor 
sobre os critérios básicos para o estabelecimento de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas. Com 
efeito, estes entes territoriais têm significativa importância nacional e devem ter seu reconhecimento vinculada 
por características básicas de serem definidas pela União. Segundo é preciso, igualmente, explicitar que caberá 
ao Estado dispor, mediante lei complementar, sobre a autonomia, a organização e a competência da Região 
Metropolitana, obedecidos os critérios básicos firmados em lei complementar federal. Com isto, assegura-se a 
qualificação mínima do ente metropolitano e da aglomeração urbana, resguardada a necessária individualidade a 
coerência com as peculiaridades regionais.  
Parecer:   

   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido aproveitada 
no substitutivo. 
   
   EMENDA:00404 APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
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Autor:   

   LUIZ ALBERTO RODRIGUES (PMDB/MG) 
Texto:   

   O Artigo 20 do parecer do Relator da Comissão  
da Ordem Econômica passa a ter a seguinte redação:  
Art. 20 - Os Estados, mediante Lei  
Complementar, poderão estabelecer Regiões  
Metropolitanas de Aglomeração Urbana e  
Microrregiões homogêneas. 
Justificativa: 

A emenda proposta visa incluir no texto constitucional a presença das Microrregiões homogêneas, que hoje 
representam realidade política/administrativa através do associativismo de municípios de Microrregiões 
homogêneas, experiência de sucesso, destinada a ser estendida a todo País.  
Parecer:   

   Acolhida totalmente, tendo sido aproveitada no substitutivo pela importância do seu conteúdo e pertinência 
com os demais dispositivos propostos. 
 
   EMENDA:00443 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   

   Dê-se ao art. 16 a seguinte redação:  
"Art. 16 - A atividade de distribuição de  
combustíveis para fins automotivos, inclusive de  
álcool etílico hidratado, assim como do gás  
liquefeito de petróleo é privativa de empresas  
nacionais, como definidas no artigo 3o. desta  

Constituição. Às empresas sob controle  
estrangeiro, que já exploram a atividade de  
distribuição de combustíveis, é assegurada a  
manutenção de suas atuais participações  
volumétricas no referido mercado."  
Os atuais artigos 16 e 17 do anteprojeto são  
renumerados para arts. 17 e 18, respectivamente. 
Justificativa: 

A participação de empresas privadas nacionais no mercado de distribuições de derivados do petróleo e do gás 
liquefeito de petróleo, assim como do álcool etílico hidratado combustível, é extremamente reduzido, situando-se 
hoje em torno de 10%. 
A presença das empresas estrangeiras no setor foi, de início, uma decorrência inevitável do seu predomínio em 
todas as fases da pesquisa, exploração, refino e comercialização do petróleo e seus derivados. Não havia frota 
nacional nem tecnologia capazes de viabilizar e dar segurança a esse tipo de atividade. Hoje, no entanto, tais 
recursos encontram-se amplamente dominados, sendo que, no caso do álcool etílico hidratado combustível, 
foram inteiramente desenvolvidos no Brasil. Por outro lado, a indústria automobilística já produz a totalidade dos 
veículos utilizados no transporte especializado desse tipo de carga. 
Assim sendo, é do interesse do desenvolvimento nacional que se amplie o acesso de empresas genuinamente 
nacionais ao setor hoje ainda contratado (mais de 50%) por empresas estrangeiras. 
Não se trata, no caso, de uma proposição de índole nacionalista radical ou de restrição à presença do capital 
estrangeiro no país. Entende-se, apenas, que o investimento alienígena deve ser direcionado para setores 
carentes da capital e onde a empresa privada nacional não tem condições de atuar isoladamente.  
O dispositivo proposto coaduna-se com a norma do art. 1º, item VI, do anteprojeto, que estabelece a participação 
preferencial da iniciativa nacional no processo econômico.  
Por outro lado, garante-se às empresas estrangeiras a preservação de seus atuais níveis de participação no 
mercado interno. Na medida em que se amplie o mercado – fruto inevitável do crescimento econômico - haverá 
oportunidade para que as empresas privadas nacionais aumentem sua participação, proporcionando, assim, o 
desejável equilíbrio entre o setor estatal, o setor privado nacional e o capital estrangeiro. Este equilíbrio interessa 
de perto à segurança nacional e, obviamente, ao interesse dos usuários e consumidores.  
Parecer:   

   Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no substitutivo. 
 
   EMENDA:00471 REJEITADA 
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Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   IRAPUAN COSTA JÚNIOR (PMDB/GO) 
Texto:   

   SUBSTITUTIVO  
Dê-se ao Capítulo I - Dos Princípios Gerais,  
a seguinte redação:  
[...] 
Art. 15. Compete aos Estados, nas regiões  
metropolitanas, e aos Municípios, nas demais  
regiões, explorar diretamente, ou mediante  
concessão, os serviços públicos locais de gás  
combustível canalizado.  

Art. 16. Dentro de doze meses, a contar da  
data de promulgação desta Constituição, o  
Congresso Nacional aprovará leis que fixem as  
diretrizes das políticas agrícola, agrária,  
tecnológica, industrial, urbana, de transporte e  
do comércio interno e externo. (Disposições  
transitórias). 
Justificativa: 

A redação proposta atende melhor aos interesses nacionais. 
Parecer:   

   O Relator não tomou conhecimento da proposta, em face do preceito contido no § 2o. do Art. 23 do Regimento 
Interno da Assembleia Nacional Constituinte: "Fica vedada a apresentação de emenda que substitua 
integralmente o projeto ou que diga respeito a mais de um dispositivo, a não ser que trate de modificações 
correlatas, de maneira que a alteração, relativamente a um dispositivo, envolva a necessidade de se alterarem 
outros".  
A proposta não chega, portanto, a constituir emenda, porque lhe falta requisito essencial ao reconhecimento 
dessa condição. E ninguém pode alegar desconhecer as normas regimentais de vez que ela consta do 
cabeçalho do impresso em que são redigidas as emendas. 

      
   EMENDA:00544 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   JOSÉ CARLOS GRECCO (PMDB/SP) 
Texto:   

   Adite-se ao art. 20 do relatório preliminar os seguintes parágrafos:  
"§ 1o. Lei complementar nacional definirá os  
critérios básicos para o estabelecimento de  
Regiões Metropolitanas e Aglomerações Urbanas.  
§ 2o. Lei complementar estadual disporá sobre  
a autonomia, a organização e a competência da  
Região Metropolitana e de Aglomerações Urbanas,  
como entidades públicas e territoriais, podendo  
atribuir-lhes: delegação para promover a  
arrecadação de taxas, contribuição de melhoria,  
tarifas e preços, com fundamento na prestação de  
serviços públicos de interesse metropolitano e da  
Aglomeração Urbana; e competência para expedir  
normas em matéria de interesse comum da Região  
Metropolitana e da Aglomeração Urbana.  
§ 3o. Cada Região Metropolitana ou  
Aglomeração Urbana expedirá seu próprio estatuto,  
que será aprovado pela Assembléia Legislativa do  
Estado, respeitadas a Constituição e a legislação  
aplicável e assegurada a representação dos  
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Municípios que as integram e a participação  
comunitária." 
Justificativa: 

A emenda pretende assegurar dois princípios de natureza constitucional. Primeiro, que à União caberá dispor 
sobre os critérios básicos para o estabelecimento de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas. Com 
efeito, estes entes territoriais têm significativa importância nacional e devem ter seu reconhecimento vinculada 
por características básicas de serem definidas pela União. Segundo é preciso, igualmente, explicitar que caberá 
ao Estado dispor, mediante lei complementar, sobre a autonomia, a organização e a competência da Região 
Metropolitana, obedecidos os critérios básicos firmados em lei complementar federal. Com isto, assegura-se a 
qualificação mínima do ente metropolitano e da aglomeração urbana, resguardada a necessária individualidade a 
coerência com as peculiaridades regionais.  
Parecer:   

   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido aproveitada 
no substitutivo. 
   
   EMENDA:00545 APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   JOSÉ CARLOS GRECCO (PMDB/SP) 
Texto:   

   Suprima-se no art. 20 a partícula "e" e  
empregue-se a expressão "aglomeração urbana" no  
plural, por uma questão, de concordância, ficando  
o artigo com a seguinte redação:  
"Art. 20. Os Estados, mediante lei  
complementar, poderão estabelecer Regiões  
Metropolitanas e Aglomerações Urbanas." 
Justificativa: 

A emenda é de natureza simplesmente redacional.  
Parecer:   

   Acolhida totalmente, tendo sido aproveitada no substitutivo pela importância do seu conteúdo e pertinência 
com os demais dispositivos propostos. 
   
   EMENDA:00548 APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   GIL CÉSAR (PMDB/MG) 
Texto:   

   Dar-se ao art. 20 a seguinte redação:  
"Art. 20. Municípios integrantes de uma mesma  
região do Estado poderão agrupar-se em Regiões  
Metropolitanas para a organização e a  
administração dos serviços públicos  
intermunicipais de peculiar interesse  
metropolitano, sempre que o atendimento destes  
serviços ultrapassar o território municipal e  
impuser o emprego de recursos comuns.  
§ 1o. As Regiões Metropolitanas serão geridas  
por um Conselho Metropolitano que será organizado  
e terá sua competência definida pelo Estatuto  
Metropolitano definido por lei estadual,  
assegurada a participação majoritária dos  
Prefeitos e dos Presidentes das Câmaras Municipais  
dos municípios componentes." 
Justificativa: 

Idêntica a apresentada anteriormente. A redação anterior proposta não explicita como deve ser constituída a 
Região Metropolitana.  
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Parecer:   

   Acolhida totalmente, tendo sido aproveitada no substitutivo pela importância do seu conteúdo e pertinência 
com os demais dispositivos propostos. 
   
   EMENDA:00556 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   

   Inclua-se no Capítulo I do Substitutivo  
apresentado pelo Relator, o seguinte artigo:  
"Compete aos Estados Federados explorar,  
diretamente ou mediante concessão ou permissão, os  
serviços de energia elétrica de qualquer origem ou  
natureza, exceto os privativos da União,  
respeitadas as concessões já deferidas a  
particulares, bem como a exploração, nas regiões  
metropolitanas, dos serviços públicos de gás  
combustível canalizado." 
Justificativa: 

A emenda importa em substancial modificação à simétrica vigente para a exploração dos serviços de energia 
elétrica (produção, transmissão e distribuição), atualmente centralizados na União, como poder concedente, 
além de separar a exploração dos serviços públicos locais de distribuição do gás combustível canalizado, a fim 
de atribuí-los, respectivamente, aos Estados e aos Municípios, sem atingir ou atentar contra o monopólio da 
União, no tocante a pesquisa e lavra do petróleo e seus derivados e do gás natural. 
Assim, tendo em vista a realidade reinante no País no setor de energia elétrica, onde a maioria esmagadora das 
empresas concessionarias, sob o regime jurídico de sociedade por ações, está sob o controle acionário dos 
Governos estaduais, a solução preconizada consiste na atribuição da competência aos Estados para explorarem, 
diretamente ou por meio de permissão ou concessão, os serviços de produção, transmissão e distribuição de 
energia elétrica, dentro de seus respectivos limites territoriais. 
As empresas privadas que atuam no setor, em razão do pequeno número, se preservaram os direitos de 
continuarem a explorar as concessões já deferidas, cabendo aos Estados, de futuro, a renovação das mesmas, 
sem prejuízo de eventual encampação desses serviços, por meio das suas atuais concessionárias. 
Por outro lado, tendo presente que os Estados Federados, podem explorar diretamente esses serviços ou 
delegar a exploração para empresas regularmente constituídas para esse fim, não está afastada a hipótese de 
alguns Estados optarem pela privatização dessa atividade, vindo de acomete-la, via concessão, à iniciativa 
privada que assumiria o controle das atuais concessionarias estatais, ou viria a estruturar-se para atender 
determinadas regiões / áreas do Estado, mediante a constituição de empresa com tal propósito.  
Em suma, à União não mais é atribuído o direito de explorar diretamente os serviços de energia elétrica, de 
qualquer origem ou natureza, excepcionando-se, apenas, a eventual produção, transmissão e distribuição de 
energia elétrica, obtida na fonte geradora submetida ao regime do monopólio, como é o caso da energia nuclear, 
em dispositivo constitucional expresso, encartado na Ordem Econômica, quando trata dos princípios gerais que 
moldam intervenção do Estado, o regime da propriedade do subsolo e a atividade econômica. 
Por outro lado, também não mais constitui direito da União atuar como Poder Concedente, visto que essa 
competência é atribuída aos Estados (para exploração direta ou por meio de permissão ou concessão), 
resguardando-se para a União o controle, a fiscalização e efetiva execução dos planos nacionais e regionais de 
desenvolvimento, inclusive com direito de intervir, em havendo descumprimento das normas estabelecidas ou o 
desrespeito aos mencionados planos por ela instituídos.  
Essa nova sistemática resulta no fortalecimento da federação, na medida em que reconhece maior autonomia 
para os Estados com a descentralização da competência para a execução dessas atividades, a nível federal, 
preservando aos mesmos o direito de organizarem, administrarem e executarem os serviços públicos de energia 
elétrica, dentro de suas respectivas lindes territoriais. 
No tocante a exploração dos serviços locais de gás combustível canalizado, a situação reinante em alguns 
Estados, evidencia a existência de empresas municipais, já estruturadas para tal atendimento, fato esse que 
revela a tendência desses serviços virem a ser acometidos ou absorvidos pelos Municípios, como serviços 
públicos locais, de distribuição, a todos os segmentos de seu mercado consumidor (industrial, comercial, 
residencial e a entidades públicas). 
Por isso se optou pela atribuição da competência para a exploração, aos Municípios, no que respeita a 
distribuição local do gás combustível canalizado, podendo procedê-la diretamente ou mediante permissão ou 
concessão, outorgada a empresas municipais ou privadas, que venham a constituir-se dentro de seu território 
para o atendimento desses serviços. 
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Ademais, naqueles Estados em que já existem Regiões Metropolitanas constituídas, a competência para a 
exploração, nas mesmas, é deferida ao governo estadual, ao qual se faculta explorar tais serviços de 
distribuição, diretamente ou por meio de concessão, outorga a empresas estatais ou privadas, constituídas para 
tal fim.  
A forma de exploração dos serviços locais de gás combustível canalizado, ora preconizada, permite maior 
diversidade e agilidade dos meios e modos de efetivar-se tal exploração, entre o Estado, os Municípios e as 
empresas públicas (estaduais e/ou municipais) ou privadas, tendo presente a competência desses entes públicos 
para delegarem a exploração, segundo critérios de conveniência e oportunidade. 
Face a existência de monopólio da União, quanto a pesquisa e lavra de petróleo e seus derivados e do gás 
natural, o dispositivo ora proposto separa, apenas e tão somente, a distribuição local do gás combustível 
canalizado, para acomete-la aos Municípios ou aos Estados nas Regiões Metropolitanas, cabendo à União, com 
exclusividade, a produção e a distribuição a grosso, desde gás combustível, em favor desses entes públicos ou 
de suas empresas concessionárias (estaduais – municipais ou privadas) regularmente constituídas.  
Cumpre assinalar, ainda, o delineamento intuito de assegurar-se a autonomia municipal, com a descentralização, 
a nível federal, dos serviços de distribuição local de gás combustível canalizado, na medida em que esses 
serviços públicos dizem respeito a assunto de peculiar interesse dos municípios, aos quais compete a 
organização, a administração e a execução, bem como o direito de delegação (via permissão, ou concessão) às 
empresas públicas que já operam no setor, ou às privadas que queiram adentrar no mercado local de 
distribuição.  
Parecer:   

   Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no substitutivo. 

    
   EMENDA:00584 APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   LUIZ SALOMÃO (PDT/RJ) 
Texto:   

   Suprima-se no Art. 20 a partícula "e" e  
empregue-se a expressão "aglomeração urbana" no  
plural, por uma questão de concordância, ficando o  
artigo com a seguinte redação:  
"Art. 20 - Os Estados, mediante lei  
complementar, poderão estabelecer Regiões  
Metropolitanas e Aglomerações Urbanas."" 
Justificativa: 

A emenda é de natureza simplesmente redacional.  
Parecer:   

   Acolhida totalmente, tendo sido aproveitada no substitutivo pela importância do seu conteúdo e pertinência 
com os demais dispositivos propostos. 
   
   EMENDA:00588 APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   LUIZ SALOMÃO (PDT/RJ) 
Texto:   

   Adite-se ao Art. 20 do Relatório Preliminar,  
os seguintes parágrafos:  
§ 1o. - Lei Complementar Nacional definirá os  
critérios básicos para o estabelecimento de  
Regiões Metropolitanas e Aglomerações Urbanas.  
§ 2o. - Lei Complementar Estadual disporá  
sobre A autonomia, a organização e a competência  
da Região Metropolitana e da Aglomeração Urbana,  
como entidades públicas e territoriais, podendo  
atribuir-lhe: delegação para promover a  
arrecadação de taxas, contribuição de melhoria,  
tarifas e preços, com fundamentos na prestação de  
serviços públicos de interesse metropolitano e da  
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Aglomeração Urbana; e competência para expedir  
normas em matéria de interesse comum da Região  
Metropolitana e da Aglomeração Urbana.  
§ 3o. - Cada Região Metropolitana ou  
Aglomeração Urbana expedirá seu próprio estatuto,  
que será aprovado pela Assembléia Legislativa do  
Estado, respeitadas a Constituição e a legislação  
aplicável e assegurada a representação dos  
Municípios que as integram e a participação  
comunitária. 
Justificativa: 

A emenda pretende assegurar dois princípios de natureza constitucional. Primeiro, que à União caberá dispor 
sobre os critérios básicos para o estabelecimento de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas. Com 
efeito, estes entes territoriais têm significativa importância nacional e devem ter seu reconhecimento vinculada 
por características básicas de serem definidas pela União. Segundo é preciso, igualmente, explicitar que caberá 
ao Estado dispor, mediante lei complementar, sobre a autonomia, a organização e a competência da Região 
Metropolitana, obedecidos os critérios básicos firmados em lei complementar federal. Com isto, assegura-se a 
qualificação mínima do ente metropolitano e da aglomeração urbana, resguardada a necessária individualidade a 
coerência com as peculiaridades regionais.  
Parecer:   

   Acolhida totalmente, tendo sido aproveitada no substitutivo pela importância do seu conteúdo e pertinência 
com os demais dispositivos propostos. 
 
   EMENDA:00590 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   LUIZ SALOMÃO (PDT/RJ) 
Texto:   

   Substitua-se os arts. 1o. a 17o. pelos  
seguintes, renumerando-se os demais:  
[...] 
Art. 16 - Compete ao Estado, nas regiões  
metropolitanas, e aos municípios, nas demais  
regiões, explorar diretamente, ou mediante  
concessão, os serviços públicos locais de gás  
combustível canalizado.  

Art. 17 - Dentro de doze meses, a contar da  
data de promulgação desta Constituição, o  
Congresso Nacional aprovará leis que fixem as  
diretrizes das políticas agrícola, agrária,  
tecnológica, industrial, urbana, de transporte e  
do comércio interno e externo. (Disposições Transitórias). 
Justificativa: 

O exame do anteprojeto do nobre relator Senados Severo Gomes recomenda a apresentação de substitutivo 
para o Capítulo dos Princípios Gerais, consolidando emendas de vários companheiros Constituintes e de 
inúmeras entidades, que expressa de maneira clara e nítida a posição nacionalista da maioria do nosso povo 
trabalhador. 
Assim, a definição do papel do estado como agente produtivo, fundamental para recuperar o atraso econômico 
do país, a reafirmação da iniciativa privada nacional como elemento chave para a preservação da chamada 
democracia econômica e de um mínimo de concorrência e o caráter supletivo e complementar do capital 
estrangeiro estão a exigir o estabelecimento de fronteiras adequadas para a convivência entre esses diferentes 
entes econômicos. 
Desta forma, propõe-se aqui uma definição de Empresa Nacional que visa a formação de políticas voltadas para 
o fortalecimento do capital nacional. 
A partir daí estabelece-se o princípio da nacionalização do sistema bancário e do setor de mineração, bem como 
de um setor de grande importância futura que são as espécies nativas existentes no território nacional.  
A previsão de adequado tratamento constitucional para os recursos hídricos e o restabelecimento pleno do 
monopólio do petróleo, seus derivados e do gás, inclusive da exportação, consistem em outro ponto importante 
do substitutivo.  
Parecer:   

   O Relator não tomou conhecimento da proposta, em face do preceito contido no § 2o. do Art. 23 do Regimento 
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Interno da Assembleia Nacional Constituinte: "Fica vedada a apresentação de emenda que substitua 
integralmente o projeto ou que diga respeito a mais de um dispositivo, a não ser que trate de modificações 
correlatas, de maneira que a alteração, relativamente a um dispositivo, envolva a necessidade de se alterarem 
outros".  
A proposta não chega, portanto, a constituir emenda, porque lhe falta requisito essencial ao reconhecimento 
dessa condição. E ninguém pode alegar desconhecer as normas regimentais de vez que ela consta do 
cabeçalho do impresso em que são redigidas as emendas. 
   
   EMENDA:00616 APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   MYRIAN PORTELLA (PDS/PI) 
Texto:   

   Substitua-se, no art. 20, as palavras  
"Aglomeração urbana" por "aglomerações urbanas". 
Justificativa: 

É a nomenclatura consagrada.  
Parecer:   

   Acolhida totalmente, tendo sido aproveitada no substitutivo pela importância do seu conteúdo e pertinência 
com os demais dispositivos propostos. 
   
   EMENDA:00639 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   

   Dê-se nova redação ao art. 20.  
Art. 20. Os Estados, mediante lei  
complementar, poderão estabelecer Regiões  
Metropolitanas.  
§ 1o. - A instituição de regiões  
metropolitanas não alterará a competência  
municipal, cabendo-lhes realizar, pelo consenso a  
coordenação dos serviços de interesses  
metropolitano, bem como a cooperação na sua  
execução a que se associarão o Estado e a União.  
§ 2o. - Consideram-se de interesse  
metropolitano os serviços de saneamento básico,  
aproveitamento de recursos hídricos, proteção do  
meio ambiente, controle da poluição e transporte  
intermunicipal. 
Justificativa: 

Visa a emenda aperfeiçoar a redação do Projeto, situando as regiões metropolitanas como ente de coordenação 
e cooperação na realização de serviços de interesse metropolitano, definidos no parágrafo 2°.  
Parecer:   

   Não acolhida por não constar do texto do relator. 
   
   EMENDA:00796 APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   

   No anteprojeto da Ordem Econômica substitua-se o art. 20 por:  
Art. 20. As unidades federadas, mediante lei  
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complementar, poderão estabelecer Regiões  
Metropolitanas e de Aglomeração Urbana. 
Justificativa: 

Substitui-se o termo ESTADOS por UNIDADES FEDERADAS, dando maior abrangência ao que se pretende 
com o artigo.  
Parecer:   

   Acolhida totalmente, tendo sido aproveitada no substitutivo pela importância do seu conteúdo e pertinência 
com os demais dispositivos propostos. 
   
   EMENDA:00822 APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   

   Ao art. 20 do Substitutivo do Relator dessa  
Comissão, dê-se a seguinte redação:  
"Art. 20. Os Estados, mediante lei  
complementar, poderão estabelecer Regiões  
Metropolitanas e Aglomerações Urbanas." 
Justificativa: 

A emenda é de natureza simplesmente redacional, suprimindo-se a partícula “de” e empregando-se a expressão 
“aglomeração urbana” no plural, por uma questão de concordância.  
Parecer:   

   Acolhida totalmente, tendo sido aproveitada no substitutivo pela importância do seu conteúdo e pertinência 
com os demais dispositivos propostos. 
   
   EMENDA:00823 APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   

   Ao art. 20 do Substitutivo do Relatório dessa  
Comissão, aditem-se os seguintes parágrafos:  
"§ 1o. Lei complementar federal definirá os  
critérios básicos para o estabelecimento de  
Regiões Metropolitanas e Aglomerações Urbanas.  
§ 2o. Lei complementar federal disporá sobre  
a autonomia, a organização e a competência da  
Região Metropolitana e da Aglomeração Urbana, como  
entidades públicas e territoriais, podendo  
atribuir-lhes: delegação para promover a  
arrecadação de taxas, contribuição de melhoria,  
tarifas e preços, com fundamento na prestação de  
serviços de interesse metropolitano e da  
Aglomeração Urbana; e competência para expedir  
normas em matéria de interesse comum da Região  
Metropolitana e da Aglomeração Urbana.  
§ 3o. Cada Região Metropolitana ou  
Aglomeração Urbana expedirá seu próprio estatuto,  
que será aprovado pela Assembléia Legislativa do  
Estado, respeitadas a Constituição e a legislação  
aplicável e assegurada a representação dos  
Municípios que as integram e a participação  
comunitária." 
Justificativa: 

A emenda pretende assegurar dois princípios de natureza constitucional. Primeiro, que à União caberá dispor 
sobre os critérios básicos para o estabelecimento de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas. Com 
efeito, estes entes territoriais têm significativa importância nacional e devem ter seu reconhecimento vinculada 
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por características básicas de serem definidas pela União. Segundo é preciso, igualmente, explicitar que caberá 
ao Estado dispor, mediante lei complementar, sobre a autonomia, a organização e a competência da Região 
Metropolitana, obedecidos os critérios básicos firmados em lei complementar federal. Com isto, assegura-se a 
qualificação mínima do ente metropolitano e da aglomeração urbana, resguardada a necessária individualidade a 
coerência com as peculiaridades regionais.  
Parecer:   

   Acolhida totalmente, tendo sido aproveitada no substitutivo pela importância do seu conteúdo e pertinência 
com os demais dispositivos propostos. 
 
   EMENDA:00831 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   ITAMAR FRANCO (PL/MG) 
Texto:   

   Dê-se nova redação ao artigo 16.  
Art. 16. Compete ao Estado explorar,  
diretamente ou mediante concessão às prefeituras  
à iniciativa privada nacional, os serviços  
públicos locais de gás combustível canalizado. 
Justificativa: 

Parece que a intenção deste artigo é garantir ao Estado o monopólio da distribuição de gás combustível 
canalizado. Concordamos com a intenção. Todavia, a distinção feita entre áreas metropolitanas e outras 
localidades poderá acarretar em dificuldades futuras, face ao dinamismo do crescimento urbano brasileiro. 
Outras áreas metropolitanas poderão surgir no futuro. Existem e deverão existir áreas urbanas conturbadas que 
não são áreas metropolitanas. Assim, parece-nos mais correto, manter a regra geral, permitindo ao Estado, 
porém, transferir seu direito às prefeituras ou à iniciativa privada nacional, mediante concessão. 
Parecer:   

   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido aproveitada 
no substitutivo. 
   
   EMENDA:00837 APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   

   Substituir o artigo 20 do Substitutivo do  
Relator da Comissão da Ordem Econômica, pelo seguinte:  
"Art. 20. Lei complementar regulará a  
constituição de regiões metropolitanas, formadas  
por municípios da mesma comunidade sócio-econômica  
com a finalidade de organizar e operar serviços  
comuns e coordenar programas de desenvolvimento  
urbano e habitação, e a contribuição de recursos  
federais para ser funcionamento.  
Parágrafo único. Cada região metropolitana  
será constituída pelos estados e municípios que a  
integrarem mediante convênio que definirá sua  
organização e as contribuições a que se obrigarão  
os participantes." 
Justificativa: 

Visa a emenda dar nova configuração constitucional à atuação da União, dos Estado e dos Municípios, na 
constituição, organização, previsão de recursos e gestão das regiões metropolitanas.  
Amplia-se, outrossim, o poder dos estados e municípios em sua regulamentação contratual 
Parecer:   

   Acolhida totalmente, tendo sido aproveitada no substitutivo pela importância do seu conteúdo e pertinência 
com os demais dispositivos propostos. 
   
   EMENDA:00853 REJEITADA 
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Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   MÁRCIO BRAGA (PMDB/RJ) 
Texto:   

   Suprima-se o art. 20 caput, in totum, do Substitutivo do Relator. 
Justificativa: 

Esta matéria já se encontra diversamente disciplinada em outro capítulo – Das regiões de desenvolvimento 
econômico e áreas metropolitanas -, relativo à organização do Estado, e não no capítulo referente à ordem 
econômica.  
Parecer:   

   Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no substitutivo. 
   
   EMENDA:00860 APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   MANOEL CASTRO (PFL/BA) 
Texto:   

   Substituir o Art. 20 do Relatório Preliminar,  
pelo texto a seguir indicado:  
Art. 20. A União mediante Lei Complementar  
definirá os critérios básicos para o  
estabelecimento de Regiões Metropolitanas e  
Aglomerações Urbanas.  
§ 1o. Os Estados poderão estabelecer Regiões  
Metropolitanas e Aglomerações Urbanas.  
§ 2o. Lei estadual disporá sobre a autonomia,  
a organização e a competência de Região  
Metropolitana e da Aglomeração Urbana. 
Justificativa: 

A emenda pretende assegurar dois princípios de natureza constitucional. Primeiro, que à União caberá dispor 
sobre os critérios básicos para o estabelecimento de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas. Com 
efeito, estes entes territoriais têm significativa importância nacional e devem ter seu reconhecimento vinculada 
por características básicas de serem definidas pela União. Segundo é preciso, igualmente, explicitar que caberá 
ao Estado dispor, mediante lei complementar, sobre a autonomia, a organização e a competência da Região 
Metropolitana, obedecidos os critérios básicos firmados em lei complementar federal. Com isto, assegura-se a 
qualificação mínima do ente metropolitano e da aglomeração urbana, resguardada a necessária individualidade a 
coerência com as peculiaridades regionais.  
Parecer:   

   Acolhida totalmente, tendo sido aproveitada no substitutivo pela importância do seu conteúdo e pertinência 
com os demais dispositivos propostos. 
   
   EMENDA:00906 APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   JOSÉ ULÍSSES DE OLIVEIRA (PMDB/MG) 
Texto:   

   Emenda substitutiva ao art. 20 do relatório  
preliminar da Comissão da Ordem Econômica.  
Ementa: Dá-se ao Art. 20 a seguinte redação,  
com acréscimo de parágrafo.  
Art. 20 A União mediante Lei Complementar  
definirá os critérios básicos para o  
estabelecimento de regiões metropolitanas e  
aglomerações urbanas.  
Parágrafo único. Os Estados poderão instituir  
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regiões metropolitanas e aglomerações urbanas,  
dispondo sobre sua autonomia, organização e  
competência. 
Justificativa: 

A emenda pretende assegurar dois princípios de natureza constitucional. Primeiro, que à União caberá dispor 
sobre os critérios básicos para o estabelecimento de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas. Com 
efeito, estes entes territoriais têm significativa importância nacional e devem ter seu reconhecimento vinculada 
por características básicas de serem definidas pela União. Segundo é preciso, igualmente, explicitar que caberá 
ao Estado dispor, mediante lei complementar, sobre a autonomia, a organização e a competência da Região 
Metropolitana, obedecidos os critérios básicos firmados em lei complementar federal. Com isto, assegura-se a 
qualificação mínima do ente metropolitano e da aglomeração urbana, resguardada a necessária individualidade a 
coerência com as peculiaridades regionais.  
Parecer:   

   Acolhida totalmente, tendo sido aproveitada no substitutivo pela importância do seu conteúdo e pertinência 
com os demais dispositivos propostos. 
   
   EMENDA:00937 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   

   DIRCEU CARNEIRO (PMDB/SC) 
Texto:   

   Ao Capítulo II da Questão Urbana e  
Transporte, substitua-se o art. 20 pelo seguinte:  
"Art. 20. A União e os Estados poderão criar  
regiões especiais, considerando:  
I - a identificação de espaços submetidos a conflitos;  
II - a explícita aspiração das populações locais; e  
III - o peculiar interesse para ação  
governamental programada.  
§ 1o. As regiões especiais terão nível  
próprio de governo, respeitadas as demais esferas  
governamentais incidentes em seu território e  
deverão buscar graus crescentes de autonomia de  
suas populações.  
§ 2o. São regiões especiais as regiões  
metropolitanas e aglomerados urbanos definidos em  
lei na data da promulgação desta Constituição." 
Justificativa: 

O dispositivo sugerido tem maior abrangência conceitual e operacional para a questão regional.  
Parecer:   

   Não acolhida por não constar do texto do relator. 
 

___________________________________________________________________ 

FASES J e K 

      EMENDA:00128 REJEITADA 
Fase:   

   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   

   Emenda modificativa. Dê a seguinte redação ao artigo 317.  
"Art. 317 - Compete aos Estados, nas áreas  
metropolitanas e microrregiões, e aos Municípios,  
nas demais regiões, explorar diretamente, ou  
mediante concessão, os serviços públicos locais de  
gás combustível canalizado". 
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Justificativa: 

A presente redação vem compatibilizar o artigo com os do capítulo IV, artigo 67 e seguintes. 
Parecer:   

   Torna dúbia a aplicação do dispositivo, com o risco de reduzir a participação dos municípios. Os artigos 67 e 
seguintes dispõem sobre a criação de áreas metropolitanas, microrregiões, etc.. Já o art. 317 dispõe sobre a 
competência dos Estados e Municípios na exploração de gás combustível canalizado.  
A proposta não aprimora o Anteprojeto. 
    
   EMENDA:02638 APROVADA 
Fase:   

   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   RENATO VIANNA (PMDB/SC) 
Texto:   

   Emenda Aditiva e Supressiva  
Adicione-se ao Art. 53 do Anteprojeto do  
Relator o seguinte inciso:  
Art. 53  
V - A explorar diretamente, ou mediante  
concessão, os serviços públicos locais de gás  
combustível canalizado.  
Elimine-se parcialmente o disposto no Art.  
317 do Anteprojeto do Relator.)) 
Justificativa: 

A inclusão de mais um Inciso no artigo 53, que trata da competência dos Estados, é medida que se impõe, 
evitando a diluição de competências pelo texto constitucional, dificultando a verificação de atribuições que, por 
adequação, merecem ser compatibilizadas no capítulo específico. 
Parecer:   

   O assunto tratado na emenda fica melhor situado no art. 53.  
A supressão do art. 317 é complementada na emenda no. 3030.  
Pela aprovação. 
    
   EMENDA:03030 APROVADA 
Fase:   

   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   RENATO VIANNA (PMDB/SC) 
Texto:   

   Emenda Aditiva e Supressiva  
Inclua-se na competência do Município, Art.  
63, § 1o., o seguinte inciso:  
Art. 63 ...................... 
§ 1o. ........................ 
VI - explorar diretamente, ou mediante  
concessão, os serviços públicos locais de gás  
combustível canalizado.  
Elimine-se o disposto no Art. 317, do  
Anteprojeto do Relator. 
Justificativa: 

Da mesma forma que se propôs a remessa de tal matéria para a competência do Estado, será de bom alvitre incluir 
um inciso a mais, no § 1º, do Art. 63, do Anteprojeto do Relator, buscando a necessária adequação e 
compatibilização. 
Parecer:   

   O assunto fica melhor situado no art. 62. A supressão do art. 317 é complementada na emenda no. 02638-1. 
    
   EMENDA:03565 REJEITADA 
Fase:   

   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   

   GANDI JAMIL (PFL/MS) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dê a seguinte redação ao artigo 317.  
"Art. 317. Compete aos Estados, nas áreas  
metropolitanas e microrregiões, 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 64 e seguintes.  
Parecer:   

   Torna dúbia a aplicação do dispositivo, com o risco de reduzir a participação dos municípios. Os artigos 67 e 
seguintes dispõem sobre a criação de áreas metropolitanas, microrregiões, etc.. Já o art. 317 dispõe sobre a 
competência dos Estados e Municípios na exploração de gás combustível canalizado.  
A proposta não aprimora o Anteprojeto. 
    

 
   EMENDA:03716 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 artigo 69 e  
supressão do parágrafo único.  
Modifica-se o "caput" do art. 69, suprimindo-  
se seu parágrafo único, renumerando-se os demais.  
Art. 69 - Os Estados poderão, mediante Lei  
Complementar, criar Regiões Metropolitanas,  
Aglomerações Urbanas e Microrregiões, constituídas  
por agrupamentos de municípios limítrofes para  
integrar a organização, o planejamento, a  
programação e a execução de funções públicas de  
interesse comum, atendendo aos princípios de  
integração espacial e setorial. 
Justificativa: 

A iniciativa desta proposição visa a compatibilização técnica e de terminologia com o título proposto ao Capítulo 
VI: “Das Regiões de Desenvolvimento, das Regiões Metropolitanas, das Aglomerações Urbanas e das Micro-
Regiões”.  
   
   EMENDA:03786 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 69  
Dê-se ao Artigo 69 a seguinte redação:  
"Art. 69 - Os Estados poderão, mediante lei  
complementar, criar Regiões Metropolitanas,  
Aglomerações Urbanas e Microrregiões, constituídas  
por agrupamentos de Municípios limítrofes para  
integrar a organização, o planejamento, a  
programação e a execução de funções de interesse  
metropolitano, da aglomeração ou microrregional,  
atendendo aos princípios da integração espacial e  
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setorial.  
§ 1o. - A União, os Estados e os Municípios  
estabelecerão mecanismos de cooperação de recursos  
e de atividades para assegura a realização de  
funções de interesse metropolitano, da  
aglomeração ou microrregional.  
§ 2o. - O disposto neste artigo aplica-se ao  
Distrito Federal, no que couber".  
Suprima-se, em consequência, o Art. 70. 
Justificativa: 

A experiência obtida com o Art. 164 da Constituição vigente e das Lei Complementares n°s 14, 20 e 27, que 
centralizam na União a competência para criação de Regiões Metropolitanas, mostra que não é possível tratar 
situações metropolitanas, mostra que não é possível tratar situações metropolitanas diversas como as de Belém 
e São Paulo, dentro de um modelo único. As falhas constadas no estabelecimento das atuais nove regiões 
metropolitanas são atribuídas, com razão, ao modelo único decorrente da Lei Complementar n° 14, de 
08.06.1973. 
2. Cabendo à União dispor sobre os critérios básicos para o estabelecimento de regiões metropolitanas, 
aglomerações urbanas e microrregiões, firma-se que estes entes territoriais, tem significativa importância 
nacional e devem ter seu reconhecimento vinculado por características básicas a serem definidas pela União. 
3. A emenda procura evitar o inconveniente da simetria ao transferir aos Estados o estabelecimento de regiões 
metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões e ao ampliar a finalidade desses entes. Reconhece-se, 
no entanto a necessidade de resguardar a conceituação desses entes no conjunto do território brasileiro, 
atribuindo à União a definição de critérios básicos para guiar seu estabelecimento.  
4. Dessa maneira, é preciso explicitar que caberá ao Estado dispor, mediante lei complementar, sobre a 
autonomia, a organização e a competência desses entes territoriais, obedecidos os critérios básicos firmados em 
lei complementar federal. Com isto, assegura-se que qualificação mínima, resguardada a necessária 
individualidade e coerência com as peculiaridades regionais.  
 
   EMENDA:03985 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ MAURÍCIO (PDT/RJ) 
Texto:   

   Emenda Aditiva  
Acrescente-se ao Art. 317, do Anteprojeto de  
Constituição parágrafo único.  
317 ........................................  
Parágrafo único- Fica assegurada a  
exclusividade de distribuição do gás natural e de  
qualquer origem às Companhias Estaduais existentes. 
Justificativa: 

A Emenda proposta, visa sobretudo, garantir aos Estados produtores de petróleo e de seus derivados, a 
exclusividade na distribuição do gás natural, e os de qualquer origem que são extraídos no seu território e nas 
suas áreas limítrofes. 
Somos de opinião que os benefícios que possam resultar da exploração, da distribuição e da comercialização de 
todos os recursos naturais existentes no País devem caber, exclusivamente, ao povo brasileiro, não sendo 
porem, aceitável que venham eles a ser repartidos com estrangeiros, cujas nações não propiciam aos nossos 
patrícios o mesmo tratamento. 
Entendemos também que, os Estados onde haja a produção do gás natural, devem ter a garantia de distribuição, 
através de suas companhias estaduais e ou empresas ligadas diretamente o Estado. Fora disso a Ceg 
(Companhia Estadual de Gás do Rio de Janeiro) centésima Empresa com tradição e NOW KNOW e a Comgás 
do Estado de São Paulo são as únicas companhias brasileiras especializadas no setor de transformação e 
distribuição de gases em geral.  
 
    
   EMENDA:04256 REJEITADA 
Fase:   

   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   

   MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
Texto:   

   Emenda modificativa. Dê-se a seguinte redação ao artigo 317.  
"Art. 317 - Compete aos Estados, nas áreas  
metropolitanas e microrregiões, 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:   

   Torna dúbia a aplicação do dispositivo, com o risco de reduzir a participação dos municípios. Os artigos 67 e 
seguintes dispõem sobre a criação de áreas metropolitanas, microrregiões, etc. Já o art. 317 dispõe sobre a 
competência dos Estados e Municípios na exploração de gás combustível canalizado.  
A proposta não aprimora o Anteprojeto. 
   
   EMENDA:04603 PREJUDICADA 
Fase:   

   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MÁRCIO BRAGA (PMDB/RJ) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Artigo 51 - § 2o. - Dê-se a seguinte redação:  
"§ 2o. - São conferidas aos Estados todas as  
competências que não lhes sejam vedadas." 
Justificativa: 

Não é de bom alvitre a fuga da tradicional e consagrada fórmula de cometer aos Estados as competências 
remanescentes, outorgadas por exclusão.  
Logo, é de ser evitada a expressão “reserva de competência” dos Estados posto que, se reserva existe no texto 
constitucional anteprojeto, esta seria a da enumeração taxativa contida no art. 49 e seus incisos – dispondo 
acerca da competência da União.  
Parecer:   

   Prejudicada em face de subemendas às emendas números cs04557-2 e cs05002-9 através da qual se propõe 
a supressão do parágrafo 2o. do art. 51 que se quer modificar. 
   
   EMENDA:05465 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 TÍTULO IV, CAPÍTULO III,  
ARTIGOS 51, 53, 54 e 55, DO ANTEPROJETO DO  
RELATOR, DANDO-SE NOVA REDAÇÃO  
Suprima-se, no todo ou em parte os artigos  
51, 53, 54, 55, do capítulo III, dos Estados  
Federais, remanescendo a seguinte redação:  
CAPÍTULO III  
DOS ESTADOS FEDERAIS  
Art. - Os Estados se organizam e se regem  
pelas Constituições e leis que adotarem,  
observados os princípios desta Constituição.  
§ 1o. - São poderes dos Estados o  
Legislativo, o Executivo, e o Judiciário,  
independentes e harmônicos entre si.  
§ 2o. - São reservadas aos Estados todas as  
competências que não lhes sejam vedadas.  
§ 3o. - As Constituições dos Estados  
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assegurarão a plena autonomia dos Municípios.  
§ 4o. - Incluem-se entre os bens dos Estados:  
I - as águas superficiais ou subterrâneas,  
fluentes, em depósito ou emergentes;  
II - as ilhas oceânicas e marítimas já  
ocupadas pelos Estados e Municípios;  
III - as ilhas fluviais e lacustres; e  
IV - as áreas da Faixa de Fronteira e as  
terras devolutas não compreendidas dentre as da  
União.  
Parágrafo único - São indisponíveis para  
outros fins as terras devolutas ou arrecadas pelos  
Estados, por ações discriminatórias, necessárias à  
proteção dos ecossistemas naturais.  
[...] 
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:05587 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 69  
Dê-se ao artigo 69 a seguinte redação:  
"Art. 69 - Os Estados poderão, mediante lei  
complementar, criar Regiões Metropolitanas,  
Aglomerações Urbanas e Microrregiões, constituídas  
por agrupamentos de Municípios limítrofes para  
integra a organização, o planejamento, a  
programação e a execução de funções de interesse  
metropolitano, da aglomeração ou microrregional,  
atendendo aos princípios da integração especial e  
setorial.  
§ 1o. - A União, os Estados e os Municípios  
estabelecerão mecanismos de cooperação de recursos  
e de atividades para assegurar a realização de  
funções públicas de interesse metropolitano, da  
aglomeração ou microrregional.  
§ 2o. O disposto neste artigo aplica-se ao  
Distrito Federal, no que couber."  
Suprima-se, em consequência, o art. 70. 
Justificativa: 

A experiência obtida com o Art. 164 da Constituição vigente e das Lei Complementares n°s 14, 20 e 27, que 
centralizam na União a competência para criação de Regiões Metropolitanas, mostra que não é possível tratar 
situações metropolitanas diversas como as de Belém e São Paulo, dentro de um modelo único. As falhas 
constatadas no estabelecimento das atuais nove regiões metropolitanas são atribuídas, com razão, ao modelo 
único decorrente da Lei Complementar n° 14, de 18.06.1973. 
A emenda procura evitar este inconveniente ao transferir aos Estados o estabelecimento de regiões 
metropolitanas e aglomerações urbanas e ao ampliar a finalidade desses entes. Reconhece-se, no entanto, a 
necessidade de resguardar a conceituação desses entes no conjunto do território brasileiro, atribuído à União a 
definição de critérios básicos para guiar seu estabelecimento.  
A emenda introduz o reconhecimento constitucional das aglomerações urbanas, formações urbanas que se 
assemelham às regiões metropolitanas e têm presença disseminada no território brasileiro. Esta expansão 
designa as formações urbanas caracterizadas pelo entrelaçamento a malha urbana de dois ou mais municípios, 
ou pelo extravasamento 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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Finalmente, a emenda procura resguardar o interesse dos municípios integrantes, quer de regiões 
metropolitanas, quer de aglomerações urbanas, frente a possível omissão do Estado-membro, ao assegurar-lhe 
o direito de pleitear, à Assembleia Legislativa, seu estabelecimento como Região Metropolitana ou Aglomeração 
Urbana, desde que atendidos os requisitos básicos determinados na Lei complementar nacional. 
 

__________________________________________________________________ 

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:  
"Art. 317 - Compete aos Estados, nas áreas  
metropolitanas e microrregiões, 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:   

   Pela rejeição, considerando que o novo substitutivo do relator deu outra redação ao dispositivo. 
       
   EMENDA:03362 PARCIALMENTE APROV 
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 microrregiões, 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:03493 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 artigo 73 e  
supressão do parágrafo único.  
Modifica-se o "caput" do art. 73,  
suprimindo-se seu parágrafo único, renumerando-se  
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os demais.  
Art. 73 - Os Estados poderão, mediante Lei  
Complementar, criar Regiões Metropolitanas,  
Aglomerações Urbanas e Microrregiões, constituídas  
por agrupamentos de municípios limítrofes para  
integrar a organização, o planejamento, a  
programação e a execução de funções públicas de  
interesse comum, atendendo aos princípios de  
integração espacial e setorial. 
Justificativa: 

A iniciativa desta proposição visa a compatibilização técnica e de terminologia com o título proposto ao Capítulo 
VI, “Das Regiões de Desenvolvimento, das Regiões Metropolitanas, das Aglomerações Urbanas e das 
Microrregiões.  
Parecer:   

   O substitutivo já disciplinara adequadamente a matéria. 
   
   EMENDA:03582 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 73  
Dê-se ao Artigo 73 a seguinte redação:  
"Art. 73 - Os Estados poderão, mediante lei  
complementar, criar Regiões Metropolitanas,  
Aglomerações Urbanas e Microrregiões, constituídas  
por agrupamentos de Municípios limítrofes para  
integrar a organização, o planejamento, a  
programação e a execução de funções de interesse  
metropolitano, da aglomeração ou microrregional,  
atendendo aos princípios da integração espacial e  
setorial.  
§ 1o. - A União, os Estados e os Municípios  
estabelecerão mecanismos de cooperação de recursos  
e de atividades para assegurar a realização de  
funções públicas de interesse metropolitano, da  
aglomeração ou microrregional.  
§ 2o. - O disposto neste artigo aplica-se ao  
Distrito Federal, no que couber". 
Justificativa: 

A experiência obtida com o Art. 164 da Constituição vigente e das Lei Complementares n°s 14, 20 e 27, que 
centralizam na União a competência para criação de Regiões Metropolitanas, mostra que não é possível tratar 
situações metropolitanas, mostra que não é possível tratar situações metropolitanas diversas como as de Belém 
e São Paulo, dentro de um modelo único. As falhas constadas no estabelecimento das atuais nove regiões 
metropolitanas são atribuídas, com razão, ao modelo único decorrente da Lei Complementar n° 14, de 
08.06.1973. 
2. Cabendo à União dispor sobre os critérios básicos para o estabelecimento de regiões metropolitanas, 
aglomerações urbanas e microrregiões, firma-se que estes entes territoriais, tem significativa importância 
nacional e devem ter seu reconhecimento vinculado por características básicas a serem definidas pela União. 
3. A emenda procura evitar o inconveniente da simetria ao transferir aos Estados o estabelecimento de regiões 
metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões e ao ampliar a finalidade desses entes. Reconhece-se, 
no entanto a necessidade de resguardar a conceituação desses entes no conjunto do território brasileiro, 
atribuindo à União a definição de critérios básicos para guiar seu estabelecimento.  
4. Dessa maneira, é preciso explicitar que caberá ao Estado dispor, mediante lei complementar, sobre a 
autonomia, a organização e a competência desses entes territoriais, obedecidos os critérios básicos firmados em 
lei complementar federal. Com isto, assegura-se que qualificação mínima, resguardada a necessária 
individualidade e coerência com as peculiaridades regionais. 
Parecer:   

   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
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   EMENDA:03679 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   GIDEL DANTAS (PMDB/CE) 
Texto:   

   Emenda no.  
Dê-se ao Título IV do Anteprojeto do Relator  
da Comissão de Sistematização. a seguinte redação:  
Título IV  
Da Organização do Estado  
[...] 
Capítulo III  
Dos Estados, do Distrito Federal,  
Dos Municípios e dos Territórios  
Art. Os Estados e o Distrito Federal se  
organizam e se regem pelas Constituições e leis  
que adotarem, observados os princípios desta  
Constituição.  
Parágrafo único - Reservam-se aos Estados e  
ao Distrito Federal todos os poderes que,  
implícita ou explicitamente, não lhes sejam  
vedados por esta Constituição.  
[...] 
Justificativa: 

O Título em epígrafe trata da Organização do Estado.  
Objetivou-se dar ao texto redação mais técnica e suprimir toda a matéria que deva ser tratada em lei 
complementar, orgânica ou ordinária.  
Em razão da autonomia política, administrativa e financeira outorgada ao D.F. pelo anteprojeto de Constituição, 
deu-se-lhe tratamento igual ao dispensado aos Estados.  
No elenco da matéria de competência da União, buscou-se melhor técnica, ordenando as espécies segundo seu 
gênero, sem que a modificação de forma importasse a de conteúdo.  
No tocante às Regiões de Desenvolvimento Econômico, Áreas Metropolitanas e Micro-Regiões, previu-se 
apenas sua criação, ao entendimento de que o “modus faciendi” deva ser deferido à lei.  
Toda a parte suprimida ao capítulo referente à Administração Pública é, sem dúvida, matéria de lei, e que 
decorre dos princípios da legalidade e moralidade consagrados no anteprojeto. 
É mantida a essência do conteúdo do anteprojeto.   
Parecer:   

   Propõe a emenda uma nova redação no título IV do Projeto, concluímos pela aprovação parcial uma vez que 
vários dispositivos foram aceitos no Substitutivo. 
   
   EMENDA:04006 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
Texto:   

   Emenda modificativa  
Dê-se a seguinte redação ao artigo 57 inc. V.  
"Art. 57 ....................... 
V - Compete aos Estados, nas áreas  
metropolitanas e microrregiões, 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 VI, artigo 71 e seguintes do  
Título IV. 
Parecer:   

    Proposta prejudicada pede supressão dos dispositivos a que se refere. 
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   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:  
[...]  
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.  
Parecer:   

   Pela rejeição, pois o substitutivo manteve a redação da Comissão. 
   
   EMENDA:05085 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   

   Emenda substitutiva ao Título IV, Capítulo III,  
artigos 55, 57, 58 e 59 do anteprojeto do Relator,  
dando-se nova redação:  
Suprima-se, no todo ou em parte os artigos  
55, 57, 58, 59, do Capítulo III, Dos Estados  
Federados, remanescendo a seguinte redação:  
CAPÍTULO III  
DOS ESTADOS FEDERADOS  
Art. - Os Estados se organizam e se regem  

pelas Constituições e leis que adotarem,  
observados os princípios desta Constituição.  
§ 1o. - São poderes dos Estados o  
Legislativo, o Executivo, e o Judiciário,  
independentes e harmônicos entre si.  
§ 2o. - São reservadas aos Estados todas as  

competências que não lhes sejam vedadas.  
§ 3o. - As Constituições dos Estados  
assegurarão a plena autonomia dos Municípios.  
§ 4o. - Incluem-se entre os bens dos Estados:  
I - as águas superficiais ou subterrâneas,  
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fluentes, em depósito ou emergentes;  
II - as ilhas oceânicas e marítimas já  
ocupadas pelos Estados e Municípios;  
III - as ilhas fluviais e lacustres; e  
IV - as áreas da Faixa de Fronteira e as  
terras devolutas não compreendidas dentre as da  
União.  
Parágrafo único - São indisponíveis para  
outros fins as terras devolutas ou arrecadadas  
pelos Estados, por ações discriminatórias,  
necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.  
[...] 
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 Constitucional.  
Parecer:   

   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:05197 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 73  
Dê-se ao artigo 73 a seguinte redação:  
"Art. 73 - Os Estados poderão, mediante lei  
complementar, criar Regiões Metropolitanas,  
Aglomerações Urbanas e Microrregiões, constituídas  
por agrupamentos de Municípios limítrofes para  
integrar a organização, o planejamento, a  
programação e a execução de funções de interesse  
metropolitano, da aglomeração ou microrregional,  
atendendo aos princípios da integração especial e  
setorial.  
§ 1o. - A União, os Estados e os Municípios  
estabelecerão mecanismos de cooperação de recursos  
e de atividades para assegurar a realização de  
funções públicas de interesse metropolitano, da  
aglomeração ou microrregional.  
§ 2o. O disposto neste artigo aplica-se ao  
Distrito Federal, no que couber." 
Justificativa: 

A experiência obtida com o Art. 164 da Constituição vigente e das Lei Complementares n°s 14, 20 e 27, que 
centralizam na União a competência para criação de Regiões Metropolitanas, mostra que não é possível tratar 
situações metropolitanas diversas como as de Belém e São Paulo, dentro de um modelo único. As falhas 
constatadas no estabelecimento das atuais nove regiões metropolitanas são atribuídas, com razão, ao modelo 
único decorrente da Lei Complementar n° 14, de 18.06.1973. 
A emenda procura evitar este inconveniente ao transferir aos Estados o estabelecimento de regiões 
metropolitanas e aglomerações urbanas e ao ampliar a finalidade desses entes. Reconhece-se, no entanto, a 
necessidade de resguardar a conceituação desses entes no conjunto do território brasileiro, atribuído à União a 
definição de critérios básicos para guiar seu estabelecimento.  
A emenda introduz o reconhecimento constitucional das aglomerações urbanas, formações urbanas que se 
assemelham às regiões metropolitanas e têm presença disseminada no território brasileiro. Esta expansão 
designa as formações urbanas caracterizadas pelo entrelaçamento a malha urbana de dois ou mais municípios, 
ou pelo extravasamento 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.  
Finalmente, a emenda procura resguardar o interesse dos municípios integrantes, quer de regiões 
metropolitanas, quer de aglomerações urbanas, frente a possível omissão do Estado-membro, ao assegurar-lhe 
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o direito de pleitear, à Assembleia Legislativa, seu estabelecimento como Região Metropolitana ou Aglomeração 
Urbana, desde que atendidos os requisitos básicos determinados na Lei complementar nacional. 
Parecer:   

   O tratamento dado ao capítulo no substitutivo dispensou a aprovação do dispositivo proposto. 
   

 
EMENDA:05877   APRESENTAÇÃO:02-07-1987    REJEITADA 
Fase:  

M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição  
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

    WALDECK ORNÉLAS (PFL/BA) 
Texto: 

   Emenda Supressiva 
Dispositivo emendado: Artigo 57, item V. 
Suprima-se o item V do art. 57 do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 

O dispositivo conflita, liminarmente, com o disposto no Art. 66, §1º, item VI, que inclui o gás combustível 
canalizado como um dos serviços públicos locais a serem municipalizados. 
Em segundo lugar, há que considerar o disposto no artigo 73 e seu parágrafo segundo, relativo à instituição e 
competência das regiões metropolitanas bem como das funções públicas de interesse metropolitano, as quais 
serão definidas caso a caso, em leis complementares estaduais e executadas mediante mecanismos de 
cooperação de recursos e de atividades entre os três níveis de governo. 
Parece-me evidente que, no caso das regiões metropolitanas em que a necessidade de um serviço como o de 
gás canalizado, que se presta através de rede de distribuição, deixará necessariamente de ser local para ser 
metropolitana, podendo ser assumido pelo estado-membro ou por entidade de outra natureza. Dispensa-se de 
todo modo a definição no texto da Constituição, o que tem sido uma diretriz, para permitir flexibilidade na 
definição das funções metropolitanas, o que será feito a nível estadual. 
Parecer: 

       Pela rejeição, considerando que o novo substitutivo do Relator optou pela permanência do dispositivo. 
    
   EMENDA:06777 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MAURO MIRANDA (PMDB/GO) 
Texto:   

   Emenda modificativa  
Art. 66  
Introduzam-se as seguintes modificações:  
Art. 66, inciso IV - Substituir a atual  
redação do inciso pela seguinte:  
"IV - organizar e prestar os serviços  
públicos de predominante interesse local, tais como:  
a) abastecimento de água potável e esgotos  
sanitários, transportes coletivos urbanos e  
inframunicipais, mercados, feiras, matadouros,  
distribuição mediante canalização de gás natural  
ou obtido por processo técnico, construção e  

conservação de estradas vicinais, cemitérios e  
serviços funerários, iluminação pública, limpeza  
urbana, atenção primária de saúde e ensino pré-  
escolar e de primeiro grau." 
Justificativa: 

Impõe-se definir a competência do Município na prestação de serviços públicos locais e no exercício de suas 
outras atribuições, não somente com o objetivo de fixar as suas responsabilidades para com a comunidade, 
como também de evitar as atuais práticas de competências concorrentes na prestação de serviços públicos 
locais, onerosas para o contribuinte, facilitadoras da invasão da competência municipal pelas esferas superiores 
e condicentes à indefinição de responsabilidades no exercício de atividades que dizem respeito ao bem-estar 
cotidiano do cidadão, como são aquelas de caráter predominantemente local.  
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Parecer:   

   O conteúdo da emenda já se acha parcialmente consubstanciado na redação do inciso I do art. 66 do 
anteprojeto.  
A sugestão parece-nos conveniente, mas para figurar na lei orgânica do município, não sendo necessário elevá-
la à categoria de norma constitucional. 
    
   EMENDA:06923 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   RAUL BELÉM (PMDB/MG) 
Texto:   

   DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 66  
Dê-se ao inciso VI do Art. 66 do Projeto de  
Constituição seguinte redação:  
Art. 66 - ..................................  
IV - organizar e prestar os serviços públicos  
de predominante interesse local, tais como:  
abastecimento de água potável e esgotos  
sanitários, transportes coletivos urbanos e  
inframunicipais, mercados, feiras, matadouros,  
distribuição mediante canalização de gás natural  
ou obtido por processo técnico, construção e  

conservação de estradas vicinais, cemitérios e  
serviços funerários, iluminação pública, limpeza  
urbana, atuação primária de saúde e ensino pré-  
escolar e de primeiro grau. 
Justificativa: 

Impõe-se definir a competência do Município na prestação de serviços públicos locais e no exercício de suas 
outras atribuições, não somente com o objetivo de fixar as suas responsabilidades para com a comunidade, 
como também de evitar as atuais práticas de competências concorrentes na prestação de serviços públicos 
locais, onerosas para o contribuinte, facilitadoras da invasão da competência municipal pelas esferas superiores 
e condicentes à indefinição de responsabilidades no exercício de atividades que dizem respeito ao bem-estar 
cotidiano do cidadão, como são aquelas de caráter predominantemente local.  
Parecer:   

   Embora o objetivo da emenda seja de inexorável importância a matéria deve ser objeto da legislação ordinária. 
    
   EMENDA:07610 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   CARLOS COTTA (PMDB/MG) 
Texto:   

   Dispositivo Emendado: Artigo 66  
Dê-se ao inciso IV do art. 66 do Projeto de  
Constituição a seguinte redação:  
Art. 66  
IV - Organizar e prestar os serviços públicos  
de predominante interesse local, tais como:  
abastecimento de água potável e esgotos  
sanitários, transportes coletivos urbanos e  
inframunicipais, mercados, feiras, matadouros,  
distribuição mediante canalização de gás natural  
ou obtido por processo técnico, construção e  

conservação de estradas vicinais, cemitérios e  
serviços funerários, iluminação pública, limpeza  
urbana, guarda municipal, atuação primária de  
saúde e ensino pré-escolar e de 1o. grau., 
Justificativa: 
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Impõe-se definir a competência do Município na prestação de serviços públicos locais e no exercício de suas 
outras atribuições, não somente com o objetivo de fixar as suas responsabilidades para com a comunidade, 
como também de evitar as atuais práticas de competências concorrentes na prestação de serviços públicos 
locais, onerosas para o contribuinte, facilitadoras da invasão da competência municipal pelas esferas superiores 
e condicentes à indefinição de responsabilidades no exercício de atividades que dizem respeito ao bem-estar 
cotidiano do cidadão, como são aquelas de caráter predominantemente local.  
Parecer:   

   Trata-se de matéria cuja disciplina deve ser inserida na lei orgânica do município. 
    
   EMENDA:08980 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ALDO ARANTES (PC DO B/GO) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 310  
Dê-se ao Art. 310 a seguinte redação:  
"Art. 310 - Constituem monopólio da União:  
[...] 
§ 2o. - A União poderá ceder aos Estados e  

Municípios o direito de realizar os serviços de  
canalização e distribuição de gás natural, para  
uso doméstico. 
Justificativa: 

Necessário não só garantir o atual monopólio do petróleo como expandi-lo, alargando-o para a área de 
distribuição de derivados, que permanece hoje, sem motivo nenhum sendo operado por multinacionais. 
Fixar no texto constitucional os monopólios estatais existentes, salvaguardando estas conquistas da nossa 
soberania econômica. 
As responsabilidades do Brasil nas relações entre as nações, ao lado da luta pela autodeterminação dos povos e 
pela preservação da paz, exigem que tão delicada atividade como é o comercio exterior de armamentos seja 
monopólio do Estado e esteja a serviço da política nacional no relacionamento com os outros povos.   
Parecer:   

   A emenda amplia adequadamente o monopólio estatal, incluindo também a questão dos contratos de risco, 
hoje superada pelo fracasso demonstrado através dos péssimos resultados obtidos no sentido de acelerar a 
nossa autossuficiência de Petróleo. Esta foi aproveitada no parágrafo único, do art.310.  
Pela aprovação parcial. 
    
   EMENDA:10892 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 artigo 73 e  
supressão do parágrafo 1o.  
Modifica-se o caput do art. 73, suprimindo-se  
seu parágrafo 1o., renumerando-se os demais.  
Art. 73 - Os estados poderão, mediante Lei  
Complementar, criar Regiões Metropolitanas, e  
Aglomerações Urbanas constituídas por agrupamentos  
de municípios limítrofes para integrar a  
organização, o planejamento, a programação e a  
execução de funções públicas de interesse comum,  
atendendo aos princípios de integração espacial e  
setorial. 
Justificativa: 

A iniciativa desta proposição visa a compatibilização técnica e de terminologia com o título proposto ao Capítulo 
VI: “Das Regiões de Desenvolvimento, das Regiões Metropolitanas, das Aglomerações Urbanas.  
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Parecer:   

   Pela rejeição, considerando que o dispositivo (art. 73) foi suprimido pelo Substitutivo do Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:11650 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   AMAURY MULLER (PDT/RS) 
Texto:   

   O art. 73 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 73 Os Estados deverão, mediante lei  
complementar criar Áreas Metropolitanas e  
Microrregiões, constituídas por agrupamentos de  
Municípios limítrofes caracterizando uma mesma  
comunidade sócio-econômica, as quais terão como  
objetivo a integração da organização, do  
planejamento, da programação e da execução de  
funções e serviços públicos de interesse  
metropolitano ou microrregional, atentando para os  
princípios de harmonização espacial e setorial.  
§ 1o. Cada Área Metropolitana ou Microrregião  
terá um Conselho Metropolitano ou Microrregional,  
do qual participarão, como membros natos e  
insubstituíveis, os Prefeitos e os Presidentes das  
Câmaras dos Municípios componentes, sob a  
presidência do Governador do Estado.  
§ 2o. A União, os Estados e os Municípios  
estabelecerão mecanismos de cooperação de recursos  
e de atividades para assegurar a realização das  
funções e dos serviços públicos de interesse  
metropolitano ou microrregional, vinculando pelo  
menos três por cento (3%) dos tributos federais,  
estaduais e municipais respectivos, na  
constituição do Fundo Metropolitano de  
Desenvolvimento Integrado.  
§ 3o. O disposto neste artigo aplica-se ao  
Distrito Federal, no que couber. 
Justificativa: 

A atual Constituição aborda a questão das Regiões e Áreas Metropolitanas no seu artigo 164, ficando a 
explicitação dos princípios que fundamentam a sua existência restritos à Lei Complementar n° 14.  
O exame do problema pela Constituinte atual comprovou a ineficácia da legislação vigente e a inadequação dos 
mecanismos, instrumentos e medidas decorrentes das políticas postas em prática nos últimos decênios. 
O receio de enfrentar uma realidade atemorizante e irrefreável de concentrações urbanas em megametrópoles, 
onde certamente, vigerão o caos político, administrativo e econômico-social e suas mazelas de insegurança 
individual e coletiva, da violência, da sub-habitação, das condições mínimas de saneamento básico, de saúde 
pública, de transporte coletivo, de educação, de emprego, de preservação do meio ambiente e dos recursos 
naturais, de uso do solo, de lazer e de equilíbrio psíquico das populações que nelas habita, tem motivado a 
preocupação de organismos e instituições internacionais insuspeitos, quanto à impossibilidade de estancamento 
e inversão do fluxo migratório e a expansão descontrolada das grandes cidades.  
Foram inúmeros os libelos candentes e judiciosos de pensadores, intelectuais de renome internacional, 
urbanistas, sociólogos e historiadores, que nas últimas décadas veem alertando a Nação para as consequências 
das rápidas transformações e mutações sociais decorrentes da revolução industrial e da revolução científico-
tecnológica do final deste século, balizando a vida das grandes concentrações urbanas. Estudos formulados pela 
FAO, CEPAL, UNESCO, UNCTAD e pelas FORD, ROCKEFELLER, CALOUSTE e GULBEKIAN FOUNDATIONS 
ou a antevisão prospectiva de eminentes personalidades nacionais e estrangeiras, tais como Gunnar Myrdal, 
Lois Joseph Lebret, Nelson Werneck Sodré, Josué de Castro, Anhaia Mello, Prestes Maia, Guerreiro Ramos, 
Osny Duarte Pereira, Ignácio Rangel, Villanova Artigas e J.C, de Figueiredo Ferraz veem diagnosticando, com 
precisão e clareza, a necessidade de um ordenamento jurídico-institucional a respeito.  
Urge, pois, compelir a Nação Brasileira, através de sua lei magna, para que consiga o domínio do homem sobre 
o processo do crescimento urbano, atualmente desordenado, dando-lhe organicidade e harmonia, hoje inviáveis 
com a legislação vigente, que, concentrou nas mãos da União a maior parte do bolo tributário, ficando uma 
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pequena parte para os Estados, muito pouco para os Municípios e nada para as Áreas Metropolitanas, estas 
submissas à maior ou menor conscientização dos detentores do poder quanto aos problemas e sequelas 
resultantes dessa irreversível realidade factual.  
Em face dessa realidade, impõe-se um tratamento diferenciado para as Áreas Metropolitanas ou megalópoles 
brasileiras, o que justifica a presente emenda ao Projeto de Constituição de 9 de julho deste ano a qual, além de 
institucionalizar as grandes concentrações urbanas, busca instrumentalizá-las com a criação de um fundo 
especial – FUNDO METROPOLITANO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO – mediante a vinculação de um 
percentual de tudo o universo de tributos federais, estaduais e municipais destinado a atender às despesas de 
projetos de desenvolvimento integrado dessas regiões.  
Outrossim, mister se faz delegar, além dos meios, também o poder de decisão e de deliberação para não só 
elaborar, mas executar projetos, programas e planos das megalópoles, bem como administrar os recursos do 
F.M.D.I. acima citado pelos que, responsáveis pelo equacionamento de soluções, estão também imbuídos da 
legitimidade popular e democrática: os Prefeitos e os Presidentes das Câmaras dos municípios que compõem as 
Áreas Metropolitanas.  
Creio que a proposta de emenda ora apresentada traduz as mais lídimas aspirações da comunidade brasileira 
das grandes metrópoles.  
Cumpre-se, outrossim, alertar que a aprovação dessa emenda implicará na necessidade de compatibilização dos 
artigos 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 331, 463 e 493 do presente Projeto da Constituição.  
Parecer:   

   As alterações introduzidas pelo substitutivo no capítulo tornam desnecessária a aprovação das modificações 
propostas.  
Pela rejeição. 
     
   EMENDA:12154 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   CHRISTOVAM CHIARADIA (PFL/MG) 
Texto:   

   Emenda Supressiva  
Art. 66 - Compete privativamente aos Municípios:  
§ 1o. - Compete ainda aos Municípios:  
... .......................... 
VI - explorar diretamente ou mediante  
concessão os serviços públicos locais de gás  
combustível canalizado.  
SUPRESSÃO  
Dispositivo a ser suprimido: art. 66, § 1o, inciso VI. 
Justificativa: 

Com a inclusão da letra “f” ao inciso XII do artigo 54, tal atividade integrando a competência da União, caberá a 
supressão do inciso VI do § 1º do artigo 66 do Anteprojeto. 
Com o notável surto das pesquisas de gás natural e a instalação de gasodutos em extensas regiões, visando ao 
fornecimento do produto a usuários industriais, comerciais, institucionais e domiciliares, faz-se indispensável 
assegurar à União a condição de Poder concedente dos serviços de distribuição do gás combustível canalizado 
de qualquer origem, cujo tratamento exige orientação técnica uniforme e compatibilidade com os interesses 
gerais do País. 
Nas atuais condições de desenvolvimento econômico e populacional, a distribuição de gás combustível 
canalizado perdeu sua primitiva característica de restrito interesse municipal ou regional, para situar-se na órbita 
do problema nacional. 
A supressão proposta não prejudicará as atividades das empresas regionais ou locais de distribuição de gás, que 
convivem adequadamente com os organismos federais do setor e tivessem os seus interesses resguardados 
pelo Ministério das Minas e Energia ao fixar a política nacional do gás. 
Parecer:   

   Pela rejeição, considerando que o novo substitutivo do relator optou pela manutenção do dispositivo na forma 
original. 
    
   EMENDA:12157 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   

   CHRISTOVAM CHIARADIA (PFL/MG) 
Texto:   

   Emenda Supressiva  
Art. 57 - Compete aos Estados:  
V - explorar, nas áreas metropolitanas,  
diretamente ou mediante concessão, os serviços  
públicos de gás combustível canalizado.  
Supressão: Dispositivo a ser suprimido:  
artigo 57, inciso V. 
Justificativa: 

Com a inclusão da letra "f" ao inciso XII do artigo 54, tal atividade integrando a competência da União, caberá a 
supressão do inciso V do artigo 57 do Anteprojeto. 
Com o notável surto das pesquisas de gás natural e a instalação de gasodutos em extensas regiões, visando ao 
fornecimento do produto a usuários industriais, comerciais, institucionais e domiciliares, faz-se indispensável 
assegurar à União a condição de poder concedente dos serviços de distribuição do gás combustível canalizado 
de qualquer origem, cujo tratamento exige orientação técnica uniforme e compatibilidade com os interesses 
gerais do País. 
Nas atuais condições de desenvolvimento econômico e populacional, a distribuição do gás combustível 
canalizado perdeu sua primitiva característica de restrito interesse municipal ou regional, para situar-se na órbita 
de problema nacional. 
A supressão proposta não prejudicará as atividades das empresas regionais ou locais de distribuição de gás, que 
convidem adequadamente com os organismos federais do setor e tiverem seus interesses resguardados pelo 
Ministério das Minas e Energia ao fixar a política nacional do gás. 
Parecer:   

   Pela rejeição. A outorga foi feita ao Estado por ter esse serviço público caráter regional. 
    
   EMENDA:12158 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   CHRISTOVAM CHIARADIA (PFL/MG) 
Texto:   

   Emenda Aditiva  
Dispositivo a ser incluído: art. 54, inciso XII, letra "f".  
Art. 54 - Compete à União:  
XII - explorar diretamente ou mediante  
concessão ou permissão:  
........................  
f - os serviços de distribuição de gás  
combustível canalizado de qualquer natureza. 
Justificativa: 

Com o notável surto das pesquisas de gás natural e a instalação de gasodutos em extensas regiões, visando ao 
fornecimento do produto a usuários industriais, comerciais, institucionais e domiciliares, faz-se indispensável 
assegurar à União a condição de Poder concedente dos serviços de distribuição do gás combustível canalizado 
de qualquer origem cujo tratamento exige orientação técnica uniforme e compatibilidade com os integrantes 
gerais do País. 
Nas atuais condições de desenvolvimento econômico e populacional, a distribuição de gás combustível 
canalizado perdeu sua primitiva característica de restrito interesse municipal ou regional, para situar-se na órbita 
do problema nacional.  
Parecer:   

   A matéria foi incluída, nos termos do substitutivo. 
    
   EMENDA:13038 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ÁLVARO ANTÔNIO (PMDB/MG) 
Texto:   

   Emenda modificativa: Art. 73  
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O Art. 73 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 73 - Os Estados poderão, mediante lei  
complementar, criar áreas metropolitanas e  
microrregiões, constituídas por agrupamento de  
municípios limítrofes para integrar a organização,  
o planejamento, a programação e a execução de  
serviços públicos de interesse metropolitano ou  
microrregional, atendendo aos princípios de  
integração espacial e setorial. 
Justificativa: 

Uniformizar o uso de Expressão “Serviço Público” tornando-a definidora única de todas as atividades e funções 
comuns ligadas ao interesse público local, regional ou miro-regional.  
Parecer:   

   Pela rejeição, considerando que o novo substitutivo do relator deu outra redação ao dispositivo. 
   
   EMENDA:13082 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Art. 66  
Dar ao artigo 66, seus parágrafos e incisos a  
seguinte redação:  
Art. 66 - Compete aos Municípios:  
I - privativamente:  
a) - legislar sobre assuntos de interesse  
municipal predominante;  
b) - instituir e arrecadar os tributos de sua  
competência, bem como aplicar as suas rendas, sem  
prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e  
publicar balancetes nos prazos fixados em lei;  
c) - criar, organizar e suprimir Distritos,  
na forma estabelecida em Lei Orgânica;  
d) - organizar e prestar os serviços públicos  
de predominante interesse local;  
e) - promover adequado ordenamento  
territorial, mediante planejamento e controle do  
uso, parcelamento e ocupação de imóvel com  
destinação urbana;  
f) - manter, com a cooperação do Estado, os  
programas de alfabetização, pré-escola e o ensino  
de primeiro grau;  
g) - prestar, com a cooperação da União e do  
Estado, os serviços de atenção primária à saúde da população.  
II - supletivamente:  
a) - fomentar a produção agropecuária e  
organizar o abastecimento urbano;  
b) - implantar programas de construção de  
moradias, bem como promover a melhoria das  
condições habitacionais e de saneamento básico da população;  
c) - promover adequado ordenamento  
territorial, mediante planejamento e controle do  
uso, parcelamento e ocupação de imóvel com  
destinação rural;  
d) - explorar diretamente ou mediante  

concessão os serviços públicos locais de gás  
combustível canalizado, exceto nas regiões  
metropolitanas, sendo neste caso a competência do  
Estado.  
III - por delegação:  
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a) - os Municípios poderão prestar serviços  
da competência da União ou dos Estados, desde que  
haja a competência da União ou dos Estados, desde  
que haja a competente delegação, mas somente o  
farão quando lhes forem atribuídos os recursos  
necessários pelos delegantes. 
Justificativa: 

Um dos maiores problemas a nível municipal é estabelecer a competência do ente local de forma clara e ao 
mesmo tempo resumida. 
A maneira encontrada foi dividir a competência em três espécies, ou seja, privativa, supletiva e por delegação, 
agrupando-se nas duas primeiras os assuntos mais comuns e que deverão, obrigatoriamente, ser atribuídos aos 
Municípios. Na terceira espécie, por delegação, pela experiência do passado, foi esta permitida, porem como é 
da União ou do Estado, estes obrigatoriamente deverão repassar os recursos necessários.  
Parecer:   

   Pela rejeição. O detalhamento exaustivo da competência municipal deve ser inserido e disciplinado na lei 
orgânica, não havendo necessidade, portanto, de elevar a matéria à categoria de norma constitucional. 
    
   EMENDA:13178 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
Texto:   

   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Dispositivo emendado ao art. 73.  
O artigo 73 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 73 - "As áreas Metropolitanas e as Micro  
regiões são criadas, modificadas ou extintas por  
lei estadual, ratificada pelas Câmaras Municipais  
dos respectivos Municípios." 
Justificativa: 

A redação ora proposta é mais objetiva, portanto mais adequada.  
Parecer:   

   Pela rejeição, considerando que o novo Substitutivo do Relator deu diferente redação ao dispositivo. 
   
   EMENDA:13306 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MAURO MIRANDA (PMDB/GO) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva ao Art. 73  
Art. 73 - Os Estados, com base em critérios  

gerais estabelecidos em Lei Complementar Federal,  
poderão criar, mediante Lei, entidades  
administrativas territoriais para organizar,  
planejar, programar e executar serviços de  
interesse metropolitano, ou microrregional,  
assegurando maioria de representação em seu órgão  
deliberativo aos municípios abrangidos.  
§ 1o. - Cada entidade metropolitana ou  
microrregional terá um conselho deliberativo  
metropolitano ou microrregional, do qual  
participarão, dentre outros, como membros natos,  
os Prefeitos e os Presidentes das Câmaras dos  
Municípios competentes.  
§ 2o. - A entidade metropolitana ou  
microrregional poderá fixar tarifas, participar da  
transferência de recursos destinados aos serviços  
regionais e receber delegação para arrecadar  
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tributos.  
§ 3o. - A União, os Estados e os Municípios  
abrangidos promoverão a cooperação de recursos e  
de atividades com observância das diretrizes e  
prioridades resultantes do planejamento  
metropolitano ou microrregional.  
§ 4o. - O disposto neste artigo aplicar-se-á  
ao Distrito Federal, no que couber.  
§ 5o. - Ao órgão deliberativo metropolitano  
ou microrregional fica assegurado o direito de  
manifestação sobre projetos de Lei e a iniciativa  
de leis estaduais ou municipais em matérias de  
interesse metropolitano ou microrregional. 
Justificativa: 

É fundamental que se introduza uma abertura na Constituição Federal para que os Estados possam, segundo 
juízo de conveniência e oportunidade, criar entidades regionais autárquicas com participação obrigatória e 
preponderante dos municípios componentes no órgão deliberativo metropolitano ou microrregional, conforme o 
caso.  
Sem essa autorização constitucional os estados em que os problemas metropolitanos ou microrregiões se 
apresentam com maior agudeza ficarão manietados, impedidos de geri-los com eficácia por não disporem de 
instrumentos institucionais adequados.  
Esta proposta amplia o campo da chamada autonomia municipal, possibilitando aos municípios envolvidos a 
participação efetiva, em nível decisório, no equacionamento de questões supra municipais que, também, lhes 
interessa. 
Esta proposta prevê também que a entidade que venha a ser criada deverá dispor de recursos financeiros 
adequados para desempenhar adequadamente as atribuições que lhe forem designadas pelo respectivo Estado. 
Além disso, considera-se igualmente relevante assegurar que o órgão deliberativo metropolitano ou micror-
regional, com participação majoritária dos municípios abrangidos, possa participar do processo legislativo 
estadual mediante a iniciativa de leis e o direito de manifestação sobre Projetos de Lei de seu interesse. 
Considera-se igualmente importante substituir a expressão “Funções Públicas” por “Serviços” para realçar o 
caráter operativo de entidade proposta e superar polêmica existente entre juristas. Embora a prestação de 
serviços possa significar o desempenho de funções públicas, juristas existem que distinguem esses conceitos, 
daí resultando o entendimento de que o desempenho de funções públicas não autorizaria a execução de 
serviços públicos. De outra parte, é certo que a autorização para prestação de serviços implica o exercício de 
funções públicas necessárias para a execução dos referidos serviços.  
Finalmente, esta proposta e flexível o bastante para que sejam respeitadas as peculiaridades e diversidades das 
regiões metropolitanas ou microrregiões do país.  
Parecer:   

   Pela rejeição, considerando que o novo substitutivo do relator deu outra redação ao dispositivo. 
   
   EMENDA:13557 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   

   Emenda Aditiva  
Acrescentem-se dois parágrafos ao art. 310:  
Parágrafo 1o. - A União poderá autorizar os  
Estados e Municípios a realizarem os serviços de  
canalização do gás natural por ela explorados.  
Parágrafo 2o. - A canalização de gás natural  
obedecerá a projeto previamente aprovado  
pela União e pelos Estados e Municípios cujo  
território for atingido. 
Justificativa: 

A regra, de relevância para os Estados e Municípios, deve constar do texto, com exceção ao regime de 
monopólio 
Parecer:   

   A idéia de monopólio, pelas raízes gregas, não deixa margem a dúvidas de que se trata de uma presença 
única. Não por que a União delegar o exercício do monopólio aos Estados.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:14145 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva  
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,  
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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  
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  
microrregiões 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 CAFFE 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:14529 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   PLÍNIO MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Aos incisos II e IV, § 1o, do art. 66 do  
Projeto se dê a seguinte redação:  
"II - promover a melhoria das condições  
habitacionais, de saneamento básico e de  
transporte urbano da população;  
VI - explorar diretamente ou mediante  
concessão, os serviços públicos locais de gás  
combustível canalizado, salvo nos municípios  
integrantes de regiões metropolitanas e  
aglomerações urbanas." 
Justificativa: 

Esta redação dos incisos distribui melhor a competência dos municípios.  
Parecer:   

   Substancialmente a modificação proposta é de pouca relevância. A organização e planejamento das Regiões 
Metropolitanas já está suficientemente prevista no art. 73. 
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   EMENDA:14769 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   AFONSO ARINOS (PFL/RJ) 
Texto:   

   Art. 54, XII, letra "f"  
Inclusão  
Dispositivo a ser incluído:  
Art. 54, inciso XII, letra "f"  
Art. 54 - Compete à União:  
XII - explorar diretamente ou mediante  
concessão ou permissão:  
............................................  
"f" - os serviços de distribuição de gás  
combustível canalizado de qualquer natureza. 
Justificativa: 

Com o notável surto das pesquisas de gás natural e a instalação de gasodutos em extensas regiões, visando ao 
fornecimento do produto a usuários industriais, comerciais, institucionais e domiciliares, faz-se indispensável 
assegurar à União a condição de Poder concedente dos serviços de distribuição do gás combustível canalizado 
de qualquer origem, cujo tratamento exige orientação técnica uniforme e compatibilizado com os interesses 
gerais do País.  
Nas atuais condições de desenvolvimento econômico e populacional, a distribuição de gás combustível 
canalizado perdeu sua primitiva característica de restrito interesse municipal ou regional, para situar-se na órbita 
do problema nacional.  
Parecer:   

   A matéria foi incluída, nos termos do substitutivo. 
    
   EMENDA:14773 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   AFONSO ARINOS (PFL/RJ) 
Texto:   

   Art. 66 - Compete privativamente aos Municípios:  
§ 1o. - Compete ainda aos Municípios:  
............................................  
VI - explorar diretamente ou mediante  
concessão os serviços públicos locais de gás  
combustível canalizado.  
Supressão  
Dispositivo a Ser Suprimido:  
Artigo 66, § 1o. inciso VI. 
Justificativa: 

Com a inclusão da letra “f” ao inciso XII do artigo 54, tal atividade integrando a competência da União, caberá a 
supressão do inciso VI do § 1º do artigo 66 do Anteprojeto. 
Com o notável surto das pesquisas de gás natural e a instalação de gasodutos em extensas regiões, visando ao 
fornecimento do produto a usuários industriais, comerciais, institucionais e domiciliares, faz-se indispensável 
assegurar à União a condição de Poder concedente dos serviços de distribuição do gás combustível canalizado 
de qualquer origem, cujo tratamento exige orientação técnica uniforme e compatibilidade com os interesses 
gerais do País. 
Nas atuais condições de desenvolvimento econômico e populacional, a distribuição de gás combustível 
canalizado perdeu sua primitiva característica de restrito interesse municipal ou regional, para situar-se na órbita 
do problema nacional. 
A supressão proposta não prejudicará as atividades das empresas regionais ou locais de distribuição de gás, que 
convivem adequadamente com os organismos federais do setor e tivessem os seus interesses resguardados 
pelo Ministério das Minas e Energia ao fixar a política nacional do gás. 
Parecer:   

   Pela rejeição, tendo em vista que o novo substitutivo do Relator adotou a permanência do dispositivo. 
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   EMENDA:14961 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   SIMÃO SESSIM (PFL/RJ) 
Texto:   

   MODIFICATIVA  
Introduzam-se as seguintes modificações:  
Art. 66 inciso IV - Substituir a atual  
redação do inciso IV pela seguinte:  
"IV - Organizar e prestar os serviços  
públicos de predominante interesse local, tais como:  
a) abastecimento de água potável e esgotos  
sanitários, transportes coletivos urbanos e  
intramunicipais, mercados, feiras, matadouros,  
distribuição mediante canalização de gás natural  
ou obtido por processo técnico, construção e  

conservação de estradas vicinais, cemitérios e  
serviços funerários, iluminação pública, limpeza  
urbana, atenção primária de saúde e ensino pré-escolar e de primeiro grau.  
[...] 
Justificativa: 

Impõe-se definir a competência do Município na prestação de serviços públicos locais e no exercício de suas 
outras atribuições, não somente com o objetivo de fixar as suas responsabilidades para com a comunidade, 
como também de evitar as atuais práticas de competências concorrentes na prestação de serviços públicos 
locais, onerosas para o contribuinte, facilitadoras da invasão da competência municipal pelas esferas superiores 
e condicentes à indefinição de responsabilidades no exercício de atividades que dizem respeito ao bem-estar 
cotidiano do cidadão, como são aquelas de caráter predominantemente local.  
Quanto à criação de distritos, somente cria-los nada resolve: Sendo assim, é válida a obrigação de implementar 
um mínimo de serviços básicos como os indicados neste parágrafo.  
Parecer:   

   A proposta de Emenda envereda pela casuística, além de extravasar aos limites da matéria constitucional. 
    
   EMENDA:15189 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   

   Emenda Aditiva  
Dispositivo emendado - Art. 73  
Dê-se ao caput do artigo 73 do Projeto de  
Constituição a seguinte redação:  
"Art. 73 - Os Estados poderão, mediante Lei  
Complementar, criar Regiões Metropolitanas ou  
microrregiões, constituídas por agrupamentos de  
municípios limítrofes para integrar a organização,  
o planejamento, a programação e a execução de  
funções de interesse metropolitano ou  
microrregional, atendendo aos princípios de  
integração especial e setorial, especificamente no  
que diz respeito à sua localização e operação." 
Justificativa: 

Preliminarmente, inserem-se os termos Regiões Metropolitanas e substituição a áreas metropolitanas, por ser 
aquele mais abrangente e tecnicamente mais adequado, conforme explicitado em outra emenda de nossa 
autoria. 
Por outro lado, sem a complementação referente à localização e operação, o princípio da integração das funções 
públicas perde muito de sua eficácia.  
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É essencial que do ponto de vista de sua localização e funcionamento, as funções públicas (serviços, 
equipamentos e infraestrutura) sejam consideradas em relação a todo o território da Região Metropolitana ou 
microrregião. 
Desta forma, está sendo assegurado ao cidadão os meios para. 
1. integração operacional e tarifaria do transporte coletivo. Ou seja, um sistema que evita o desperdício de várias 
linhas municipais em itinerários intermunicipais, bem como as disponibilidades entre tarifas numa mesma região.  
2. garantia de padrão na oferta de qualidade e quantidade de água potável, coleta de resíduos sólidos e 
saneamento básico na grande cidade; 
3. equiparação no pagamento de impostos locais, especialmente do IPTU. Pretende-se esclarecer critérios 
comuns para cobrança de impostos numa mesma Região Metropolitana ou microrregião; 
4. o funcionamento integrado aos serviços como: educação, saúde e judiciário. 
Finalmente, cumpre ressaltar que o princípio da integração nas Regiões Metropolitanas foi aprovado na íntegra 
por ocasião do Relatório da Subcomissão dos Municípios e Regiões, passando a integrar o Relatório da 
Comissão de Organização do Estado.  
Parecer:   

   Pela aprovação parcial, com a redação e forma dada pelo substitutivo. 
   
   EMENDA:15195 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado - art. 73.  
Dê-se ao artigo 73 e seus parágrafos a seguinte redação:  
"Art. 73 - 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 de  
integração espacial e setorial.  
§ 1o. Cada Região Metropolitana ou  
microrregião terá um Conselho Metropolitano ou  
microrregional, do qual participarão, como membros  
natos, os Prefeitos e os Presidentes das Câmaras  
dos Municípios componentes.  
§ 2o. 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 ou  
microrregional.  
§ 3o. O disposto neste artigo aplica-se ao  
Distrito Federal, no que couber. 
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 
interrelacões sócio-econômicas 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 aprovação parcial, com a redação e forma dada pelo substitutivo. 
   
   EMENDA:15662 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
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Texto:   

   Dê-se ao artigo 55 e parágrafos a seguinte redação:  
Art. 55 - O Distrito Federal e os Estados se  
organizam e se regem pelas Constituições e leis  
que adotarem, observados os princípios desta  
Constituição.  
§ 1o. - São poderes do distrito Federal e dos  
Estados o Legislativo, o executivo e o judiciário,  
independente e harmônicos entre si.  
§ 2o. - São reservadas ao Distrito Federal e  
aos estados todas as competências que não lhe  
sejam vedadas. 
Justificativa: 

O Distrito Federal não é inferior às demais unidades federadas, consideradas como Estados.  
Desde a primeira Constituição Republicana que surgiu a denominação Distrito Federal e daí surgiu também o 
primeiro brado autonomista, na voz do Deputado Tomás Delfino, que em janeiro de 1981, reivindicou autonomia 
para o Distrito Federal. 
O que reivindicamos neste momento é autonomia inclusive para o judiciário.  
Parecer:   

   Não cabe, dentro do capítulo reservado aos Estados Federais, tratar do Distrito Federal, para o qual se 
reservou todo um capítulo.  
Pela rejeição. 
     
   EMENDA:16469 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   

   Dê-se ao art. 66 do Projeto de Constituição a seguinte redação: Art. 66 Compete aos  
Municípios:  
I - Privativamente:  
a) legislar sobre assuntos de interesse  
municipal predominante;  
b) instituir e arrecadar os tributos de sua  
competência, bem como aplicar as suas rendas, sem  
prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e  
publicar balancetes nos prazos fixados em lei;  
c) criar, organizar e suprimir Distritos na  
forma estabelecida em Lei Orgânica;  
d) organizar e prestar serviços públicos de  
predominante interesse local;  
e) promover adequado ordenamento territorial,  
mediante planejamento e controle do uso,  
parcelamento e ocupação de imóvel com destinação urbana;  
f) manter, com a cooperação do Estado, os  
programas de alfabetização, pré-escola e o ensino  
de primeiro grau;  
g) prestar, com a cooperação da União e do  
Estado, os serviços de atenção primária à saúde da população;  
II - supletivamente:  
a) fomentar a produção agropecuária e  
organizar o abastecimento urbano;  
b) implantar programas de construção de  
moradias, bem como promover a melhoria das  
condições habitacionais e de saneamento básico da população;  
c) promover adequado ordenamento territorial,  
mediante planejamento e controle do uso,  
parcelamento e ocupação de imóvel com destinação rural;  
d) explorar diretamente ou mediante concessão  

os serviços públicos locais de gás combustível canalizado.  
III - por delegação:  
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a) os Municípios poderão prestar serviços de  
competência da União ou dos Estados, desde que  
haja a competente delegação, mas somente o farão  
quando lhes forem atribuídos os recursos  
necessários pelos delegantes. 
Justificativa: 

Um dos maiores problemas a nível municipal é estabelecer a competência do ente local de forma clara e ao 
mesmo tempo resumida. 
A maneira encontrada foi dividir a competência em três espécies, ou seja, privativa, supletiva e por delegação, 
agrupando-se nas duas primeiras os assuntos mais comuns e que deverão, obrigatoriamente, ser atribuídos aos 
Municípios. Na terceira espécie, por delegação, pela experiência do passado, foi esta permitida, porem como é 
da União ou do Estado, estes obrigatoriamente deverão repassar os recursos necessários.  
Parecer:   

   O novo projeto do relator alterou o artigo 66 de seu primeiro Projeto, de modo que o proposto nesta emenda 
ficou parcialmente aprovado. 
    
   EMENDA:16471 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   

   Dê-se ao artigo 73 do Projeto de Constituição a redação seguinte:  
"Art. 73 - As Áreas Metropolitanas e as  
Microrregiões são criadas, modificadas ou extintas  
por lei estadual, ratificada pelas Câmaras  
Municipais dos respectivos Municípios". 
Justificativa: 

É desnecessário, porque natural, indicar que as Áreas Metropolitanas e as Microrregiões são constituídas por 
agrupamento de Municípios limítrofes. Se não constituírem agrupamento não são limítrofes e se não são 
limítrofes não podem ser agrupamentos e, via de consequência, não podem ser áreas ou microrregiões.  
De outra parte, para atender ao princípio da analogia, a lei estadual que cria, modifica ou extingue as Áreas 
Metropolitanas e as Microrregiões devem ser ratificadas pelas Câmaras Municipais. Observar-se-á, assim, 
solenidade semelhante a que se exige por ocasião da criação, modificação ou extinção das Regiões de 
Desenvolvimento Econômico, isto é, a ratificação da lei federal pelas Assembleias Legislativas dos respectivos 
Estados-membros.  
Parecer:   

   O substitutivo deu tratamento diferente à matéria. 
     
   EMENDA:16621 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   CÁSSIO CUNHA LIMA (PMDB/PB) 
Texto:   

   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO - Art. 66  
Dar ao artigo 66, seus parágrafos e incisos a seguinte redação:  
Art. 66 - Compete aos Municípios:  
I - privativamente:  
a) legislar sobre assuntos de interesse  
municipal predominante;  
b) instituir e arrecadar os tributos de sua  
competência, bem como aplicar as suas rendas, sem  
prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e  
publicar balancetes nos prazos fixados em lei;  
c) criar, organizar e suprimir Distritos, na  
forma estabelecida em Lei Orgânica;  
d) organizar e prestar os serviços públicos  
de predominante interesse local;  
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e) promover adequado ordenamento territorial,  
mediante planejamento e controle do uso,  
parcelamento e ocupação de imóvel com destinação urbana;  
f) manter, com a cooperação do Estado, os  
programas de alfabetização, pré-escolar e o ensino  
de primeiro grau;  
g) prestar, com a cooperação da União e do  
Estado, os serviços de atenção primária à saúde da população.  
II - supletivamente:  
a) fomentar a produção agropecuária e  
organizar o abastecimento urbano;  
b) implantar programas de construção de  
moradias, bem como promover a melhoria das  
condições habitacionais e de saneamento básico da população;  
c) promover adequado ordenamento territorial,  
mediante planejamento e controle do uso,  
parcelamento e ocupação de imóvel com destinação rural;  
d) explorar diretamente ou mediante  

concessão os serviços públicos locais de gás  
combustível canalizado.  
III - por delegação:  
a) os Municípios poderão prestar serviços da  
competência da União ou dos Estados, desde que  
haja a competente delegação mas somente o farão  
quando lhes forem atribuídos os recursos  
necessários pelos delegantes. 
Justificativa: 

Um dos maiores problemas a nível municipal é estabelecer a competência do ente local de forma clara e ao 
mesmo tempo resumida. 
A maneira encontrada foi dividir a competência em três espécies, ou seja, privativa, supletiva e por delegação, 
agrupando-se nas duas primeiras os assuntos mais comuns e que deverão, obrigatoriamente, ser atribuídos aos 
Municípios. Na terceira espécie, por delegação, pela experiência do passado, foi esta permitida, porem como é 
da União ou do Estado, estes obrigatoriamente deverão repassar os recursos necessários.  
Parecer:   

   O novo projeto do relator alterou o artigo 66 de seu primeiro Projeto, de modo que o proposto nesta emenda 
ficou parcialmente aprovado. 
    
   EMENDA:16623 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   CÁSSIO CUNHA LIMA (PMDB/PB) 
Texto:   

   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 73  
O texto desse artigo deve ser substituído  
pelo seguinte:  
"As Áreas Metropolitanas e as Microrregiões  
são criadas, modificadas ou extintas por lei  
estadual, ratificada pelas Câmaras Municipais dos  
respectivos Municípios." 
Justificativa: 

É desnecessário, porque natural, indicar que as Áreas Metropolitanas e as Microrregiões são constituídas por 
agrupamento de Municípios limítrofes. Se não constituírem agrupamento não são limítrofes e se não são 
limítrofes não podem ser agrupamentos e, via de consequência, não podem ser áreas ou microrregiões.  
De outra parte, para atender ao princípio da analogia, a lei estadual que cria, modifica ou extingue as Áreas 
Metropolitanas e as Microrregiões devem ser ratificadas pelas Câmaras Municipais. Observar-se-á, assim, 
solenidade semelhante a que se exige por ocasião da criação, modificação ou extinção das Regiões de 
Desenvolvimento Econômico, isto é, a ratificação da lei federal pelas Assembleias Legislativas dos respectivos 
Estados-membros.  
Parecer:   

   As alterações introduzidas pelo substitutivo no capítulo tornam desnecessária a aprovação das modificações 
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propostas.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:16701 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ALEXANDRE PUZYNA (PMDB/SC) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva.  
Dispositivo Emendado - art. 66  
Dar ao artigo 66, seus parágrafos e incisos a seguinte redação:  
Art. 66 - Compete aos Municípios  
I - privativamente:  
a) legislar sobre assuntos de interesse  
municipal predominante.  
b) instituir e arrecadar os tributos de sua  
competência, bem como aplicar as suas rendas, sem  
prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e  
publicar balancetes nos prazos fixados em lei;  
c) criar, organizar e suprimir Distritos, na  
forma estabelecida em Lei Orgânica;  
d) organizar e prestar os serviços públicos  
de predominante interesse local;  
e) promover adequado ordenamento territorial,  
mediante planejamento e controle do uso,  
parcelamento e ocupação de imóvel com destinação urbana;  
f) manter, com a cooperação do Estado, os  
programas de alfabetização, pré-escola e o ensino  
de primeiro grau;  
g) prestar, com a cooperação da União e do Estado,  
os serviços de atenção primária à saúde da população.  
II - supletivamente:  
a) fomentar a produção agropecuária e  
organizar o abastecimento urbano;  
b) implantar programas de construção de  
moradias, bem como promover a melhoria das  
condições habitacionais e de saneamento básico da população;  
c) promover adequado ordenamento territorial,  
mediante planejamento e controle do uso,  
parcelamento e ocupação de imóvel com destinação rural;  
d) explorar diretamente ou mediante concessão  

os serviços públicos locais de gás combustível canalizado.  
III - por delegação:  
a) os Municípios poderão prestar serviços da  
competência da União ou dos Estados, desde que  
haja a competente delegação, mas somente o farão  
quando lhes forem atribuídos os recursos  
necessários pelos delegantes. 
Justificativa: 

Um dos maiores problemas a nível municipal é estabelecer a competência do ente local de forma clara e ao 
mesmo tempo resumida. 
A maneira encontrada foi dividir a competência em três espécies, ou seja, privativa, supletiva e por delegação, 
agrupando-se nas duas primeiras os assuntos mais comuns e que deverão, obrigatoriamente, ser atribuídos aos 
Municípios. Na terceira espécie, por delegação, pela experiência do passado, foi esta permitida, porem como é 
da União ou do Estado, estes obrigatoriamente deverão repassar os recursos necessários.  
Parecer:   

   O 2o.Projeto do Relator deu ao artigo 66 nova redação que em parte está concorde com os temas da Emenda. 
     
   EMENDA:16719 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ALEXANDRE PUZYNA (PMDB/SC) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva.  
Dispositivo Emendado: Art. 73.  
O texto desse artigo deve ser substituído  
pelo seguinte: "As Áreas metropolitanas e as  
Microempresas são criadas, modificadas ou extintas  
por lei estadual, ratificada pelas Câmaras  
Municipais dos respectivos Municípios". 
Justificativa: 

É desnecessário, porque natural, indicar que as Áreas Metropolitanas e as Microrregiões são constituídas por 
agrupamento de Municípios limítrofes. Se não constituírem agrupamento não são limítrofes e se não são 
limítrofes não podem ser agrupamentos e, via de consequência, não podem ser áreas ou microrregiões.  
De outra parte, para atender ao princípio da analogia, a lei estadual que cria, modifica ou extingue as Áreas 
Metropolitanas e as Microrregiões devem ser ratificadas pelas Câmaras Municipais. Observar-se-á, assim, 
solenidade semelhante a que se exige por ocasião da criação, modificação ou extinção das Regiões de 
Desenvolvimento Econômico, isto é, a ratificação da lei federal pelas Assembleias Legislativas dos respectivos 
Estados-membros.  
Parecer:   

   As alterações introduzidas pelo substitutivo no capítulo tornam desnecessária a aprovação das modificações 
propostas.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:17179 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   IRAJÁ RODRIGUES (PMDB/RS) 
Texto:   

   Dispositivo emendado - Art. 73  
Dê-se nova redação ao art. 73:  
Art. 73 - " As áreas metropolitanas e as  
microrregiões são criadas, modificadas ou extintas  
por lei estadual, ratificadas pelas Câmaras  
Municipais dos respectivos Municípios." 
Justificativa: 

É desnecessário, porque natural, indicar que as Áreas Metropolitanas e as Microrregiões são constituídas por 
agrupamento de Municípios limítrofes. Se não constituírem agrupamento não são limítrofes e se não são 
limítrofes não podem ser agrupamentos e, via de consequência, não podem ser áreas ou microrregiões.  
De outra parte, para atender ao princípio da analogia, a lei estadual que cria, modifica ou extingue as Áreas 
Metropolitanas e as Microrregiões devem ser ratificadas pelas Câmaras Municipais. Observar-se-á, assim, 
solenidade semelhante a que se exige por ocasião da criação, modificação ou extinção das Regiões de 
Desenvolvimento Econômico, isto é, a ratificação da lei federal pelas Assembleias Legislativas dos respectivos 
Estados-membros.  
Parecer:   

   As alterações que o substitutivo introduziu no capítulo tornaram desnecessária a aprovação do dispositivo 
proposto.  
Pela rejeição. 
   
   
   EMENDA:17554 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   TITO COSTA (PMDB/SP) 
Texto:   

   EMENDA SUPRESSIVA  
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Ao artigo 66, § 1o., N. VI:  
VI - explorar diretamente ou mediante  
concessão os serviços públicos locais de gás  
combustível canalizado. 
Justificativa: 

A competência do Município para organizar e prestar os serviços públicas públicos de predominante interesse 
local já está consignada no art. 66, IV, não havendo motivo nenhum para eleger o gás canalizado a uma situação 
especial. Nem seria razoável que a transferência do serviço só pudesse ser feita por concessão.  
Parecer:   

   Pela rejeição, considerando que o novo substitutivo do relator mantém o dispositivo na sua forma original. 
    
   EMENDA:17712 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MAURÍCIO FRUET (PMDB/PR) 
Texto:   

   Dê-se, ao artigo 73, do Projeto de  
Constituição, a seguinte redação:  
Art. 73 - Os Estados poderão, mediante Lei  
complementar, estabelecer Regiões Metropolitanas,  
Aglomerações Urbanas e Microrregiões, constituídas  
por agrupamento de municípios limítrofes, para  
integrar a organização, o planejamento, a  
programação e a execução de funções públicas de  
interesse metropolitano, da aglomeração urbana ou  
microrregional, atendendo aos princípios da  
integração espacial e setorial.  
Parágrafo 1o. - Cada Região Metropolitana,  
Aglomeração Urbana ou Microrregião terá um  
Conselho Metropolitano, da Aglomeração Urbana ou  
Microrregional.  
Parágrafo 2o. - ...de funções públicas de  
interesse metropolitano, da aglomeração urbana ou  
microrregional. 
Justificativa: 

Os acréscimos sugeridos ao artigo visam dar-lhe coerência redacional. Daí a razão da presente emenda.  
Parecer:   

   O artigo 73 foi suprimido pelo substitutivo do Relator. 
   
   EMENDA:18068 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PMDB/PR) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: art. 73  
O texto desse artigo deve ser substituído  
pelo seguinte: "As Áreas Metropolitanas e as  
Microrregiões são criadas, modificadas ou extintas  
por lei estadual, ratificada pelas Câmaras  
Municipais dos respectivos Municípios." 
Justificativa: 

É desnecessário, porque natural, indicar que as Áreas Metropolitanas e as Microrregiões são constituídas por 
agrupamento de Municípios limítrofes. Se não constituírem agrupamento não são limítrofes e se não são 
limítrofes não podem ser agrupamentos e, via de consequência, não podem ser áreas ou microrregiões.  
De outra parte, para atender ao princípio da analogia, a lei estadual que cria, modifica ou extingue as Áreas 
Metropolitanas e as Microrregiões devem ser ratificadas pelas Câmaras Municipais. Observar-se-á, assim, 
solenidade semelhante a que se exige por ocasião da criação, modificação ou extinção das Regiões de 
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Desenvolvimento Econômico, isto é, a ratificação da lei federal pelas Assembleias Legislativas dos respectivos 
Estados-membros.  
Parecer:   

   Este dispositivo (art. 73) foi suprimido pelo substitutivo do Relator. 
     
   EMENDA:18227 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado - art. 66  
Dar ao artigo 66, seus parágrafos e incisos a seguinte redação:  
Art. 66. Compete aos Municípios:  
I - privativamente:  
a) legislar sobre assuntos de interesse  
municipal predominante;  
b) instituir e arrecadar os tributos de sua  
competência, bem como aplicar as suas rendas, sem  
prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e  
publicar balancetes nos prazos fixados em lei;  
c) criar, organizar e suprimir Distritos, na  
forma estabelecida em Lei Orgânica;  
d) organizar e prestar os serviços públicos  
de predominante interesse local;  
e) promover adequado ordenamento territorial,  
mediante planejamento e controle do uso,  
parcelamento e ocupação de imóvel com destinação urbana;  
f) manter, com a cooperação do Estado, os  
programas de alfabetização, pré-escola e o ensino  
de primeiro grau;  
g) prestar, com a cooperação da União e do  
Estado, os serviços de atenção primária à saúde da população.  
II - supletivamente:  
a) fomentar a produção agropecuária e  
organizar o abastecimento urbano;  
b) implantar programas de construção de  
moradias, bem como promover a melhoria das  
condições habitacionais e de saneamento básico da população;  
c) promover adequado ordenamento territorial,  
mediante planejamento e controle do uso,  
parcelamento e ocupação de imóvel com destinação rural;  
d) explorar diretamente ou mediante concessão  

os serviços públicos locais de gás combustível canalizado.  
III - por delegação:  
a) os Municípios poderão prestar serviços da  
competência da União ou dos Estados, desde que  
haja a competente delegação, mas somente o farão  
quando lhes forem atribuídos os recursos  
necessários pelos delegantes. 
Justificativa: 

Um dos maiores problemas a nível municipal é estabelecer a competência do ente local de forma clara e ao 
mesmo tempo resumida. 
A maneira encontrada foi dividir a competência em três espécies, ou seja, privativa, supletiva e por delegação, 
agrupando-se nas duas primeiras os assuntos mais comuns e que deverão, obrigatoriamente, ser atribuídos aos 
Municípios. Na terceira espécie, por delegação, pela experiência do passado, foi esta permitida, porém como é 
da União ou do Estado, estes obrigatoriamente deverão repassar os recursos necessários.  
Parecer:   

   Pela rejeição. O detalhamento exaustivo da competência municipal deve ser inserido e disciplinado na lei 
orgânica, não havendo necessidade, portanto, de elevar a matéria à categoria de norma constitucional. 
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   EMENDA:18235 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Art. 73  
O texto desse artigo deve ser substituído  
pelo seguinte: "As Áreas Metropolitanas e as  
Microrregiões são criadas, modificadas ou extintas  
por lei estadual, ratificada pelas Câmaras  
Municipais dos respectivos Municípios". 
Justificativa: 

É desnecessário, porque natural, indicar que as Áreas Metropolitanas e as Microrregiões são constituídas por 
agrupamento de Municípios limítrofes. Se não constituírem agrupamento não são limítrofes e se não são 
limítrofes não podem ser agrupamentos e, via de consequência, não podem ser áreas ou microrregiões.  
De outra parte, para atender ao princípio da analogia, a lei estadual que cria, modifica ou extingue as Áreas 
Metropolitanas e as Microrregiões devem ser ratificadas pelas Câmaras Municipais. Observar-se-á, assim, 
solenidade semelhante a que se exige por ocasião da criação, modificação ou extinção das Regiões de 
Desenvolvimento Econômico, isto é, a ratificação da lei federal pelas Assembleias Legislativas dos respectivos 
Estados-membros.  
Parecer:   

   Pela rejeição, considerando que o novo substitutivo do Relator deu outra redação ao dispositivo. 
   
   EMENDA:18535 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ROBERTO ROLLEMBERG (PMDB/SP) 
Texto:   

   Emenda Aditiva  
Acrescente-se parágrafo ao art. 55  
"Parágrafo único - Aos Estados reservem-se as  
atribuições que não lhes sejam vedadas por esta  
Constituição". 
Justificativa: 

A proposta restaura o projeto da comissão de origem.  
É regra básica de federalismo, declarado a competência residual dos Estados. Em princípio é necessário até 
para dar coerência ao disposto no art. 57, I.  
Com efeito, a redação atual diz apenas, em síntese, que o Estado é competente para legislar sobre os assuntos 
de sua competência, sem, todavia, definir quais são os assuntos de sua competência.  
Parecer:   

   A emenda atribui aos Estados as atribuições não vedadas, pela Constituição. É de preferir as competências, 
das quais defluem aquelas. Aprovada parcialmente nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:18696 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   

   De acordo com o disposto no § 2o. do art. 23  
do Regimento Interno da Assembléia Nacional  
Constituinte, dê-se ao Título IV - da Organização  
do Estado a seguinte redação: adequando-se a  
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numeração:  
Título IV  
Da Organização do Estado  
[...] 
Capítulo III  
Dos Estados  
Art. 22. - Os Estados se organizam e se regem  

pelas Constituições e leis que adotarem,  
observados os princípios desta Constituição.  
§ 1o. São reservadas aos Estados todas as  

competências que não lhe sejam vedadas.  
§ 2o. As Constituições dos Estados  
assegurarão a autonomia dos Municípios.  
Art. 23. Incluem-se entre os bens dos  
Estados:  
I - as águas superficiais ou subterrâneas,  
fluentes, em depósito ou emergentes;  
II - as ilhas oceânicas e marítimas já  
ocupadas pelos Estados e Municípios;  
III - as ilhas fluviais e lacustres; e  
IV - as áreas da Faixa de Fronteira e as  
terras devolutas não compreendidas dentre as da  
União;  
Parágrafo único - São indisponíveis para  
outros fins as terras devolutas ou arrecadadas  
pelos Estados, por ações discriminatórias,  
necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.  
Art. 24. Compete aos Estados:  

I - legislar sobre as matérias de sua  
competência; complementar as normas gerais  
referidas na alínea b, do item XXII, do art. 21; e  
suplementar a legislação federal em assuntos de  
seu interesse, especialmente os previstos nas  
alíneas c, l, i, n, p, t, v, x e z do item XXII do  
art. 21.  
II - organizar a sua justiça, o seu  
Ministério Público e a sua Defensoria Pública,  
observados os princípios desta Constituição;  
III - estabelecer diretrizes gerais de  
ordenação de seu território, objetivando coordenar  
o desenvolvimento urbano e rural, aproveitar  
racionalmente os recursos naturais e preservar o  
ambiente; e  
IV - organizar polícias civil e militar e  
corpos de bombeiros;  
V - explorar, nas áreas metropolitanas,  

diretamente ou mediante concessão, os serviços  
públicos locais de gás combustível canalizado.  
Art. 25. Os Estados poderão, mediante lei  

complementar, criar regiões Metropolitanas e  
Microrregiões, constituídas por agrupamentos de  
Municípios limítrofes para integrar a organização,  
planejamento, a programação e a execução de  
funções públicas de interesse metropolitano ou  
microrregional, atendendo aos princípios de  
integração espacial e setorial.  
[...] 
Justificativa: 

A redação ora proposta, de dispositivos correlatos, contempla os aspectos de mérito do tema, as aspirações 
sociais do povo brasileiro, a representatividade constituinte de seus signatários e a sistematização adequada à 
técnica legislativa, nos termos dos debates e acordos efetuados.  
Parecer:   

   Ao longo proposta do numeroso e representativo grupo da Constituintes, seus signatários, pode ser 
amplamente aproveitada, nos termos do substitutivo. 
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   EMENDA:19267 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   

   EMENDA SUBSTITUTIVA: Artigo 73 e seus parágrafos:  
Dê-se nova redação ao Artigo 73 e seus  
parágrafos do Projeto de Constituição.  
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  
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 nas Regiões Metropolitanas devem  
observar os princípios de integração espacial e  
setorial. 
Justificativa: 

Emenda sem justificação.  
Parecer:   

   Pela rejeição, considerando que o novo Substitutivo do Relator já deu nova redação ao dispositivo. 
   
   EMENDA:19268 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   

   EMENDA SUBSTITUTIVA:  
Substitua-se do Art. 73 e seus parágrafos,  
como se segue:  
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  
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 nas Regiões Metropolitanas devem  
observar os princípios de integração espacial e setorial.  
Art. - O Estado disporá sobre a autonomia, a  
organização e a competência da região  
metropolitana, constituída sob a forma de entidade  
administrativa territorial para execução de  
funções e serviços de interesse metropolitano.  
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§ 1o. - As Regiões Metropolitanas poderão  
receber delegação para arrecadar tributos,  
estabelecer tarifas e participar da transferência  
de recursos destinados aos serviços de interesse  
metropolitano.  
§ 2o. - As regiões metropolitanas terão um  
Conselho Deliberativo integrado por Prefeitos,  
Presidentes de Câmaras dos Municípios  
metropolitanos e outros representantes definidos  
conforme a lei, assegurada maioria de  
representação aos Municípios abrangidos.  
Art. - Os Estados poderão criar, entidades  
administrativas regionais, mediante lei,  
destinadas ao exercício de funções e serviços de  
interesse microrregional.  
§ 1o. - As microrregiões compreenderão áreas  
não metropolitanas, constituídas por municípios  
limítrofes, conurbados ou não, que façam parte da  
mesma comunidade sócio-econômica, tendo como  
função a prestação de serviços de interesse comum  
aos municípios abrangidos ou a descentralização de  
serviços estaduais.  
§ 2o. - As entidades microrregionais terão um  
Conselho Deliberativo integrado por Prefeitos,  
Presidentes de Câmaras Municipais e outros  
representantes definidos conforme a lei,  
assegurada maioria de representação aos municípios  
abrangidos.  
Art. - Os Municípios poderão criar entidades  
administrativas municipais destinadas à execução  
de serviços locais, que lhes forem designados por  
lei municipal, na respectiva circunscrição  
territorial.  
Parágrafo Único. As entidades administrativas  
municipais terão um Conselho Deliberativo  
Distrital com a participação da população local  
nos termos que forem definidos em lei municipal.  
Art. - Cabe também aos Conselhos  
Deliberativos Metropolitanos, Microrregionais ou  
Distritais a iniciativa de leis relativas às  
funções e serviços de interesse metropolitano,  
microrregional ou distrital, bem como o direito de  
manifestação sobre todos os projetos de lei  
relacionados com matérias de seu interesse que  
tramitarem nos órgãos legislativos do Estado ou do  
Município.  
Art. - Mediante lei federal ou estadual, os  
Estados ou os Municípios poderão receber  
delegação, respectivamente da União ou do Estado,  
para aplicar, como próprias, leis federais ou  
estaduais ou para executar atividades ou serviços  
sempre que lhes forem atribuídos os recursos  
necessários. 
Justificativa: 

Emenda sem justificação.  
Parecer:   

   Pela rejeição, considerando que o novo Substitutivo do Relator deu diferente redação ao dispositivo. 
   
   EMENDA:19273 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   

   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   

   DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 73  
Inclua-se no Artigo 73 do Projeto de  
Constituição, o seguinte:  
Art. 73 - Os Estados poderão., mediante lei  
complementar, criar Regiões Metropolitanas,  
Aglomerações Urbanas e Microrregiões, constituídas  
por agrupamento de municípios limítrofes para  
integrar a organização, o planejamento, a  
programação e a execução de funções públicas de  
interesse metropolitano, da aglomeração urbana ou  
microrregião, atendendo aos princípios da  
integração espacial e setorial.  
§ 1o. - Cada Região Metropolitana,  
Aglomeração Urbana ou Microrregião terá um Conselho  
Metropolitano, da Aglomeração Urbana ou  
Microrregional, do qual participarão, como membros  
natos, os Prefeitos e os Presidentes das Câmaras  
dos Municípios componentes.  
§ 2o. - 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, da  
aglomeração urbana ou microrregional.  
§ 3o. - O disposto neste artigo aplica-se ao  
Distrito federal, no que couber. 
Justificativa: 

Emenda sem justificação.  
Parecer:   

   Pela rejeição, considerando que o novo substitutivo do relator deu nova redação ao dispositivo. 
   
   
   EMENDA:19274 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   

   DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 66  
Inclua-se no Artigo 66 do Projeto de  
Constituição o que segue:  
Art. 66 - Compete privativamente aos Municípios:  
§ 1o. - Compete, ainda ao Município:  
II - promover a melhoria das condições  
habitacionais, de saneamento básico e de  
transporte urbano da população;  
VI - explorar diretamente ou mediante  
concessão, os serviços públicos locais de gás  
combustível canalizado, salvo nos municípios  
integrantes de regiões metropolitanas e  
aglomerações urbanas. 
Justificativa: 

Emenda sem justificação. 
Parecer:   

   Pela rejeição.  
A matéria prevista no item I foi outorgada aos Estados.  
Não há empecilho a que os municípios legislem sobre aspectos ligados a Administração própria que digam 
respeito à competência municipal. 
       
   EMENDA:19318 REJEITADA 
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Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   

   Dá nova redação aos artigos 306, 307, 308,  
309 e seus respectivos parágrafos, aos incisos I  
e III do artigo 310 e acrescenta os incisos V e VI  
do artigo 310:  
[...] 
Art. 310 - Constituem monopólio da União:  

I - A pesquisa , lavra, importação e  
exportação de petróleo hidrocarbonetos fluídos,  
gases raros e gás natural existentes em território  
nacional;  
III - O transporte marítimo, fluvial, e em  
condutos do petróleo bruto e seus derivados, assim  
como de gases raros e gás natural;  
VI - Fica vedada à União ceder ou conceder  
qualquer tipo de participação, e, espécie ou em  
valor, no desenvolvimento das atividades de que  
trata o "caput";  
VII - A União poderá autorizar os Estado e  

Municípios a realizarem os serviços de  
canalização do gás natural por ela explorado. 
Justificativa: 

As normas constitucionais vigentes que regulam a exploração de atividade mineral estão a exigir profundas 
transformações.  
As aberturas produzidas em favor do capital estrangeiro, a pretexto de estimular a pesquisa e o conhecimento 
das riquezas que jazem ao subsolo, resultaram em distorções absolutamente contrárias ao interesse nacional.  
De acordo com informações do pesquisador Roberto Gama e Silva, publicada em matéria de O GLOBO, em 
edição de 29.03.87, os grupos estrangeiros detinham, em 1985, aproximadamente 14.000 lançamentos de 
reservas de áreas para prospecção, abrangendo territórios que, somados, representam o sobro da superfície dos 
Estados de São Paulo e Rio de Janeiro, em conjunto, ou, se preferida uma comparação internacional, ao 
território somado das duas Alemanhas, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Irlanda do Norte e Luxemburgo. 
As dezoito mineradoras estrangeiras que detêm maiores áreas reservadas no Brasil controlam nada menos que 
cerca de ... 45.000.000 hectares, conforme ilustrado no quadro seguinte. 
MINERAIS NÃO-ENERGÉTICOS 
(GRUPOS ESTRANGEIROS LANÇAMENTOS E ÁREAS RESERVADAS)  

GRUPO Número de 
Lançamentos 

Áreas Reservadas 
Hectares 

British Petroleum – BP ......................................... 3.739 7.181.407,8244 

Brascan Recursos Naturais S/A ....(50% BP – 50% Brascan) 2.304 15.486.446,5000 

Ângulo American of South Africa.......................... 1.747 5.836.029,6576 

General Eletric/Utah Mines……………………. 1.091 2.710.319,6760 

Western Mining Corporation………………….. 727 881.410,0100 

International Nickel Company………………... 647  1.197.139,3300 

Oronco Inc………………………………………. 616 5.705.342,7700 

Ardeb Aciéris Rêunis de Burbach .................... 304 374.000,4356 

Union Oil/Mollycorp .......................................... 242 263.757,8300 

Royal Dutch Shell ............................................ 236 841.702,9300 

South America Placern .................................... 123 1.190.651,8800 

Noranda Mines ................................................ 121 843.790,2200 

Rhone Poulene ............................................... 115 1.085.604,0200 

Rio Tinto Zinc .................................................. 96 455.899,0727 

Fluor Corp. St. Joe Minerais............................ 94 255.361,8700 

Alcoa ............................................................... 75 97.580,7100 

Reynolds.......................................................... 72 667.616,6700 

Alcan................................................................ 63 44.413,1590 

Diversos........................................................... 1.796 2.957.534,0296 

Total................................................................. 14.208 48.060.012,5849 
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Este absurdo é tanto mais nocivo no país quando se tem em conta que a atividade de pesquisa e eventual 
exploração de jazidas está condicionada aos interesses, estabelecidos em escala mundial, dessas 
multinacionais. Ou seja, pode ser de conveniência nacional, ou até mesmo do nosso interesse estratégico, o 
aproveitamento de um depósito mineral descoberto por uma multinacional com o conhecimento, ou não, das 
autoridades brasileiras do setor, mas, eventualmente, na ótica do minerador estrangeiro será preferível exportar 
para o Brasil o mesmo minério, a partir de jazidas situadas no exterior.  
A superação de impasses dessa natureza só pode ser conseguida na medida em que as autorizações de 
pesquisa e lavra sejam concedidas apenas a brasileiros ou a empresas nacionais.  
A questão da extensão de propriedade do solo aos recursos naturais nela contidos, ou por ela encobertos, 
apesar de ter sido equacionada, em parte, de uma forma já consagrada, ainda requer aperfeiçoamento o 
aprofundamento.  
A desvinculação da propriedade do solo da propriedade do subsolo, “para efeito de exploração ou 
aproveitamento industrial”, da Constituição em vigor (Art. 168) representa uma fórmula tímida que o anteprojeto 
da Comissão de Estudos Constitucionais procurou aperfeiçoar, em seu Art. 328, definindo claramente a 
propriedade da União sobre o subsolo e sobre os potenciais hidrelétricos.  
Cumpre, desde logo, alargar a visão limitada do anteprojeto Afonso Arinos em relação a esse ponto (“potenciais 
de energia hidráulica”), consolidando também as disposições dos Arts. 4° e 5° da Constituição em vigor, que 
estabelece serem águas interiores bens da União ou dos Estados, além de modernizar as noções que vêm 
desde o Código de Águas, de 1934, introduzindo o conceito mais adequado de “recursos hídricos”.  
Apesar de claramente estatuído na atual Constituição o contrário, por atavismo retrógrado, é frequente os 
proprietários superficiários se consideram donos das aguas, criando enormes dificuldades para as 
concessionárias de serviços públicos e, pior, muitas vezes contando com equivocando apoio do Judiciário, por 
seus membros mal informados.  
É importante, por conseguinte, esclarecer de modo definitivo esse ponto, atribuindo ao domínio público os 
recursos hídricos, de maneira semelhante à aplicada aos demais recursos naturais, como os minérios, as 
florestas e a fauna, que já pertencem à União. Uma nuance especial deve ser ressalvada, porém, seguindo a 
norma vigente: a de que há rios e coleções hídricas que estão circunscritos num único Estado, ou num único 
Município, cabendo, pois, descentralizar seu domínio, bem como a responsabilidade de zelar pela preservação 
de recurso hídrico (§ 5° e § 7°).  
Outro aspecto importante é o estabelecimento da exigência constitucional de “contratos de utilização de recursos 
hídricos”, fixando normas para os diferentes usos da agua (§ 1° e § 6°).  
Além de tais contratos poderem amarrar melhor os compromissos assumidos pelos mineradores, quando da 
autorização, prevendo inclusive penalidades para o seu descumprimento, seriam neles fixados ou prazos 
concedidos para o aproveitamento, retirado o caráter quase eterno das concessões atuais, mesmo quando 
inconvenientes ao interesse nacional.  
Uma inovação a registrar também, é a previsão de indenização à União, (e nos Estados e Municípios ao caso 
dos recursos hídricos) pela exploração de recursos naturais. A indenização se justifica não só no caso de 
recursos naturais não renováveis, como é o caso dos minérios, mas também em se tratando dos responsáveis – 
como a água – sempre que o aproveitamento implica em sua degradação.  
Um conceito a introduzir é o de “interesse estratégico” de um minério, proposto no § 3° e utilizado no § 4° para 
caracterizar casos em que a União poderá intervir em atividade mineradora contratada, indenizando a empresa 
de mineração autorizada. 
No artigo seguinte estamos apresentando proposta de norma constitucional sobre o monopólio do petróleo e 
seus derivados que resulta de utilização de ideia contrária aos contratos de risco, defendida por um elenco 
enorme de entidades lideradas pela AEPCT – Associação dos Engenheiros da Petrobrás e pelos Sindicados dos 
Trabalhadores da Indústria do Petróleo de todo o Brasil, que chegaram a constituir uma campanha, presidida 
pelo venerável Barbosa Lima Sobrinho e capitaneada pelo incansável e ilustre engenheiro Antônio Maciel; da 
lembrança de revestir do monopólio as atividades de importação e exportação de derivados do petróleo, já 
prevista na lei 2004.  
Finalmente, reproduzimos a proposta da Comissão de Estudos Constitucionais quanto ao monopólio de minérios 
nucleares e materiais fósseis.  
Parecer:   

   Conquanto altamente meritória, a emenda estabelece normas que ampliam, além dos limites fixados na 
elaboração do projeto, o espaço de atuação das matérias conteúdo dos artigos 306 a 310 do projeto, salvo 
melhor juízo.  
Pela rejeição. 
   
      
   EMENDA:19393 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   

   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado: Título oitavo do  
Projeto de Constituição  
Dê-se ao Título oitavo do Projeto de  
Constituição a seguinte redação:  
Título VIII  
Da Ordem Econômica e Financeira  
Capítulo I  
Dos Princípios Gerais, Da Intervenção do  
Estado, Do Regime de Propriedade do Subsolo e da  
Atividade Econômica  
[...]  
Art. 177 - Compete aos Estados, nas Áreas  
Metropolitanas, e aos Municípios, nas demais  
regiões, explorar diretamente ou mediante  
concessão, os serviços públicos locais de gás  
combustível canalizado.  
[...] 
Justificativa: 

Emenda sem justificação. 
Parecer:   

   A emenda traz contribuição importante, tendo já sido contemplada, em sua maior parte no texto do Projeto de 
Constituição. Alguns aspectos, todavia, merecem reparos. Parece razoável que as fundações públicas devam 
receber um tratamento favorecido no tocante a privilégios e subvenções. A ênfase no concurso público é 
altamente meritória. Infelizmente, no caso de empresas públicas a exigência de concurso obrigatório  
estabeleceria uma rigidez incompatível com um gerenciamento empresarial.  
Pela aprovação parcial. 
    
   EMENDA:20532 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   

   Emenda substitutiva ao Capítulo I do Título VIII  
Dos Princípios Gerais, da Intervenção do  
Estado, do Regime de Propriedade do Subsolo e da  
Atividade Econômica  
Substitua-se o texto constante do Capítulo I  
do Título VIII do Projeto de Constituição do  
Relator, Constituinte Bernardo Cabral, pela  
seguinte redação:  
Título VIII  
Da Ordem Econômica e Financeira  
[...]  
Art. 137 - Compete aos Estados, nas regiões  
metropolitanas e aos Municípios, nas demais  
regiões, explorar diretamente ou mediante  
concessão, os serviços públicos locais de gás  
combustível canalizado". 
Justificativa: 

Ninguém mais consciente que o Relator da Constituição sobre os problemas do Anteprojeto apresentado. Diz ele 
no preâmbulo de seu projeto de Constituição: 
“Tal como a grande maioria dos Senhores Constituintes, também detectei, no Anteprojeto, a par de virtudes e 
inovações elogiáveis, inconsistências, superfaturações, desvios, e, acima de tudo, a ausência de um fio condutor 
filosófico.” 
Neste trabalho, respeitamos as qualidades inovadoras trazidas pela forma espontânea e democrática como 
surgiram os dispositivos contidos no Projeto. Tal como um diamante em bruto, para que elas se revelassem em 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 118  

 

toda a sua força, o texto precisava ser lapidado, retirando-se –lhe a massa informe das minúcias casuísticas, e, 
muitas vezes, as imperfeições sugeridas pela fusão às vezes emotiva de matéria-prima ideológica.  
No contexto da emenda que apresentamos quase nada acrescemos ao já existente: procuramos apenas 
desbastar a pedra opaca para descobrir lhe o brilho. 
A presente emenda atende a ponderações sinceras do Senhor Relator. Dá ao texto de Constituições uma nova 
consistência na redação, busca uma maior síntese, relegando as normas programáticas e reguladoras às leis 
complementares ou ordinárias, no mérito, procura o fio filosófico nas raízes tradicionais da nossa Sociedade – a 
liberdade das pessoas, a democracia, a representação do povo pela tripartição dos poderes, e uma Ordem 
Econômica onde o Social e o Econômico se harmonizam para a construção de um grande país. 
Acreditamos que na vigência desta Nova Constituição, da integração entre o Trabalho e o Capital surgirá um 
renovado surto de progresso e veremos a população brasileira, progressivamente, ascender a níveis de visa 
mais elevados.  
Parecer:   

   A emenda, na verdade um substitutivo ao capítulo I da Ordem Econômica, não traz nenhuma contribuição 
relevante aos dispositivos onde tenta modificar e, em sua grande parte, meramente repete o texto do projeto, 
notadamente em seus itens principais como intervenção do estado, definição de empresa nacional e papel do 
capital estrangeiro na economia nacional.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:20546 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado - Art. 66  
Dar ao artigo 66, seus parágrafos e incisos a seguinte redação:  
Art. 66 - Compete aos Municípios:  
I - privativamente:  
a) legislar sobre assuntos de interesse  
municipal predominante;  
b) instituir e arrecadar os tributos de sua  
competência, bem como aplicar as suas rendas, sem  
prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e  
publicar balancetes nos prazos fixados em lei;  
c) criar, organizar e suprimir Distritos, na  
forma estabelecida em Lei Orgânica;  
d) organizar e prestar os serviços públicos  
de predominante interesse local;  
e) promover adequado ordenamento territorial,  
mediante planejamento e controle do uso,  
parcelamento e ocupação de imóvel com destinação urbana;  
f) manter, com a cooperação do Estado, os  
programas de alfabetização, pré-escola e o ensino  
de primeiro grau;  
g) prestar, com a cooperação da União e do  
Estado, os serviços de atenção primária à saúde da população.  
II - Supletivamente:  
a) fomentar a produção agropecuária e  
organizar o abastecimento urbano;  
b) implantar programas de construção de  
moradias, bem como promover a melhoria das  
condições habitacionais e de saneamento básico da população;  
c) promover adequado ordenamento territorial,  
mediante planejamento e controle do uso,  
parcelamento e ocupação de imóvel com destinação rural;  
d) explorar diretamente ou mediante concessão  
os serviços públicos locais de gás combustível canalizado.  

III - por delegação:  
a) os Municípios poderão prestar serviços da  
competência da União ou dos Estados, desde que  
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haja a competente delegação, mas somente o farão  
quando lhes forem atribuídos os recursos  
necessários pelos delegantes. 
Justificativa: 

Um dos maiores problemas a nível municipal é estabelecer a competência do ente local de forma clara e ao 
mesmo tempo resumida. 
A maneira encontrada foi dividir a competência em três espécies, ou seja, privativa, supletiva e por delegação, 
agrupando-se nas duas primeiras os assuntos mais comuns e que deverão, obrigatoriamente, ser atribuídos aos 
Municípios. Na terceira espécie, por delegação, pela experiência do passado, foi esta permitida, porem como é 
da União ou do Estado, estes obrigatoriamente deverão repassar os recursos necessários.  
Parecer:   

   Pela rejeição, considerando que a inclusão da Emenda tumultuará outros dispositivos. 
 
   EMENDA:20618 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   

   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 73  
O texto desse artigo deve ser substituído  
pelo seguinte:  
"As Áreas Metropolitanas e as Microrregiões são  
criadas, modificadas ou extintas por lei estadual,  
ratificada pelas Câmaras Municipais dos  
respectivos Municípios." 
Justificativa: 

É desnecessário, porque natural, indicar que as Áreas Metropolitanas e as Microrregiões são constituídas por 
agrupamento de Municípios limítrofes. Se não constituírem agrupamento não são limítrofes e se não são 
limítrofes não podem ser agrupamentos e, via de consequência, não podem ser áreas ou microrregiões.  
De outra parte, para atender ao princípio da analogia, a lei estadual que cria, modifica ou extingue as Áreas 
Metropolitanas e as Microrregiões devem ser ratificadas pelas Câmaras Municipais. Observar-se-á, assim, 
solenidade semelhante a que se exige por ocasião da criação, modificação ou extinção das Regiões de 
Desenvolvimento Econômico, isto é, a ratificação da lei federal pelas Assembleias Legislativas dos respectivos 
Estados-membros.  
Parecer:   

   Pela rejeição, considerando que o novo Substitutivo do Relator já deu diferente redação ao dispositivo. 
   
   EMENDA:20641 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   

   Dê-se ao Artigo 73 do Projeto de  
Constituição, a seguinte redação:  
"Art. 73. Os Municípios poderão, em função da  
existência de interesses comuns, estabelecer  
consórcios intermunicipais para o planejamento,  
captação, execução e exploração de obras e  
serviços públicos de seu interesse." 
Justificativa: 

O objetivo desta emenda é substituir as Regiões Metropolitanas e Aglomerações Urbanas, deixando os 
Municípios livres da tutela dos Estados à necessária conjugação de esforço para solução de problemas comuns.  
Parecer:   

   Pela rejeição, considerando que o novo Substitutivo do Relator deu diferente redação ao dispositivo. 
   
   EMENDA:20680 REJEITADA 
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Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 
Texto:   

   Substitua-se o artigo 55 pelo seguinte:  
Art. 55 - A Constituição assegura aos Estados  
e Municípios a plena autonomia que se caracteriza  
pela eleição de seus mandatários e pela gestão de  
seus negócios, em tudo que disser respeito a seu  
peculiar interesse.  
Parágrafo único - A intervenção da União nos  
Estados e a dos Estados nos Municípios se  
verificará sempre que constatados atos de abuso do  
poder, mediante prévia decisão do Congresso  
Nacional ou das Assembléias Legislativas, tomada  
mediante voto secreto da maioria absoluta de seus  
membros, nas vinte e quatro horas que se seguirem  
ao pedido dos Poderes Executivo ou Judiciário. 
Justificativa: 

A autonomia estadual e municipal deve ser expressamente assegurada na Constituição Federal que, igualmente, 
disporá sobre a intervenção federal nos Estados e a intervenção estadual nos Municípios. Tudo o mais que diga 
respeito à competência e organização dos Estados e Municípios, não devem estar regulados na Constituição 
Federal, mas sim nas Constituição dos respectivos Estados e nas leis orgânicas dos Municípios.  
Parecer:   

   Ao se dizer que os Estados se regem pelas Constituições e leis que adotarem, já se deu a devida autonomia, 
não havendo necessidade de se dizer que "a Constituição assegura plena autonomia". Quanto ao assunto da 
intervenção, a sua gravidade e a sua complexidade não podem ser tratadas em um único parágrafo como propõe 
a emenda. A matéria mereceu todo um capítulo. Daí o parecer ser pela rejeição. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE O 

     EMENDA:21570 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   LUÍS EDUARDO (PFL/BA) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 45, inciso IV  
Dê-se a seguinte redação ao inciso IV, do  
art. 45, do Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição:  
"Art. 45 - Compete aos Municípios:  
..................................................  
IV - organizar e prestar serviços públicos de  
predominante interesse local, diretamente ou  
mediante concessão, nele incluída a exploração do  
serviço de gás combustível canalizado." 
Justificativa: 

A ampliação de prestação de serviços pelos municípios virá de encontro aos princípios de Direito Administrativo, 
bem como aos do municipalismo, visando atender os interesses dos usuários. 
Por esse motivo, estende-se ao Município, por si, ou mediante concessão, a competência para explorar a 
distribuição do gás combustível canalizado.  
Parecer:   

   Pela rejeição, por se tratar de competência reservada à União. 
    
   EMENDA:21572 PREJUDICADA 
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Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   LUÍS EDUARDO (PFL/BA) 
Texto:   

   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 37, inciso V  
Suprimir integralmente o inciso V, do art.  
37, do Substitutivo do Relator, ao Projeto de  
Constituição. 
Justificativa: 

Com a finalidade de implementar os princípios do municipalismo, e atender os interesses dos consumidores, a 
exploração direta, ou mediante concessão, dos serviços públicos locais de distribuição de gás combustível, 
canalizado, deverão ser de competência do município. 
Acresce que o Poder Municipal reúne melhores condições par avaliar a realização de tais serviços, bem como 
fato de melhor conhecer o espaço urbano e os traçados do sistema viário. 
Parecer:   

   Pela prejudicialidade, considerando que o artigo 37 foi suprimido no novo Substitutivo do Relator. 
    
   EMENDA:22121 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   NELSON CARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   

   DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 45  
EMENDA ADITIVA  
Acrescentar o seguinte IX ao Art. 45.  
Art. 45 - ..................................  
I - ........................................  
IX - explorar diretamente ou mediante concessão os  
serviços locais de gás combustível canalizado. 
Justificativa: 

O gás natural, por suas vantagens sobre os demais energéticos – inclusive como combustível não poluente – 
torna-se instrumento importante para viabilizar o desenvolvimento urbano e industrial harmônico. Além disso, 
face ao aumento constante das reservas nacionais de gás natural, o gás combustível canalizado terá, 
aproximadamente, participação fundamental na matriz energética do País. E, por fim, os serviços de distribuição 
local de gás combustível canalizado não interferem nas atividades relativas à sua pesquisa.  
Parecer:   

   Pela rejeição, por se tratar de competência reservada à União. 
    
   EMENDA:23722 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   

   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO - Art. 45  
Dar ao artigo 45 e seus incisos a seguinte redação:  
Art. 45 - Compete aos Municípios:  
I - privativamente:  
a) legislar sobre assuntos de interesse  
municipal predominante;  
b) instituir e arrecadar os tributos de sua  
competência, bem como aplicar as suas rendas, sem  
prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e  
publicar balancetes nos prazos fixados em lei;  
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c) criar, organizar e suprimir Distritos, na  
forma estabelecida em Lei Orgânica;  
d) organizar e prestar os serviços públicos  
de predominante interesse local;  
e) promover adequado ordenamento territorial,  
mediante planejamento e controle do uso,  
parcelamento e ocupação de imóvel com destinação urbana;  
f) manter, com a cooperação do Estado, os  
programas de alfabetização, pré-escola e o ensino  
de primeiro grau;  
g) prestar, com a cooperação da União e do  
Estado, os serviços de atenção primária à saúde da população.  
II - supletivamente:  
a) fomentar a produção agropecuária e  
organizar o abastecimento urbano;  
b) implantar programas de construção de  
moradias, bem como promover a melhoria das  
condições habitacionais e de saneamento básico da população;  
c) promover adequado ordenamento territorial,  
mediante planejamento e controle do uso,  
parcelamento e ocupação de imóvel com destinação rural;  
d) explorar diretamente ou mediante concessão  

os serviços públicos locais de gás combustível canalizado.  
III - por delegação:  
a) os Municípios poderão prestar serviços da  
competência da União ou dos Estados, desde que  
haja a competente delegação, mas somente o farão  
quando lhes forem atribuídos os recursos  
necessários pelos delegantes. 
Justificativa: 

Um dos maiores problemas a nível municipal é estabelecer a competência do ente local de forma clara e ao 
mesmo tempo resumida. 
A maneira encontrada foi dividir a competência em três espécies, ou seja, privativa, supletiva e por delegação, 
agrupando-se nas duas primeiras os assuntos mais comuns e que deverão, obrigatoriamente, ser atribuídos aos 
Municípios. Na terceira espécie, por delegação, pela experiência do passado, foi esta permitida, porem como é 
da União ou do Estado, estes obrigatoriamente deverão repassar os recursos necessários.  
Parecer:   

   O excessivo detalhamento do texto constitucional pode tornar-se rude cerceamento de autonomia e da 
iniciativa dos Municípios. De outra parte, não é necessário especificar cada um dos itens que compete o 
Município realizar, principalmente por sabermos que o Brasil conta com mais de 4.000 Municípios com 
necessidades e graus de desenvolvimento diferenciados.  
Assim sendo, nos parece mais conveniente que os próprios Municípios, através de Lei Orgânica, estabeleçam 
livremente suas prioridades. Somos, pois, pela rejeição da Emenda. 
    
   EMENDA:24061 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   CÁSSIO CUNHA LIMA (PMDB/PB) 
Texto:   

   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Substitua-se o art. 45 e seus incisos, adotando-se a seguinte redação:  
Art. 45 - Compete aos Municípios:  
I - privativamente:  
a) legislar sobre assuntos de interesse  
municipal predominante;  
b) instituir e arrecadar os tributos de sua  
competência, bem como aplicar as suas rendas, sem  
prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e  
publicar balancetes nos prazos fixados em lei;  
c) criar, organizar e suprimir Distritos, na  
forma estabelecida em Lei Orgânica;  
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d) organizar e prestar os serviços públicos  
de predominante interesse local;  
e) promover adequado ordenamento territorial,  
mediante planejamento e ocupação de imóvel com  
destinação urbana;  
f) manter, com a cooperação do Estado, os  
programas de alfabetização, pré-escolar e o ensino  
de primeiro grau;  
g) prestar, com a cooperação da União e do  
Estado, os serviços de atenção primária à saúde da  
população.  
II - supletivamente:  
a) fomentar a produção agropecuária e  
organizar o abastecimento urbano;  
b) implantar programas de construção de  
moradias, bem como promover a melhoria das  
condições habitacionais e de saneamento básico da população;  
c) promover adequado ordenamento territorial,  
mediante planejamento e controle do uso,  
parcelamento e ocupação de imóvel com destinação rural;  
d) explorar diretamente ou mediante concessão  

os serviços públicos locais de gás combustível canalizado.  
III - por delegação:  
a) os Municípios poderão prestar serviços de  
competência da União ou dos Estados, desde que  
haja a competente delegação, mas somente o farão  
quando lhes forem atribuídos os recursos  
necessários pelos delegantes. 
Justificativa: 

Um dos maiores problemas a nível municipal é estabelecer a competência do ente local de forma clara e ao 
mesmo tempo resumida. 
A maneira encontrada foi dividir a competência em três espécies, ou seja, privativa, supletiva e por delegação, 
agrupando-se nas duas primeiras os assuntos mais comuns e que deverão obrigatoriamente, ser atribuídos aos 
Municípios. Na terceira espécie, por delegação, pela experiência do passado, foi esta permitida, porém como o é 
da União ou do Estado, estes obrigatoriamente deverão repassar os recursos necessários.  
Parecer:   

   Pela aprovação parcial.  
A proposta encontra-se agasalhada genericamente no artigo 45. 
    
   EMENDA:24269 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo emendado: Título VIII do  
Substitutivo do Relator  
O Título VIII do Substitutivo do Relator  
passa a ter a seguinte redação:  
"Título VIII  
Da Ordem Econômica e Financeira  
[...] 
Art. 177. Compete aos Estados, nas Áreas  

Metropolitanas, e aos Municípios, nas demais  
regiões, explorar diretamente ou mediante  
concessão, os serviços públicos locais de gás  
combustível canalizado.  
[...] 
Justificativa: 

Emenda sem justificação.  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 124  

 

Parecer:   

   A forma dada ao Título VIII pelo Substitutivo do Relator é mais adequada.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:24276 APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   

   SUPRIMA-SE  
O inciso V do Art. 37: 
Justificativa: 

A manutenção deste dispositivo implicaria em conflito com a Petrobrás. 
Parecer:   

   Razão assiste ao ilustre Autor da Emenda. Inegável a sua contribuição para o aprimoramento do texto 
constitucional em elaboração.  
Pela aprovação. 
    
   EMENDA:24442 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   IRAPUAN COSTA JÚNIOR (PMDB/GO) 
Texto:   

   EMENDA  
Após o art. 234, ou onde se entender cabível,  
acrescente-se ao Projeto de Constituição o  
seguinte novo artigo:  
"Art. ... - Compete aos Estados, nas regiões  
metropolitanas e aos Municípios, nas demais  
regiões, explorar diretamente, ou mediante  
concessão, os serviços públicos locais, de gás  
combustível canalizado." 
Justificativa: 

O artigo deve estar incluído sob pena de graves ônus decorrentes da modificação das explorações já existentes 
por todo o País. O artigo reflete os interesses nacionais.  
Parecer:   

   A latitude dos elementos que compõem o universo das atividades relatas a petróleo, hidrocarbonetos fluidos, 
gases raros, gás natural, e a seus derivados, bem como a minérios nucleares e seus derivados, requer que ao 
monopólio destas dê tratamento constitucional que consulte amplamente o interesse nacional, sem, contudo, ferir 
os limites razoáveis no que tange aos sujeitos e ao objeto dessas atividades.  
Pela rejeição. 
      
   EMENDA:25890 PREJUDICADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   

   Emendar o Art. 51, para substituir a palavra  
"áreas" por "regiões" na expressão "áreas  
metropolitanas" e incluir a expressão "aglomeração  
urbana" no texto do caput do Art. 51 e do seu §  
2o., que passarão a ter a seguinte redação:  
"Art. 51 - Os Estados poderão, mediante lei  

complementar, criar regiões metropolitanas,  
aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas  
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por agrupamentos de Municípios limítrofes para  
integrar a organização, o planejamento, a  
programação e a execução de funções públicas de  
interesse metropolitano, da aglomeração urbana ou  
microrregião, atendendo aos princípios de  
integração espacial e setorial.  
§ 2o. - 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, da  
aglomeração urbana ou microrregional." 
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 n° 14 e 20, de 1973. Considerável e, 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 deslocamentos 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 6.766/79, que dispõe sobe o parcelamento do solo 
urbano, levou vários Estados a instituírem legalmente estes territoriais 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:25945 PREJUDICADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
Texto:   

   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 51  
O texto desse artigo deve ser substituído  
pelo seguinte: "As Áreas Metropolitanas e as  
Microrregiões são criadas, modificadas ou extintas  
por lei estadual, retificada pelas Câmaras  
Municipais dos respectivos Municípios". 
Justificativa: 

É desnecessário, porque natural, indicar que as Áreas Metropolitanas e as Microrregiões são constituídas por 
agrupamento de Municípios limítrofes. Se não constituírem agrupamento não são limítrofes e se não são 
limítrofes não podem ser agrupamentos e, via de consequência, não podem ser áreas ou microrregiões.  
De outra parte, para atender ao princípio da analogia, a lei estadual que cria, modifica ou extingue as Áreas 
Metropolitanas e as Microrregiões devem ser ratificadas pelas Câmaras Municipais. Observar-se-á, assim, 
solenidade semelhante a que se exige por ocasião da criação, modificação ou extinção das Regiões de 
Desenvolvimento Econômico, isto é, a ratificação da lei federal pelas Assembleias Legislativas dos respectivos 
Estados-membros.  
Parecer:   

   Pela prejudicialidade, em decorrência da nova orientação adotada pelo substitutivo do Relator quanto à 
disciplina da matéria. 
   
   EMENDA:26062 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
Texto:   

   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO - Art. 45  
Dar ao artigo 45 e seus incisos a seguinte redação:  
Art. 45 - Compete aos Municípios:  
a) - legislar sobre assuntos de interesse  
municipal predominante;  
b) - instituir e arrecadar os tributos de sua  
competência, bem como aplicar as suas rendas, sem  
prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e  
publicar balancetes nos prazos fixados em lei;  
c) - criar, organizar e suprimir Distritos,  
na forma estabelecida em Lei Orgânica;  
d) - organizar e prestar os serviços públicos  
de predominante interesse local;  
e) - promover adequado ordenamento  
territorial, mediante planejamento e controle do  
uso, parcelamento e ocupação de imóvel com  
destinação urbana;  
f) - manter, com a cooperação do Estado, os  
programas de alfabetização, pré-escola e o ensino  
de primeiro grau;  
g) - prestar, com a cooperação da União e do  
Estado, os serviços de atenção primária à saúde da população.  
II - supletivamente:  
a) - fomentar a produção agropecuária e  
organizar o abastecimento urbano;  
b) - implantar programas de construção de  
moradias, bem como promover a melhoria das  
condições habitacionais e de saneamento básico da população;  
c) - promover adequado ordenamento  
territorial, mediante planejamento e controle do  
uso, parcelamento e ocupação de imóvel com  
destinação rural;  
d) - explorar diretamente ou mediante  

concessão os serviços públicos locais de gás  
combustível canalizado.  
III - por delegação:  
a) - os Municípios poderão prestar serviços  
da competência da União ou dos Estados, desde que  
haja a competente delegação, mas somente o farão  
quando lhes forem atribuídos os recursos  
necessários pelos delegantes. 
Justificativa: 

Um dos maiores problemas a nível municipal é estabelecer a competência do ente local de forma clara e ao 
mesmo tempo resumida. 
A maneira encontrada foi dividir a competência em três espécies, ou seja, privativa, supletiva e por delegação, 
agrupando-se nas duas primeiras os assuntos mais comuns e que deverão, obrigatoriamente, ser atribuídos aos 
Municípios. Na terceira espécie, por delegação, pela experiência do passado, foi esta permitida, porem como o é 
da União ou do Estado, estes obrigatoriamente deverão repassar os recursos necessários.  
Parecer:   

   O excessivo detalhamento do texto constitucional pode tornar-se rude cerceamento de autonomia e da 
iniciativa dos Municípios. De outra parte, não é necessário especificar cada um dos itens que compete o 
Município realizar, principalmente por sabermos que o Brasil conta com mais de 4.000 Municípios  
com necessidades e graus de desenvolvimento diferenciados.  
Assim sendo, nos parece mais conveniente que os próprios Municípios, através de Lei Orgânica, estabeleçam 
livremente suas prioridades.  
Somos, pois, pela rejeição da Emenda. 
    
   EMENDA:26825 REJEITADA 
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Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   CÁSSIO CUNHA LIMA (PMDB/PB) 
Texto:   

   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 51  
O texto desse artigo deve ser substituído  
pelo seguinte: "As Áreas Metropolitanas e as  
Microrregiões são criadas, modificadas ou extintas  
por lei estadual, ratificada pelas Câmaras  
Municipais dos respectivos Municípios". 
Justificativa: 

É desnecessário, porque natural, indicar que as Áreas Metropolitanas e as Microrregiões são constituídas por 
agrupamento de Municípios limítrofes. Se não constituírem agrupamento não são limítrofes e se não são 
limítrofes não podem ser agrupamentos e, via de consequência, não podem ser áreas ou microrregiões.  
De outra parte, para atender ao princípio da analogia, a lei estadual que cria, modifica ou extingue as Áreas 
Metropolitanas e as Microrregiões devem ser ratificadas pelas Câmaras Municipais. Observar-se-á, assim, 
solenidade semelhante a que se exige por ocasião da criação, modificação ou extinção das Regiões de 
Desenvolvimento Econômico, isto é, a ratificação da lei federal pelas Assembleias Legislativas dos respectivos 
Estados-membros.  
Parecer:   

   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27114 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   CÉSAR CALS NETO (PDS/CE) 
Texto:   

   EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR  
Inclua-se onde couber, no Capítulo VI, do  
Título IV:  
"Dispõe sobre a criação do Conselho Metropolitano".  
Art. - O Conselho Metropolitano compor-se-á de 33  
(trinta e três) Conselheiros, representantes dos  
municípios pertencentes a cada Região  
Metropolitana, divididos na proporção do número de  
eleitores de cada município.  
§ - O mandato de Conselheiro metropolitano será  
exercido concomitantemente com o mandato  
de Vereador, sem ônus adicional, devendo as  
Câmaras Municipais eleger os seus representantes.  
Art. - Compete ao Conselho Metropolitano:  
I - Aprovar plano de Desenvolvimento Integrado  
da Região Metropolitana;  
II - Legislar sobre a organização, implantação  
e administração dos serviços públicos  
metropolitanos na forma definida pela constituição  
do Estado, especialmente nas áreas de:  
a) uso do solo metropolitano;  
b) transportes e sistema viário;  
c) Produção e distribuição de gás combustível  

canalizado e eletrificado;  
d) abastecimento d'água, rede de esgotos e  
serviços de limpeza;  
e) educação e saúde;  
f) preservação do meio-ambiente;  
g) segurança pública;  
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h) arrecadação de taxas, contribuição de  
melhorias, tarifas de preços pela realização de  
serviços metropolitanos;  
i) outros serviços comuns, definidos por Lei Estadual.  
Art. - Os orçamentos da União, Estados e  
Municípios integrados na Região Metropolitana,  
definirão dotações específicas necessárias ao  
planejamento execução e operação dos serviços  
metropolitanos. 
Justificativa: 

O atual modelo institucional metropolitano é ineficaz, sobretudo em consequência da falta de autoridade e 
representatividade, na sua concepção. 
As regiões metropolitanas brasileiras concentram grandes parcelas da população que existem, legitimamente, 
serviços públicos cada vez mais eficientes. É preciso, portanto, integrar o planejamento metropolitano, organizar, 
implementar e administrar os serviços metropolitanos, de forma a que se atenda com rapidez, sem desperdícios 
e conflitos, as necessidades da população, a nível metropolitano.  
Parecer:   

   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:27623 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MANOEL CASTRO (PFL/BA) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIFA  
Emenda o Art. 51 para substituir a palavra  
"áreas "por "regiões na expressão "áreas  
metropolitanas" e incluir a expressão" aglomeração  
urbana no texto do caput do Art. 51 e do seu § 2o.  
que passarão a ter a seguinte redação:  
"Art. 51 - Os Estados poderão, mediante lei  
complementar criar regiões metropolitanas,  
aglomerações urbanas 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, da aglomeração urbana ou  
microrregional, atendendo aos princípios de  
integração espacial e setorial.  
§ 2o. A União, os Estados e os Municípios  
estabelecerão mecanismo de cooperação de recursos  
e de atividades para assegurar a realização das  
funções públicas de interesse metropolitano, da  
aglomeração urbana ou microrregional". 
Justificativa: 

Para manter coerência com outras emendas apresentadas sobre este mesmo tema.  
Parecer:   

   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27735 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   

   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 51  
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O texto desse artigo deve ser substituído  
pelo seguinte:  
"As Áreas Metropolitanas e as Microrregiões  
são criadas, modificadas ou extintas por lei  
estadual, ratificada pelas Câmaras Municipais dos  
respectivos Municípios." 
Justificativa: 

É desnecessário, porque natural, indicar que as Áreas Metropolitanas e as Microrregiões são constituídas por 
agrupamento de Municípios limítrofes. Se não constituírem agrupamento não são limítrofes e se não são 
limítrofes não podem ser agrupamentos e, via de consequência, não podem ser áreas ou microrregiões.  
De outra parte, para atender ao princípio da analogia, a lei estadual que cria, modifica ou extingue as Áreas 
Metropolitanas e as Microrregiões devem ser ratificadas pelas Câmaras Municipais. Observar-se-á, assim, 
solenidade semelhante a que se exige por ocasião da criação, modificação ou extinção das Regiões de 
Desenvolvimento Econômico, isto é, a ratificação da lei federal pelas Assembleias Legislativas dos respectivos 
Estados-membros.  
Parecer:   

   O reconhecimento das áreas metropolitanas e microrregiões, pelas suas peculiaridades, deve ter um 
tratamento Constitucional mais detalhado que o proposto na presente Emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27854 APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MÁRIO LIMA (PMDB/BA) 
Texto:   

   Suprima-se o inciso V do artigo 37. 
Justificativa: 

A exploração dos serviços locais de gás combustível canalizado envolve o transporte por condutos e a 
comercialização do produto. 
O transporte por condutos se insere no monopólio da União e interessa aos Municípios, assim como a 
comercialização. Por isto, justamente com esta, estamos oferecendo aditiva de um parágrafo ao artigo 234 para 
o fim de conciliar os interesses locais, os do monopólio e os do abastecimento nacional do petróleo, 
estabelecendo os limites e as condições em que os Municípios poderão se desincumbir de tais atividades. 
Fora dos limites urbanos, o que temos é transporte por condutos e a distribuição do gás combustível. 
O transporte por condutos, evidentemente, deve permanecer com a União. 
Por outro lado, nada há que possa justificar a outorga aos Estados-membros do monopólio da distribuição do gás 
natural e dos gases combustíveis derivados do petróleo. É a União que, através da PETROBRÁS, pesquisa, 
lavra e transporta por condutos, até o território e através dele, o gás natural, a um custo que os Estados-
membros jamais poderiam suportar. O mesmo acontece em relação aos gases oriundos das refinarias de 
petróleo. 
A supressão do inciso V do artigo 37 do Substitutivo resulta, pois, de um imperativo de consciência nacional. 
Parecer:   

   Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
    
   EMENDA:28155 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 
Texto:   

   Emenda Supressiva  
Suprima-se o § único do artigo 35. 
Justificativa: 

A redação genérica e abrangente dá aos estados o poder que não se justifica em uma Constituição liberal. 
Parecer:   

   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28230 PREJUDICADA 
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Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   LUIZ FREIRE (PMDB/PE) 
Texto:   

   Seja dada a seguinte redação ao caput do Art.  
51, e suprima-se o parágrafo 1o, renumerando-se os  
seguintes e altere-se o atual Parágrafo 2o.:  
Art. 51 - Os Estados poderão, mediante lei  
complementar criar regiões metropolitanas,  
aglomerações urbanas 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, da aglomeração urbana ou  
microrregional, atendendo aos princípios de  
integração espacial e setorial.  
§ 1o. - 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, da  
aglomeração urbana ou microrregional.  
§ 2o. - O disposto neste artigo aplica-se ao  
Distrito Federal, no que couber. 
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 n° 14 e 20, de 1973. Considerável e, 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 deslocamentos 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 6.766/79, que dispõe sobe o parcelamento do solo 
urbano, levou vários Estados a instituírem legalmente estes territoriais 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: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  
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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 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:28439 PREJUDICADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   RAUL FERRAZ (PMDB/BA) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
No capítulo VI do Título VI, dê-se ao art. 51  
a seguinte redação e incluam-se cinco artigos, a  
serem numerados como arts. 52, 53, 54, 55 e 56,  
renumerando-se o atual art. 52 e seguintes:  
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Art. 51 - Os Estados poderão, com prévia  
anuência da maioria 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. 52 - Cada Região Metropolitana terá um  
Conselho Metropolitano do qual participarão,  
dentre outros representantes recrutados conforme a  
lei estadual, os Prefeitos e Presidentes de  
Câmaras dos Municípios abrangidos, como membros  
natos.  
§ 1o. - O Conselho Metropolitano, terá,  
dentre outros que a lei deferir, o poder de  
iniciativa para apresentar, junto à Assembléia  
Legislativa ou ás 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, tramitaram naquelas respectivas casas  
legislativas.  
§ 2o. - O Conselho Metropolitano poderá  
exercer o poder de veto, pela maioria de seus  
membros, a respeito de matéria objeto de projeto  
de lei municipal, relacionada com as funções  
públicas de interesse metropolitano.  
Art. 53 - 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-lhes para isso os  
recursos técnicos e financeiros indispensáveis.  
Art. 54 - 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  
púbicas de interesse metropolitano.  
Art. 55 - Para custear a realização das  
funções públicas de interesse metropolitano, cada  
Região Metropolitana contará com um Fundo  
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 esta  
Constituição estabelecer.  
§ 2o. - Parte dos recursos do Fundo  
Metropolitano, na percentagem que a lei  
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estabelecer, será 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. 56 - A lei estadual poderá estabelecer  
regime específico para a criação e implantação de  
microrregiões ou aglomerações urbanas constituídas  
por Municípios que tenham interesses comuns,  
prevendo mecanismos institucionais similares aos  
das Regiões Metropolitanas, com vistas à  
realização do planejamento, à articulação  
administrativa e orçamentária, atendendo aos  
princípios de integração espacial e setorial. 
Justificativa: 

O atual estatuto básico das regiões metropolitanas no Brasil, tal como está formulado no texto constitucional (art. 
164) e na Lei complementar federal n° 14/73, já não mais encontra respaldo de legitimidade no presente 
momento da vida política e social do país. Seu modelo está esgotado e se contrapõe às reais exigências das 
demandas sociais e econômicas de nossos grandes centros metropolitanos.  
A atual estrutura de caráter puramente administrativo revelou-se extremamente débil, especialmente tendo em 
vista a estrutura de poder que demarca nossa forma federativa da organização estatal. A falta de integração nas 
relações intergovernamentais, a fragmentação setorial, o jogo dos interesses privados, a ausência de um 
comando executivo unificado a nível regional, a falta de recursos financeiros, a não definição clara das 
competências normativas e a inadequação dos instrumentos jurídicos para viabilizar a implantação de políticas 
governamentais induzem a uma revisão profunda da estrutura atual das regiões metropolitanas, compreendendo 
imprescindíveis alterações constitucionais ao nível do próprio sistema federativo.  
Uma das questões mais relevantes para enquadrar todas as propostas e formulações no sentido acima descrito 
é a que se refere ao resguardo permanente e inafastável do princípio da “particularidade” no encaminhamento e 
equacionamento de realidade regional brasileira, de sorte a evitar-se respostas universais e uniformes para 
situações diversas e de complexidade variada. A particularidade deve ser observada tanto na condução de 
diretrizes e políticas específicas para o tratamento das questões regionais, em seus diversos níveis de 
complexidade e escala, como também no que se refere aos desenhos jurídico-institucional e de aparelhagem 
administrativa e de gestão política, de representação e participação popular ou comunitária e de articulação 
formal dos diversos níveis de poder envolvidos.  
A linha de reflexão sobre a questão metropolitana, entretanto, induziu uma nova forma de abordagem, mais 
ampla e significativa para o nível nacional, onde aquela questão se insere como uma forma particularizada. Essa 
nova forma de abordagem pondera a importância da organização do território nacional sob o enfoque regional, 
consignando critérios abrangentes pelos quais se identificariam as formas específicas e mais concretas e 
diferenciadas dos diversos níveis regionais conforme o grau de sua complexidade (regiões rurais, urbanizadas, 
metropolitanas) a escala de abrangência territorial (macro-regional, regional, micro-regional).  
A par das diferentes maneiras de se conceber essa nova organização espacial, percebe-se que há uma 
preocupação acentuada em fazer prevalecer os elementos que perfazem as condições de decisão a nível global-
territorial sobre as de caráter funcional-setorial. Essa linha vem acompanhada igualmente da preocupação em 
estabelecer os padrões de articulação inter e intra-regional, sob o ângulo da atividade pública e dos serviços 
regionais, o que demanda uma nova forma de estruturação institucional do poder. Essa estruturação, entretanto, 
deve ser caracterizada não apenas pelas suas relações internas e formais, mas também pelo aspecto de sua 
legitimação, o que leva ao inevitável e necessário equacionamento das questões relacionadas com a 
representação e participação populares no processo de decisão regional, qualquer que seja sua escala e 
complexidade.  
A questão metropolitana deverá ser enfocada não só em razão de suas dimensões e grandeza de seus 
problemas, mas também em face das condições específicas da macrorregião em que se insere, das 
particularidades políticas, sociais, econômicas e culturais de seu contexto, seja em função do caráter específico 
de seus elementos constituintes (municípios metropolitanos, micro-regiões etc.), seja em função da singularidade 
dos movimentos e vetores políticos dominantes no âmbito territorial dos Estados que correspondem.  
Isso significa que o processo de decisão metropolitano, ao mesmo tempo que não deve se destacar à maneira 
tradicional, como uma autonomia específica “contraposta” a dos demais entes político-administrativos (União, 
Estado e Municípios), não devendo, portanto, se caracterizar propriamente como um quarto nível de poder, não 
pode deixar de incluir e operar uma nova forma de disposição política que revogue inteiramente aos padrões 
ortodoxos de articulações de poder no Brasil.  
Em princípio, é preciso pôr em relevo a condição política da gestão metropolitana, sem, contudo, ferir a 
substancia dos entes políticos existentes (União, Estados e Municípios), aos quais o sistema metropolitano deve 
se vincular organicamente. Essa vinculação também será qualificada de modo singular, conforme o tratamento 
institucional que se dará aos demais níveis regionais e segundo suas conexões com os entes políticos 
tradicionais. Exatamente em razão dessa alteração proposta para o novo enfoque o encaminhamento de 
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solução, a nível constitucional, das questões regionais no país, aqueles entes políticos tradicionais de nosso 
federalismo (ainda conformado segundo a predominância dos sistemas federativos ortodoxos) deverão ter suas 
feições institucionais e de poder acentuadamente modificadas, de modo a flexibilizar organicamente as 
articulações inter-govenamentais e com vistas à adaptação das estruturas de decisão às reais condições do 
Brasil atual.  
Nesse sentido, o princípio implícito nessa formulação configura a necessidade de um destaque político à gestão 
metropolitana, evitando-se, ao mesmo tempo, o paralelismo e externalidade de poder entre essa gestão, com a 
autoridade e legitimidade que deverá respaldá-la, e os governos do Estados-membro e dos Municípios 
integrantes de regiões metropolitanas. 
Para que o desempenho das funções metropolitanas alcance a eficácia e legitimidade desejada, é preciso 
consignar também a relevância da integração no processo de gestão metropolitana, além da representação 
municipal em todos os casos e federal em alguns casos (de maior complexidade), de um novo tipo de 
representação e participação popular e comunitária que possibilite garantir o peso específico e a 
proporcionalidade dos segmentos sociais no processo decisório metropolitano. Com essa orientação básica 
torna-se imperioso conjugar de forma articulada os poderes legislativos e executivos de todos os níveis 
governamentais, com a cobertura de representação e participação popular direta, dentro de um quadro 
institucional inovador com o objetivo de obter-se legitimidade nas decisões regionais metropolitanas. Entretanto, 
na observância do princípio da particularidade, as dimensões de poder e articulações políticas destinadas a 
conferir pesos específicos para essa ou aquela solução de comando político na gestão metropolitana, com a 
adoção da figura institucional particular correspondente que mais atenta aos interesses estaduais, regionais e 
locais, deverão ficar a cargo e conforme negociações dessas mesmas instâncias descentralizadas. 
Para operacionalizar essa forma institucional, que deverá ter sua organicidade estudada e desenhada segundo 
os princípios já expostos, ressalta a necessidade de configurar a natureza ou o caráter jurídico-institucional que 
deverá assumir a gestão metropolitana, ficando, em princípio, descartada a feição meramente administrativa, por 
não conter os ingredientes indispensáveis ao tratamento político da questão metropolitana, especialmente no 
que se refere aos elementos articuladores com as demais pessoas políticas de nossa composição federal. Com 
essa gestão não é uma simples função administrativa, urge considerar seu caráter político-territorial de nível 
regional, com poder normativo de imposição compulsória, figurando, entretanto, e isso deve ser dito com muita 
relevância, como uma pessoa jurídica de direito público interno com características absolutamente distintas das 
que perfazem a tipologia das pessoas políticas tradicionais de nossa federação. Pelo seu caráter eminentemente 
integrativo das ações intergovernamentais, heterodoxo em sua essência, não se pode de modo algum qualificar 
essa instância como um novo nível de poder, à maneira das estruturas tradicionais de nosso federalismo.  
Assim, visando tornar realidade o princípio do nosso federalismo regional, propõe-se uma importante 
reformulação no quando geral das competências constitucionais, especialmente quanto ao relacionamento 
funcional entre as mesmas. Na verdade, a inovação se prende à necessidade de superar a compartimentação 
das competências dos diversos entes político-administrativos com o engenho da articulação entre tais 
competências no sentido de possibilitar sua interpretação, respeitando-se ao mesmo tempo, a nova autonomia 
reorganizada dos respectivos entes político-administrativos. Esta ideia parte do princípio de que cada matéria 
administrativa ou legislativa abrange simultaneamente múltiplos aspectos os quais não podem ser tratados de 
forma isolada, especialmente nas questões urbanísticas. Assim a complexidade da vida urbana moderna exige 
um profundo estreitamento das ações político-administrativas, de tal sobre a exigir uma inovação no plano 
operacional das competências constitucionalmente estabelecidas. Destacam-se neste caso as competências 
concorrentes com vinculações recíprocas, supletivas e complementares, dando-se menor ênfase às 
competências exclusivas. A referida reciprocidade, ensejando uma relevante alteração nas relações inter-
governamentais, pode consistir também no fato de os entes políticos poderem exercer competências normativas 
referentes ao âmbito da de outros entes, ressalvando-se contudo a possibilidade destes afastarem, dentro de 
princípios constitucionalmente garantidos a intromissão daqueles mediante ato legislativo próprio.  
Por fim, cumpre salientar a importância da estruturação do sistema de captação de recursos financeiros para as 
regiões metropolitanas (mediante a reforma tributária), sua alocação conforme orçamentos unificados e 
articulados com os orçamentos das demais unidades governamentais envolvidas nessas regiões, bem como da 
implantação de sistema de compensação financeira, de origem fiscal ou não, com o objetivo precípuo de diminuir 
os impactos intra-regionais, e mesmo de origem inter-regionais, decorrentes das distorções diferenciadas 
provocadas por defasagens estruturais ou conjunturais dos subsistemas que integram as regiões metropolitanas. 
Tais compensações poderão expressar-se também sob a forma de políticas específicas que resultam em 
tratamento diferenciado daqueles subsistemas, especialmente no que tange às condições de produção 
urbanísticas e de ordenamento ou reordenamento territorial urbano (mediante parcelamentos, limitação da 
expansão urbana, congelamento de áreas, especialização territorial urbano-rural, zoneamentos etc.).  
Parecer:   

   Pela prejudicialidade, em decorrência da nova orientação adotada pelo substitutivo do Relator quanto à 
disciplina da matéria. 
   
   EMENDA:29277 PREJUDICADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   

   Emenda supressiva do item V do art. 37 do  
Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição.  
Art. 37 - ..................................  
I (...) IV  
V - SUPRIMA-SE 
Justificativa: 

A emenda visa deixar em aberto questão que por suas peculiaridades pode e deve ser melhor abordada nas 
Constituições Estaduais.  
Parecer:   

   Pela prejudicialidade, tendo em vista que o artigo 37 com seus itens foi excluído do texto do Substitutivo, com 
exceção apenas do parágrafo único, que trata da criação, incorporação, fusão e o desmembramento de 
municípios, que passou a compor o artigo 35 como parágrafo 2o. 
    
   EMENDA:29637 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   

   Substitua-se do Art. 51 e seus parágrafos,  
como se segue:  
Art. . Os Estados, mediante lei, poderão  
estabelecer regiões metropolitanas com funções  
urbanas e regionais, integrantes por Municípios  
que façam parte da mesma comunidade sócio-  
econômica.  
§ 1o. - A União, mediante foi complementar,  
definirá os critérios básicos para o  
estabelecimento de 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 interesses metropolitano.  
§ 3o. - As atividades da União, do Estado e  
dos Municípios nas Regiões Metropolitanas devem  
observar os princípios de integração espacial e  
setorial.  
Art. . O Estado disporá sobre a autonomia, a  
organização e a competência da região  
metropolitana, constituída sob a forma de entidade  
administrativa territorial para execução de  
funções e serviços de interesse metropolitano.  
§ 1o. - As regiões Metropolitanas poderão  
receber delegação para arrecadar tributos,  
estabelecer tarifas e participar da transferência  
de recursos destinados aos serviços de interesse  
metropolitano.  
§ 2o. - As regiões metropolitanas terão um  
Conselho Deliberativo Metropolitano integrado por  
Prefeitos, Presidentes de Câmaras dos Municípios  
metropolitanos e outros representantes definidos  
conforme a lei, assegurada maioria de  
representação aos Municípios abrangidos.  
Art. .Os Estados poderão criar, entidades  
administrativas regionais, mediante lei,  
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destinadas ao exercício de funções e serviços de  
interesse microrregional.  
§ 1o. - As microrregiões compreenderão áreas  
não metropolitanas, constituídas por municípios  
limítrofes, conurbados ou não, que façam parte da  
mesma comunidade sócio-econômica, tendo como  
função a prestação de serviços de interesse comum  
aos municípios abrangidos ou a descentralização de  
serviços estaduais.  
§ 2o. - As entidades microrregionais terão um  
Conselho Deliberativo integrado por Prefeitos,  
Presidentes de Câmaras Municipais e outros  
representantes definidos conforme a lei,  
assegurada maioria de representação aos municípios  
abrangidos.  
Art. . Os Municípios poderão criar entidades  
administrativas municipais destinadas à execução  
de serviços locais que lhes forem designados por  
lei municipal, na respectiva circunscrição  
territorial.  
Parágrafo único. As entidades administrativas  
municipais terão um Conselho Deliberativo  
Distrital com a participação da população local  
nos termos que forem definidos em lei municipal.  
Art. . Cabe também aos Conselhos  
Deliberativos Metropolitanos, Microrregionais ou  
Distritais a iniciativa de leis relativas às  
funções e serviços de interesse metropolitano;  
microrregional ou distrital, bem como o direito de  
manifestação sobre todos os projetos de lei  
relacionados com matérias de seu interesse que  
tramitarem nos órgãos legislativos os Estado ou do  
Município.  
Art. . Mediante lei federal ou estadual, os  
Estados ou os Municípios poderão aplicar  
delegação, respectivamente da União ou do Estado,  
para aplicar, como próprias, leis federais ou  
estaduais ou para executar atividades ou serviços  
sempre que lhes forem atribuídos os recursos  
necessários. 
Justificativa: 

Emenda sem justificação.  
Parecer:   

   Pela rejeição, considerando a supressão do capítulo VI, que trata das regiões de desenvolvimento, exceto o 
art. 51, cujo assunto passou a compor o art. 238, adotando-se deste modo, nova solução quanto à disciplina da 
matéria. 
   
   EMENDA:29745 PREJUDICADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   

   Dispositivo emendado: artigo 51 do Substitutivo.  
Art. 51. Os Estados poderão, mediante lei  
complementar, criar Regiões Metropolitanas,  
Aglomerações Urbanas e Microrregiões, constituídas  
por agrupamento de municípios limítrofes para  
integrar a organização, o planejamento, a  
programação e a execução de funções públicas de  
interesse metropolitano, da aglomeração urbana ou  
microrregião, atendendo aos princípios da  
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integração espacial e setorial.  
§ 1o. - Cada Região Metropolitana,  
Aglomeração Urbana, ou Microrregião terá um  
Conselho Metropolitano, da Aglomeração Urbana ou  
Microrregional, do qual participarão, como membros  
natos, os Prefeitos e os Presidentes das Câmaras  
dos Municípios componentes.  
§ 2o. - 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, da  
aglomeração urbana ou microrregional.  
§ 3o. - O disposto neste artigo aplica-se ao  
Distrito Federal, no que couber. 
Justificativa: 

Emenda sem justificação.  
Parecer:   

   Pela prejudicialidade, em decorrência da nova orientação adotada pelo substitutivo do Relator quanto à 
disciplina da matéria. 
   
   EMENDA:29747 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   

   Dispositivo Emendado: Artigo 45 do Substitutivo.  
Acrescente-se ao art. 45 o seguinte parágrafo único:  
Art. 45 - Compete privativamente aos  
Municípios:  
§ único - Compete, ainda aos Municípios:  
I - promover a melhoria das condições  
habitacionais, de saneamento básico e de  
transporte urbano da população;  
II - explorar diretamente ou mediante  
concessão, os servidores públicos locais da gás  
combustível canalizado, salvo nos municípios  
integrantes de regiões metropolitanas e  
aglomerações urbanas. 
Justificativa: 

Emenda sem justificação. 
Parecer:   

   Pela rejeição, tendo em vista a solução adotada pelo novo substitutivo do Relator. 
    
   EMENDA:29807 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   

   No art. 51 substituir a palavra "áreas" por  
"regiões" na expressão "áreas metropolitanas" e  
incluir a expressão "aglomeração urbana" no texto  
do caput do art. 51 e do seu § 2o. que passarão a  
ter a seguinte redação:  
"Art. 51 - Os Estados poderão, mediante lei  
complementar criar regiões metropolitanas,  
aglomerações Urbanas e microrregiões, constituídas  
por agrupamentos de Municípios Limítrofes para  
integrar a organização, o planejamento, a  
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programação e a execução de funções públicas de  
interesse metropolitano, de aglomeração urbana ou  
microrregional, atendendo aos princípios de  
integração especial e setorial.  
§ 1o. - 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, da  
aglomeração urbana ou microrregional". 
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 n° 14 e 20, de 1973. Considerável e, 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 deslocamentos 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 6.766/79, que dispõe sobe o parcelamento do solo 
urbano, levou vários Estados a instituírem legalmente estes territoriais com esta denominação. Entre elas, 
Goiânia, Maceió, Aracajú, Florianópolis e Vitória.  
Parecer:   

   Pela rejeição, considerando a supressão do capítulo VI, que trata das regiões de desenvolvimento, exceto o 
art. 51, cujo assunto passou a compor o art. 238, adotando-se deste modo, nova solução quanto à disciplina da 
matéria. 
   
   EMENDA:29832 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MAURO MIRANDA (PMDB/GO) 
Texto:   

   EMENDA ADITIVA  
Dispositivo emendado: caput do Art. 51 e seu § 2o.  
Acrescentar, no caput do art. 51 e seu § 2o.,  
as expressões:  
"aglomerações urbanas, e "da aglomeração urbana",  
ficando assim a redação:  
Art. 51 - Os Estados poderão, mediante Lei  
Complementar, criar áreas metropolitanas,  
aglomerações urbanas 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, da aglomeração urbana ou  
microrregional, atendendo aos princípios de  
integração espacial e setorial."  
§ 2o. - 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, da  
aglomeração urbana ou microrregional." 
Justificativa: 

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 
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intermunicipais, representados por deslocamentos diários de pessoas e por demandarem tratamento integrado 
de funções públicas. Às aglomerações urbanas constituem presença evidente no território brasileiro. Elas são 
reconhecidas e definidas pelo sistema estatístico brasileiro mantido pelo IBGE.  
À expressão “aglomeração urbana”, por estar presente na Lei 6.766/79, que dispõe sobre o parcelamento do 
solo urbano, levou vários Estados a instituírem legalmente entes territoriais com esta denominação. Entre elas 
Goiânia, Maceió, Aracaju, Florianópolis e Vitória. 
Parecer:   

   Pela rejeição, considerando a supressão do capítulo VI, que trata das regiões de desenvolvimento, exceto o 
art. 51, cujo assunto passou a compor o art. 238, adotando-se deste modo, nova solução quanto à disciplina da 
matéria. 
   
   EMENDA:29834 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MAURO MIRANDA (PMDB/GO) 
Texto:   

   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Dispositivo emendado: caput do Art. 51  
Substituir a palavra "áreas" por "regiões":  
"Art. 51 - Os Estados poderão, mediante Lei  
Complementar, criar 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 n° 14 e 20, de 1973. Considerável e, 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”. \ 
Parecer:   

   Pela rejeição, considerando a supressão do capítulo VI, que trata das regiões de desenvolvimento, exceto o 
art. 51, cujo assunto passou a compor o art. 238, adotando-se deste modo, nova solução quanto à disciplina da 
matéria. 
   
   EMENDA:30152 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   

   Dê-se ao caput do artigo 51 do Substitutivo  
ao Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
"Art. 51 - As áreas metropolitanas e as  
microrregiões são criadas, modificadas ou extintas  
por lei estadual, ratificada pelas Câmaras  
Municipais dos respectivos Municípios." 
Justificativa: 

É desnecessário, porque natural, indicar que as Áreas Metropolitanas e as Microrregiões são constituídas por 
agrupamento de Municípios limítrofes. Se não constituírem agrupamento não são limítrofes e se não são 
limítrofes não podem ser agrupamentos e, via de consequência, não podem ser áreas ou microrregiões.  
De outra parte, para atender ao princípio da analogia, a lei estadual que cria, modifica ou extingue as Áreas 
Metropolitanas e as Microrregiões devem ser ratificadas pelas Câmaras Municipais. Observar-se-á, assim, 
solenidade semelhante a que se exige por ocasião da criação, modificação ou extinção das Regiões de 
Desenvolvimento Econômico, isto é, a ratificação da lei federal pelas Assembleias Legislativas dos respectivos 
Estados-membros.  
Parecer:   

   Pela rejeição, considerando a supressão do capítulo VI que trata das Regiões de Desenvolvimento, com 
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exceção do artigo 51 que foi transferido para o artigo 238, adotando-se deste modo, nova solução à disciplina da 
matéria. 
   
   EMENDA:30166 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   

   Dê-se ao art. 45 do Substitutivo ao Projeto  
de Constituição a seguinte redação:  
"Art. 45 - Compete aos Municípios:  
I - privativamente:  
a) legislar sobre assuntos de interesse  
municipal predominante;  
b) instituir e arrecadar os tributos de sua  
competência, bem como aplicar as suas rendas, sem  
prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e  
publicar balancetes nos prazos fixados em lei;  
c) criar, organizar e suprimir Distritos na  
forma estabelecida em Lei Orgânica;  
d) organizar e prestar serviços públicos de  
predominante interesse local;  
e) promover adequado ordenamento territorial,  
mediante planejamento e controle do uso,  
parcelamento e ocupação de imóvel com destinação urbana;  
f) manter, com a cooperação do Estado, os  
programas de alfabetização, pré-escola e o ensino  
de primeiro grau;  
g) prestar, com a cooperação da União e do  
Estado, os serviços de atenção primária à saúde da população;  
II - supletivamente:  
a) fomentar a produção agropecuária e  
organizar o abastecimento urbano;  
b) implantar programas de construção de  
moradias, bem como promover a melhoria das  
condições habitacionais e de saneamento básico da população;  
c) promover adequado ordenamento territorial,  
mediante planejamento e controle do uso,  
parcelamento e ocupação de imóvel com destinação rural;  
d) explorar diretamente ou mediante concessão  

os serviços públicos locais de gás combustível canalizado.  
III - por delegação:  
a) os Municípios poderão prestar serviços de  
competência da União ou dos Estado, desde que haja  
a competente delegação, mas somente o farão quando  
lhes forem atribuídos os recursos necessários  
pelos delegantes. 
Justificativa: 

Um dos maiores problemas a nível municipal é estabelecer a competência do ente local de forma clara e ao 
mesmo tempo resumida. 
A maneira encontrada foi dividir a competência em três espécies, ou seja, privativa, supletiva e por delegação, 
agrupando-se nas duas primeiras os assuntos mais comuns e que deverão, obrigatoriamente, ser atribuídos aos 
Municípios. Na terceira espécie, por delegação, pela experiência do passado, foi esta permitida, porem como é 
da União ou do Estado, estes obrigatoriamente deverão repassar os recursos necessários.  
Parecer:   

   Pela rejeição, considerando a nova solução adotada pelo substitutivo. Por outro lado, a pormenorização 
exaustiva da competência do Município é incompatível com um texto constitucional. 
 
   EMENDA:30446 PREJUDICADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   

   Dispositivo Emendado: Art. 51  
O texto desse artigo deve ser substituído  
pelo seguinte:  
"As áreas Metropolitanas e as Microrregiões  
são criadas, modificadas ou extintas por lei  
estadual, ratificada pelas Câmaras Municipais dos  
respectivos Municípios." 
Justificativa: 

É desnecessário, porque natural, indicar que as Áreas Metropolitanas e as Microrregiões são constituídas por 
agrupamento de Municípios limítrofes. Se não constituírem agrupamento não são limítrofes e se não são 
limítrofes não podem ser agrupamentos e, via de consequência, não podem ser áreas ou microrregiões.  
De outra parte, para atender ao princípio da analogia, a lei estadual que cria, modifica ou extingue as Áreas 
Metropolitanas e as Microrregiões devem ser ratificadas pelas Câmaras Municipais. Observar-se-á, assim, 
solenidade semelhante a que se exige por ocasião da criação, modificação ou extinção das Regiões de 
Desenvolvimento Econômico, isto é, a ratificação da lei federal pelas Assembleias Legislativas dos respectivos 
Estados-membros.  
Parecer:   

   Pela prejudicialidade, em decorrência da nova orientação adotada pelo substitutivo do Relator quanto à 
disciplina da matéria. 
   
   EMENDA:30459 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   

   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Dispositivo Emendado - Art. 45  
Dar ao artigo 45 e seus incisos a seguinte redação:  
Art. 66 - Compete aos Municípios:  
I - privativamente:  
a) legislar sobre assuntos de interesse  
municipal predominante;  
b) instituir e arrecadar os tributos de sua  
competência, bem como aplicar as suas rendas, sem  
prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e  
publicar balancetes nos prazos fixados em lei;  
c) criar, organizar e suprimir Distritos, na  
forma estabelecida em Lei Orgânica;  
d) organizar e prestar os serviços públicos  
de predominante interesse local;  
e) promover adequado ordenamento territorial,  
mediante planejamento e controle do uso,  
parcelamento e ocupação de imóvel com destinação urbana;  
f) manter, com a cooperação do Estado, os  
programas de alfabetização, pré-escola e o ensino  
de Primeiro Grau;  
g) prestar, com a cooperação da União e do  
Estado, os serviços de atenção primária à saúde da população.  
II - Supletivamente:  
a) fomentar a produção agropecuária e  
organizar o abastecimento urbano;  
b) implantar programas de construção de  
moradias, bem como promover a melhoria das  
condições habitacionais e de saneamento básico da população;  
c) promover adequado ordenamento territorial,  
mediante planejamento e controle do uso,  
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parcelamento e ocupação de imóvel com destinação rural;  
d) explorar diretamente ou mediante concessão  

os serviços públicos locais de gás combustível canalizado.  
III - por delegação:  
a) os Municípios poderão prestar serviços da  
competência da União ou dos Estados, desde que  
haja a competente delegação, mas somente o farão  
quando lhes forem atribuídos os recursos  
necessários pelos delegantes. 
Justificativa: 

Um dos maiores problemas a nível municipal é estabelecer a competência do ente local de forma clara e ao 
mesmo tempo resumida. 
A maneira encontrada foi dividir a competência em três espécies, ou seja, privativa, supletiva e por delegação, 
agrupando-se nas duas primeiras os assuntos mais comuns e que deverão, obrigatoriamente, ser atribuídos aos 
Municípios. Na terceira espécie, por delegação, pela experiência do passado, foi esta permitida, porem como é 
da União ou do Estado, estes obrigatoriamente deverão repassar os recursos necessários.  
Parecer:   

   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:30592 PREJUDICADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: art. 51  
O texto desse artigo deve ser substituído  
pelo seguinte: "As Áreas Metropolitanas e as  
Microrregiões são criadas, modificadas ou extintas  
por lei estadual, ratificada pelas Câmaras  
Municipais dos respectivos Municípios." 
Justificativa: 

É desnecessário, porque natural, indicar que as Áreas Metropolitanas e as Microrregiões são constituídas por 
agrupamento de Municípios limítrofes. Se não constituírem agrupamento não são limítrofes e se não são 
limítrofes não podem ser agrupamentos e, via de consequência, não podem ser áreas ou microrregiões.  
De outra parte, para atender ao princípio da analogia, a lei estadual que cria, modifica ou extingue as Áreas 
Metropolitanas e as Microrregiões devem ser ratificadas pelas Câmaras Municipais. Observar-se-á, assim, 
solenidade semelhante a que se exige por ocasião da criação, modificação ou extinção das Regiões de 
Desenvolvimento Econômico, isto é, a ratificação da lei federal pelas Assembleias Legislativas dos respectivos 
Estados-membros.  
Parecer:   

   Pela prejudicialidade, em decorrência da nova orientação adotada pelo substitutivo do Relator quanto à 
disciplina da matéria. 
   
   EMENDA:30684 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado - Art. 45  
Dar ao artigo 66, seus parágrafos e incisos a seguinte redação:  
Art. 45. - Compete aos Municípios:  
I - privativamente:  
a) legislar sobre assuntos de interesse  
municipal predominante;  
b) instituir e arrecadar os tributos de sua  
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competência, bem como aplicar as suas rendas, sem  
prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e  
publicar balancetes nos prazos fixados em lei;  
c) criar, organizar e suprimir Distritos;  
d) organizar e prestar os serviços públicos  
de predominante interesse local;  
e) promover adequado ordenamento territorial,  
mediante planejamento e controle do uso,  
parcelamento e ocupação do solo com destinação urbana;  
f) manter, com a cooperação do Estado, os  
programas de alfabetização, pré-escola e o ensino  
de primeiro grau;  
g) prestar, com a cooperação da União e do  
Estado, os serviços de atenção primária à saúde da população.  
h) promover a proteção do patrimônio  
histórico-cultural local, observada a legislação e  
a ação fiscalizadora federal e estadual.  
II - supletivamente:  
a) fomentar a produção agropecuária e  
organizar o abastecimento urbano;  
b) implantar programas de construção de  
moradias, bem como promover a melhoria das  
condições habitacionais e de saneamento básico da população;  
c) promover adequado ordenamento territorial,  
mediante planejamento e controle do uso,  
parcelamento e ocupação de imóvel com destinação rural;  
d) explorar diretamente ou mediante concessão  

os serviços públicos locais de gás combustível canalizado.  
III - por delegação:  
a) os Municípios poderão prestar serviços da  
competência da União ou dos Estados, desde  
que haja a competente delegação, mas somente o  
farão quando lhes forem atribuídos os recursos  
necessários pelos delegantes. 
Justificativa: 

Um dos maiores problemas a nível municipal é estabelecer a competência do ente local de forma clara e ao 
mesmo tempo resumida. 
A maneira encontrada foi dividir a competência em três espécies, ou seja, privativa, supletiva e por delegação, 
agrupando-se nas duas primeiras os assuntos mais comuns e que deverão, obrigatoriamente, ser atribuídos aos 
Municípios. Na terceira espécie, por delegação, pela experiência do passado, foi esta permitida, porem como é 
da União ou do Estado, estes obrigatoriamente deverão repassar os recursos necessários.  
Parecer:   

   O excessivo detalhamento do texto constitucional pode tornar-se rude cerceamento de autonomia e da 
iniciativa dos Municípios. De outra parte, não é necessário especificar cada um dos itens que compete o 
Município realizar, principalmente por sabermos que o Brasil conta com mais de 4.000 Municípios  
com necessidades e graus de desenvolvimento diferenciados.  
Assim sendo, nos parece mais conveniente que os próprios Municípios, através de Lei Orgânica, estabeleçam 
livremente suas prioridades.  
Somos, pois, pela rejeição da Emenda. 
    
   EMENDA:30792 APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   BOCAYUVA CUNHA (PDT/RJ) 
Texto:   

   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 37, Inciso V  
Suprima-se do Art. 37 o Inciso V. 
Justificativa: 

O abastecimento nacional de petróleo constitui intricado conjunto de atividades integradas que, não podem ser 
superintendidas senão a revés de um poder único, que canalize as decisões sobre a matéria, de modo a imprimir 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 144  

 

um sentido coerente a uma política estreitamente relacionada com aspectos os mais relevantes do interesse 
público e da segurança nacional. Essas atividades vão desde a produção, a importação do petróleo bruto, do gás 
natural e seus derivados até a entrega ao consumidor final, passando pelas fases de refinação, em suas 
diferentes etapas, e dos transportes, por condutos ou não. É absolutamente necessário que a fixação dos preços 
dos diferentes produtos dessa complexa indústria seja estabelecida em função de fatores os mais variados, para 
que sejam atendidas as diferenças conveniências dos segmentos que deles se abastecem e dos reclamos da 
economia nacional como um todo. Isso a par da necessidade do estabelecimento de quotas e preços adequados 
para as diversas e diversificadas peculiaridades. Muitas vezes é indispensável que um produto tenha o seu preço 
fixado acima do nível normal para que seja compensado o beneficiamento de outro, com um preço definido baixo 
desse nível. É também frequente – e mais ainda em relação ao gás natural - que o mesmo produto tenha preços 
diferentes para diferentes mercados consumidores ou diferentes regiões do país. Tudo isso requer análises e 
avaliações técnicas e econômicas extremamente complexas, que hão de ficar a cargo de um só responsável 
pelas diretrizes adotadas.  
Por todos esses motivos, a legislação atual concentra no Conselho Nacional do Petróleo, que se inclui na 
Estrutura Básica do Ministério de Minas e Energia, a competência para “orientar e controlar a política nacional do 
petróleo e do carvão mineral”. 
Parecer:   

   Pela aprovação, nos termos do substitutivo do relator. 
    
   EMENDA:31304 PREJUDICADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ALEXANDRE PUZYNA (PMDB/SC) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva  
Dispositivo  
Art. 51.  
O texto desse artigo deve ser substituído  
pelo seguinte: "As Áreas Metropolitanas e as  
Microrregiões são criadas, modificadas ou extintas  
por lei estadual, ratificada pelas Câmaras  
Municipais dos respectivos Municípios. 
Justificativa: 

É desnecessário, porque natural, indicar que as Áreas Metropolitanas e as Microrregiões são constituídas por 
agrupamento de Municípios limítrofes. Se não constituírem agrupamento não são limítrofes e se não são 
limítrofes não podem ser agrupamentos e, via de consequência, não podem ser áreas ou microrregiões.  
De outra parte, para atender ao princípio da analogia, a lei estadual que cria, modifica ou extingue as Áreas 
Metropolitanas e as Microrregiões devem ser ratificadas pelas Câmaras Municipais. Observar-se-á, assim, 
solenidade semelhante a que se exige por ocasião da criação, modificação ou extinção das Regiões de 
Desenvolvimento Econômico, isto é, a ratificação da lei federal pelas Assembleias Legislativas dos respectivos 
Estados-membros.  
Parecer:   

   Pela prejudicialidade, em decorrência da nova orientação adotada pelo substitutivo do Relator quanto à 
disciplina da matéria. 
   
   EMENDA:31311 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ALEXANDRE PUZYNA (PMDB/SC) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Art. 45  
Dar ao artigo 45 e seus incisos a seguinte redação:  
Art. 45 - Compete aos Municípios:  
I - privativamente  
a) legislar sobre assuntos de interesse  
municipal predominante;  
b) instituir e arrecadar os tributos de sua  
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competência, bem como aplicar as suas rendas, sem  
prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e  
publicar balancetes nos prazos fixados em lei;  
c) criar, organizar e suprimir Distritos, na  
forma estabelecida em Lei Orgânica;  
d) organizar e prestar os serviços públicos  
de predominante interesse local;  
e) promover adequado ordenamento territorial,  
mediante planejamento e controle do uso,  
parcelamento e ocupação de imóvel com destinação urbana;  
f) manter, com a cooperação do Estado, os  
programas de alfabetização, pré-escola e o ensino  
de primeiro grau;  
g) prestar, com a cooperação da União e do  
Estado, os serviços de atenção primária à saúde da população.  
II - supletivamente:  
a) fomentar a produção agropecuária e  
organizar o abastecimento urbano;  
b) implantar programas de construção de  
moradias, bem como promover a melhoria das  
condições habitacionais e de saneamento básico da população.  
c) promover adequado ordenamento territorial,  
mediante planejamento e controle do uso,  
parcelamento e ocupação de imóvel com destinação rural;  
d) explorar diretamente ou mediante concessão  

os serviços públicos locais de gás combustível canalizado.  
III - por delegação:  
a) os Municípios poderão prestar serviços da  
competência da União ou dos Estados, desde que  
haja a competente delegação, mas somente o farão  
quando lhes forem atribuídos os recursos  
necessários pelos delegantes. 
Justificativa: 

Um dos maiores problemas a nível municipal é estabelecer a competência do ente local de forma clara e ao 
mesmo tempo resumida. 
A maneira encontrada foi dividir a competência em três espécies, ou seja, privativa, supletiva e por delegação, 
agrupando-se nas duas primeiras os assuntos mais comuns e que deverão, obrigatoriamente, ser atribuídos aos 
Municípios. Na terceira espécie, por delegação, pela experiência do passado, foi esta permitida, porem como é 
da União ou do Estado, estes obrigatoriamente deverão repassar os recursos necessários.  
Parecer:   

   O excessivo detalhamento do texto constitucional pode tornar-se rude cerceamento de autonomia e da 
iniciativa dos Municípios. De outra parte, não é necessário especificar cada um dos itens que compete o 
Município realizar, principalmente por sabermos que o Brasil conta com mais de 4.000 Municípios  
com necessidades e graus de desenvolvimento diferenciados.  
Assim sendo, nos parece mais conveniente que os próprios Municípios, através de Lei Orgânica, estabeleçam 
livremente suas prioridades.  
Somos, pois, pela rejeição da Emenda. 
    
   EMENDA:31579 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   CARLOS CHIARELLI (PFL/RS) 
Texto:   

   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: art. 31, alínea "f", inciso XI  
Acrescente-se ao art. 31, alínea "f", inciso  
XI com a seguinte redação:  
"f - os serviços de distribuição de gás  
combustível canalizado de qualquer natureza. 
Justificativa: 
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Com o notável surto das pesquisas de gás natural e a instalação de gasodutos em extensas regiões, visando ao 
fornecimento do produto a usuários industriais, comerciais, institucionais e domiciliares, faz-se indispensável 
assegurar à União a condição de Poder concedente dos serviços de distribuição do gás combustível canalizado 
de qualquer origem, cujo tratamento exige orientação técnica uniforme e compatibilidade com os interesses 
gerais do País, conforme a redação sugerida para a letra f do artigo 31. 
Nas atuais condições de desenvolvimento econômico e populacional, a distribuição de gás combustível 
canalizado perdeu sua primitiva característica de restrito interesse municipal ou regional, para situar-se na órbita 
de problema nacional.  
Parecer:   

   Pela rejeição, tendo em vista que a propositura já foi atendida com a supressão do inciso V do artigo 37, que 
dava essa competência aos Estados Federados. 
    
   EMENDA:31744 APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   NESTOR DUARTE (PMDB/BA) 
Texto:   

   Suprima-se o inciso V do art. 37 do Substitutivo do Relator. 
Justificativa: 

Não tem sentido deferir-se ao Estado a prestação de um serviço de natureza local, como o da distribuição de gás, 
quando já se confere ao Município competência para prestar o serviço público de natureza predominantemente 
local, como é o em apreço. 
A distinção pretendida no Substitutivo agride a tradição de autonomia municipal, inclusive para fiscalizar o 
abastecimento de bens e serviços às respectivas populações, cidades e vilas. 
Parecer:   

   Pela aprovação. A supressão já foi realizada no substitutivo do relator. 
    
   EMENDA:31809 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   

   EMENDA ADITIVA  
Fica acrescida ao item XI, do art. 31,  
Capítulo II, Título IV, a alínea "f", com a seguinte redação:  
"Título IV  
Capítulo II  
Art. 31 ......................... 
XI ................................ 
f - os serviços de distribuição de gás combustível canalizado de qualquer natureza. 
Justificativa: 

Com o notável surto das pesquisas de gás natural e a instalação de gasodutos em extensas regiões, visando ao 
fornecimento do produto a usuários industriais, comerciais, institucionais e domiciliares, faz-se indispensável 
assegurar à União a condição de Poder concedente dos serviços de distribuição do gás combustível canalizado 
de qualquer origem, cujo tratamento exige orientação técnica uniforme e compatibilidade com os interesses 
gerais do País, conforme a redação sugerida para a letra f do artigo 31. 
Nas atuais condições de desenvolvimento econômico e populacional, a distribuição de gás combustível 
canalizado perdeu sua primitiva característica de restrito interesse municipal ou regional, para situar-se na órbita 
de problema nacional.  
Parecer:   

   A Emenda não oferece aperfeiçoamento ao Substitutivo. Pelo contrário, a filosofia e diretrizes que procuramos 
adotar buscam oferecer ao texto a concisão e restrição ao que se afigura como imprescindível ao projeto.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:32136 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   SAULO QUEIRÓZ (PFL/MS) 
Texto:   

   Emenda Aditiva  
Fica acrescida ao item XI, do art. 31,  
Capítulo II, Título IV, a alínea "f", com a seguinte redação:  
"Título IV  
Capítulo II  
Art. 31 - ...................................  
XI - ........................................  
f - os serviços de distribuição de gás  
combustível canalizado de qualquer natureza. 
Justificativa: 

Com o notável surto das pesquisas de gás natural e a instalação de gasodutos em extensas regiões, visando ao 
fornecimento do produto a usuários industriais, comerciais, institucionais e domiciliares, faz-se indispensável 
assegurar à União a condição de Poder concedente dos serviços de distribuição do gás combustível canalizado 
de qualquer origem, cujo tratamento exige orientação técnica uniforme e compatibilidade com os interesses 
gerais do País, conforme a redação sugerida para a letra f do artigo 31. 
Nas atuais condições de desenvolvimento econômico e populacional, a distribuição de gás combustível 
canalizado perdeu sua primitiva característica de restrito interesse municipal ou regional, para situar-se na órbita 
de problema nacional.  
Parecer:   

   Pela rejeição, tendo em vista que a propositura já foi atendida com a supressão do inciso V do artigo 37, que 
dava essa competência aos Estados Federados. 
    
   EMENDA:32290 PREJUDICADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   

   Emenda Aditiva  
Dispositivo emendado - Art. 51.  
Dê-se ao caput do artigo 51 do Substitutivo a  
seguinte redação:  
"Art. 51 - Os Estados poderão, mediante Lei  
Complementar, criar Regiões Metropolitanas ou  
microrregiões, constituídas por agrupamentos de  
municípios limítrofes para integrar a organização,  
o planejamento, a programação e a execução de  
funções de interesse metropolitano ou  
microrregional, atendendo aos princípios de  
integração espacial e setorial, especificamente no  
que diz respeito à sua localização e operação." 
Justificativa: 

Preliminarmente, inserem-se os termos Regiões Metropolitanas e substituição a áreas metropolitanas, por ser 
aquele mais abrangente e tecnicamente mais adequado, conforme explicitado em outra emenda de nossa 
autoria. 
Por outro lado, sem a complementação referente à localização e operação, o princípio da integração das funções 
públicas perde muito de sua eficácia.  
É essencial que do ponto de vista de sua localização e funcionamento, as funções públicas (serviços, 
equipamentos e infraestrutura) sejam consideradas em relação a todo o território da Região Metropolitana ou 
microrregião. 
Desta forma, está sendo assegurado ao cidadão os meios para. 
1. integração operacional e tarifaria do transporte coletivo. Ou seja, um sistema que evita o desperdício de várias 
linhas municipais em itinerários intermunicipais, bem como as disponibilidades entre tarifas numa mesma região.  
2. garantia de padrão na oferta de qualidade e quantidade de água potável, coleta de resíduos sólidos e 
saneamento básico na grande cidade; 
3. equiparação no pagamento de impostos locais, especialmente do IPTU. Pretende-se esclarecer critérios 
comuns para cobrança de impostos numa mesma Região Metropolitana ou microrregião; 
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4. o funcionamento integrado aos serviços como: educação, saúde e judiciário. 
Finalmente, cumpre ressaltar que o princípio da integração nas Regiões Metropolitanas foi aprovado na íntegra 
por ocasião do Relatório da Subcomissão dos Municípios e Regiões, passando a integrar o Relatório da 
Comissão de Organização do Estado.  
Parecer:   

   Pela prejudicialidade, em decorrência da nova orientação adotada pelo substitutivo do Relator quanto à 
disciplina da matéria. 
   
   EMENDA:33124 APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   

   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Inciso V, do Artigo 37,  
do Capítulo III, do Título IV, do Substitutivo do  
Sr. Relator da Comissão de Sistematização.  
Proponho a supressão do dispositivo emendado. 
Justificativa: 

Com a devida vênia, o dispositivo claramente não contém nenhuma norma materialmente constitucional, não 
havendo precedente neste sentido, em nossa história constitucional.  
Parecer:   

   O tema e a disposição da Emenda recomendam seu acolhimento.   
Pela aprovação. 
    
   EMENDA:33609 APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   EUCLIDES SCALCO (PMDB/PR) 
Texto:   

   Dê-se ao Parágrafo único do art. 35 do  
Substitutivo a seguinte redação:  
"Art. 35 - ..................................  
Parágrafo único - São reservados aos Estados  
todos os poderes que, implícita ou explicitamente,  
não lhes sejam vedados por esta Constituição." 
Justificativa: 

O texto prevê o chamado poder remanescente aos Estados. A emenda pretende recuperar a fórmula tradicional 
que cobre todas as eventuais omissos na distribuição da competência e possibilita evitar enumeração casuística, 
especialmente a que vem no item I do art. 37, que deve ser suprimido, como se proporá em outra emenda.  
Parecer:   

   Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:33619 PREJUDICADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   EUCLIDES SCALCO (PMDB/PR) 
Texto:   

   EMENDA DE SISTEMATIZAÇÃO E REDAÇÃO  
Os Capítulos III e IV do Título IV passa a  
ter a seguinte ordenação e redação:  
"TÍTULO IV  
..................................................  
"CAPÍTULO III  
DOS ESTADOS FEDERADOS  
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Art. 35 - Os Estados organizam-se e regem-se  

pelas Constituições e leis que adotarem,  
observados os princípios desta Constituição.  
§ 1o. - São reservados aos Estados todos os  
poderes que, implícita ou explicitamente, não lhes  
sejam vedados nesta Constituição.  
§ 2o. - Compete ainda aos Estados:  
I - organizar sua Justiça, seu Ministério  
Público e sua defensoria pública;  
II - estabelecer diretrizes gerais de  
ordenação de seu território, objetivando coordenar  
o desenvolvimento urbano e rural, aproveitar  
racionalmente os recursos naturais e preservar o  
meio-ambiente;  
III - organizar polícias civil e militar e  
corpos de bombeiros militares; e  
IV - explorar; autorizado pela União,  

diretamente ou por suas empresas, os serviços de  
gás combustível canalizado.  
Art. 37 - (manter o texto do art. 38)  
Art. 38 - (manter o texto do art. 39)  
Art. 39 - (manter o texto do art. 40)  
Art. 40 - A criação, incorporação, fusão e  
desmembramento de Municípios, obedecidos os  
requisitos previstos na Constituição do Estado,  
dependerão de consulta prévia, mediante  
plebiscito, às populações interessadas e se darão  
por lei estadual.  
Parágrafo único - A divisão de Municípios em  
distrito depende de lei estadual.  
Art. 41 - (manter o mesmo do art. do Substitutivo)  
Art. 42 - (manter o mesmo do art. do Substitutivo)  
Art. 43 - (manter o mesmo do art. do Substitutivo)  
Art. 44 - (manter o mesmo do art. do Substitutivo)  
Art. 45 - (manter o caput do mesmo).  
I - legislar sobre assuntos de seu peculiar  
interesse e suplementar às legislações federal e  
estadual;  
II - ........................................  
III - (suprimir)  
IV - organizar e prestar os serviços públicos  
locais;  
V - ........................................  
VI - ........................................  
VII - ......................................  
VIII - ......................................  
Art. 46 - (manter o mesmo do Substitutivo).  
§ 4o. - O Município com população superior a  
três milhões de habitantes poderá instituir  
Tribunal de Contas Municipal.  
§ 5o. - (suprimir) 
Justificativa: 

A proposta de emenda, além de tentar reordenar o texto, importa: 
1 – em suprimir o item do art. 37, que trata de matéria já prevista no Parágrafo Único do art. 35 e no Parágrafo 
Único do mesmo art. 37; 
2 – em reunir em dois parágrafos do art. 35 a matéria de competência. O § 1º com uma redação mais adequada 
para definir a competência remanescente, que é da técnica das federações. O § 2º para explicitar situações que 
não decorre necessariamente do § 1°; 
3 – em ajustar o item V do art. 37 (que passa a IV do § 2º do art. 35) ao disposto no art. 234; 
4 – em suprimir o texto do item III do art. 45 porque contraditório com o texto da letra “C” do item I do art. 37, que 
passa a parágrafo único do art. 40. 
Parecer:   

   A proposta, em face de tratamento diverso dado à matéria, ficou prejudicada. 
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   EMENDA:34334 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   GENEBALDO CORREIA (PMDB/BA) 
Texto:   

   Dê-se aos arts. 1o. e 2o. e ao parágrafo  
único do art. 35, do Substitutivo do Relator, a  
seguinte redação:  
Art. 1o. - A República Federal do Brasil,  
constituída pela união indissolúvel dos Estados  
federados, respectivos Municípios e Distrito  
Federal, e um Estado de direito democrático, pela  
vontade soberana do povo brasileiro.  
§ 1o. - São símbolos nacionais a bandeira, o  
hino e as armas da República, criados por lei.  
§ 2o. - Os Estados, o Distrito Federal e os  
Municípios podem ter símbolos próprios.  
§ 3o. - O Português falado no Brasil é o  
indioma oficial.  
§ 4o. - Brasília, no Distrito Federal, é a  
capital do País, sede do Governo Federal.  
Art. 2o. - Às entidades públicas é vedado:  
I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas,  
embaraçar-lhes o exercício ou manter relações de  
dependência ou alianças, ressalvada a colaboração  
de interesse público estabelecida em lei.  
II - criar limitações ao tráfego de pessoas  
ou bens, inclusive por meio de tributos,  
preferência em favor de qualquer uma outra,  
distinções entre brasileiros ou privilégios para  
qualquer pessoa.  
III - recusar fé aos documentos públicos.  
IV - instituir ou aumentar tributos sem que a  
lei o estabeleça sem prévia autorização  
orçamentária.  
V - tributar o patrimônio, a renda ou os  
serviços de partidos políticos, igrejas ou de  
instituições de educação e assistência social sem  
fins lucrativos.  
Art. 35 - ...  
Parágrafo único - Além das competências  

expressas deferidas aos Estados por esta  
Constituição, ficam-lhe reservadas as competências  
que não lhes sejam vedadas." 
Justificativa: 

Pela Constituição de 24.02.1891, aos Estados caberia os poderes remanescentes ou residuais. Com a evolução 
do Direito Constitucional positivo brasileiro, os Estados passaram a possuir inúmeros poderes expressos; 
aproximando-nos do sistema de repartição de competências existentes no Estado Federal da Índia, pelo qual, 
tanto a União quanto os Estados federados têm poderes expressos vou enumerados. Além desses poderes, os 
Estados federados precisam manter os poderes não enumerados remanescentes ou residuais.  
Parecer:   

   Pela aprovação parcial, nos termos do Substitutivo. 
   
      
   EMENDA:34664 PREJUDICADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
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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, conforme o  
caso. os Governadores e Presidentes das  
Assembléias legislativas dos Estados ou dos  
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 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.). 
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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. 
 
   EMENDA:35092 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FRANCISCO BENJAMIM (PFL/BA) 
Texto:   

   EMENDA ADITIVA  
Fica acrescida ao item XI, do art. 31,  
Capítulo II, Título IV, a alínea "f", com a  
seguinte redação.  
Título IV  
Capítulo II  
Art. 31 - ..................................  
XI - ........................................  
f - os serviços de distribuição de gás  
combustível canalizado de qualquer natureza. 
Justificativa: 

Com o notável surto das pesquisas de gás natural e a instalação de gasodutos em extensas regiões, visando ao 
fornecimento do produto a usuários industriais, comerciais, institucionais e domiciliares, faz-se indispensável 
assegurar à União a condição de Poder concedente dos serviços de distribuição do gás combustível canalizado 
de qualquer origem, cujo tratamento exige orientação técnica uniforme e compatibilidade com os interesses 
gerais do país, conforme a redação sugerida para a letra f do art. 31. 
Nas atuais condições de desenvolvimento econômico e populacional, a distribuição de gás combustível 
canalizado perdeu sua primitiva característica de restrito interesse municipal ou regional, para situar-se na órbita 
do problema nacional. 
Parecer:   

   A Emenda não oferece aperfeiçoamento ao Substitutivo. Pelo contrário, a filosofia e diretrizes que procuramos 
adotar buscam oferecer ao texto a concisão e restrição ao que se afigura como imprescindível ao projeto.  
Pela rejeição. 
 

_________________________________________________________________ 

FASE S 

      
    EMENDA:00948 REJEITADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dê-se ao parágrafo 2o. do art. 27, do Projeto  
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de Constituição (A), a seguinte redação:  
"Art. 27 - ..................................  
§ 2o. - Cabe ao Estado explorar diretamente  
ou mediante concessão os serviços públicos locais de  
gás canalizado." 
Justificativa: 

O texto do Projeto contempla apenas a prestação desse serviço diretamente pela Administração. 
É conveniente possibilitar a cada Estado decidir sobre a forma de prestação desse serviço, seja diretamente, 
seja em regime de concessão. 
De resto, esse é o tratamento dado pelo Projeto aos serviços correlatos prestados pela União. 
Parecer:   

   O preceito contido no Projeto, ao estabelecer a exclusividade da exploração dos serviços públicos locais de  
gás combustível canalizado, melhor atende ao interesse público e à conveniência da Administração.  
Pela rejeição da emenda. 
    
  EMENDA:01135 REJEITADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MAURO MIRANDA (PMDB/GO) 
Texto:   

   EMENDA ADITIVA  
Art. 216 ........................ 
Parágrafo único - A União, os Estados e os  
Municípios das regiões metropolitanas  
estabelecerão de cooperação de recursos e de  
atividades para a assegurar a realização de  
serviços de interesse metropolitano. 
Justificativa: 

A presente emenda visa a garantir que as regiões metropolitanas possam dispor de efetivos recursos para 
desempenhar adequadamente as atribuições que lhe forem designadas pelo respectivo Estado.  
Parecer:   

   Extremamente difícil o equacionamento de qualquer questão relativa às regiões metropolitanas, mormente no 
que tange à sua organização para a realização de serviços comuns de interesse de vários municípios. Isto 
porque a administração deve manipular considerável volume de recursos e seu titular será uma espécie de 
superprefeito.  
Não há, destarte, conforme propõe a emenda, como estabelecer mecanismos de cooperação de recursos e de 
atividades para assegurar a realização de serviços comuns de interesse metropolitano.  
O próprio art. 164 da Constituição vigente, prevendo a instituição de regiões metropolitanas, existe desde o 
Diploma de 1967. As primeiras regiões metropolitanas foram estabelecidas pela Lei Complementar No.14, de 8 
de junho de 1973, ainda acéfalas, sem qualquer atividade de ordem prática, pela falta de decisão por contrários 
interesses políticos e, fundamentalmente, pela falta de competência dos poderes constituídos. Por tais razões, a 
disposição constitucional citada constitui verdadeira letra morta em nosso Diploma Fundamental.  
Por tais razões, a emenda proposta não deve ser acolhida.  
Somos, pelas razões expendidas, pela rejeição da proposta.  
Pela rejeição. 
   
      EMENDA:01499 APROVADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FERNANDO GASPARIAN (PMDB/SP) 
Texto:   

   Emenda que modifica o § 2o. do Art. 27 do Projeto Cabral  
"Cabe só Estados explorar diretamente ou  
mediante concessão à empresa estatal os serviços  
públicos locais de gás combustível canalizado,  
observando-se o disciplinamento legal e  
regulamentar da União. 
Justificativa: 
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Emenda sem justificação. 
Parecer:   

   A emenda vem suprir uma lacuna existente no texto do Projeto. Por essa razão, somos pela sua aprovação. 
    
EMENDA:01676 REJEITADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   

   MENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 216.  
Acrescente-se ao art. 216 o seguinte parágrafo:  
"Parágrafo único. Se a Região compreender  
municípios de mais de um Estado ou o Distrito  
Federal, sua criação dar-se-á por lei complementar  
federal, mediante provocação de qualquer Estado  
envolvido." 
Justificativa: 

O que motiva a criação de regiões metropolitanas é a circunstância de municípios limítrofes fazerem parte 
integrante da mesma comunidade sócio-econômica e a conveniência de que determinados serviços públicos 
sejam implantados conjuntamente, de forma a beneficiar toda a coletividade.  
Assim, sendo irrelevante a vinculação administrativa dos municípios, não vemos justificativa em limitar o 
estabelecimento de regiões metropolitanas, circunscrevendo-as às delimitações geográficas de cada Estado, 
com completo esquecimento de sua razão de ser, as influências sócio-econômicas.  
Com efeito, cidades importantes de um Estado são vizinhos, soem exercer acentuada influência sobre 
municípios que lhes são vizinhos, mesmo quando localizados em outra Unidade da Federação, o que tem, até 
mesmo, ensejado a tentativa de desmembramento ou separação geopolítica.  
Situação análoga ocorre com o Distrito Federal, que vem exercendo acentuada influência, a cada dia e com 
maior intensidade, nos municípios que lhe são limítrofes, embora pertencendo aos Estados de Goiás ou de 
Minas Gerais.  
A Emenda proposta visa a permitir que a União possa criar regiões metropolitanas nos casos de os municípios 
que deverão integrá-las pertencerem a mais de um Estado ou envolverem o Distrito Federal, objetivando regular 
os mecanismos de cooperação de recursos e de atividades que devem impulsionar o desenvolvimento integrado 
dessas regiões.   
A aprovação da emenda proposta impõe-se para quindar ao plano Jurídico o que se consolidou como evidente 
realidade fática, não se justificando aguardar o reconhecimento de uma situação irresponsável.  
Parecer:   

   O fenômeno da conurbação constitui o conjunto formado por uma cidade e seus subúrbios, ou por cidades 
reunidas, que constituem uma sequência, sem, contudo, se confundirem.  
No Brasil, esse conjunto de cidades reunidas só ocorreu na região que tem como núcleo a cidade de São Paulo 
e mais Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Diadema. Esse fenômeno urbanístico 
ocorreu com municípios de um mesmo Estado, mas pode ocorrer, no futuro, com municípios de Estados 
diferentes.  
Já o caso das regiões metropolitanas ou das microrregiões, previstas no art.216 do Projeto de Constituição, são  
constituídas por agrupamento de município limítrofes imanados na execução de funções públicas de interesse 
metropolitano ou microrregional.  
Como se observa, o legislador constituinte ao dar competência aos Estados para criar regiões metropolitanas ou 
micro regionais não cogitou da inclusão, nossas entidades, de municípios de outras unidades federativas, como 
pretende a emenda, mesmo ocorrendo a hipótese de tais municípios fazerem parte integrante da mesma 
comunidade sócio-econômica, o que ainda não ocorre no Brasil, mas que pode ocorrer num futuro remoto.  
Há ainda a considerar, que uma série de incompreensões e de interesses que possivelmente passam a ser 
contrariados, vêm entrando, no País, o processo de implantação das regiões metropolitanas, notadamente das já 
instituídas, todas constituídas, em cada Estado, com municípios do próprio Estado.  
Ora, se as regiões metropolitanas criadas em cada Estado, com municípios do próprio Estado, desde 1973, não 
conseguiram nesses 14 anos , sua implantação, continuando acéfalas, sem qualquer atividade de ordem prática, 
por falta de decisão, por contrariar interesses políticos e fundamentalmente, pela ausência de competência dos 
poderes constituídos. A inclusão de municípios de outros Estados tornaria a questão ainda mais complexa e, 
quiçá, insolúvel.  
Por tais razões, opinamos pela rejeição da emenda.  
Pela rejeição. 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 155  

 

   
      EMENDA:01768 APROVADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   SAMIR ACHÔA (PMDB/SP) 
Texto:   

   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Acrescente-se no Art. 27 § 2o. do Projeto de Constituição (A).  
"Cabe aos Estados explorar diretamente ou mediante  
concessão a empresa estatal, os serviços públicos  
locais de gás combustível canalizado, observados  
legal e regulamentado da União." 
Justificativa: 

1º - DE ORDEM HISTÓRICA: 
A exploração de serviços públicos locais se gás canalizado é atividades exercida a mais de 01 (um) século por 
Regionais, Estaduais ou Municipais, eis que, esses trabalhos sempre tiveram caráter local.  
2º - DE ORDEM LEGAL:  
A atual CARTA MAGNA estabelece a competência do município, para administrar a organização dos serviços 
públicos locais. 
A Lei Federal nº 2004/53 que constitui o monopólio do Petróleo para o domínio da União não abrangeu as 
atividades de exploração de serviços públicos locais de gás canalizado, continuando a mesma, desta forma, a ter 
caráter local e a ser exercido por empresas regionais, estaduais ou municipais.  
A recente Portaria do Ministério das minas e Energia – 1061/86 também preservou e confirmou o caráter local 
desses serviços e assegura as empresas regionais, estaduais ou municipais na sua exploração.  
Essa mesma linha adotada pela COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA incumbida de defender  
“A POLÍTICA NACIONAL DE GÁS NATURAL” 
3º - DE ORDEM TÉCNICA. 
A exploração dos serviços de gás canalizado, por exigências de continuidade e confiabilidade assume cada vez 
mais um caráter territorial, em vez de local, o que justifica a configuração de um “SISTEMA ESTADUAL DE 
DUISTRIBUIÇÃO DO GÁS” Isto porque há necessidade operacional de que os pontos de suprimento sejam 
interligados assim como às estações de recepção, de medição, os reservatórios e as redes urbanas, o que 
acarreta planejamento, supervisão e controle centralizados a nível estadual. 
4º - DE ORDEM PRÁTICA: 
O Texto permite que os Estados que eventualmente não estejam capacitados e preparados e desempenhar a 
exploração dos serviços públicos locais de gás canalizado outorguem concessões a terceiros habilitados a 
executá-la, sem, contudo, eliminar ou excluir a responsabilidade que a eles são atribuídas de constante 
supervisão e controle dos serviços. 
Parecer:   

   Visa a emenda a possibilitar aos Estados, a concessão da exploração dos serviços públicos de gás 
combustível canalizado, a empresa estatal.  
Consideramos, com o autor, descaber a imposição da exploração direta dos referidos serviços por parte do 
Estado.  
Pela aprovação da emenda. 
    
   EMENDA:01798 APROVADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   LUÍS EDUARDO (PFL/BA) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo Emendado: Artigo 27, § 2o  
Dê-se a seguinte redação ao parágrafo 2o, do  
artigo 27, do Projeto de Constituição, da Comissão  
de Sistematização:  
"§ 2o - Cabe aos Estados explorar diretamente,  
ou medidas concessão ou permissão, os serviços  
públicos locais de gás combustível canalizado." 
Justificativa: 
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Não há porque excepcionar os serviços públicos locais de gás combustível canalizado do regime geral, que 
admite a exploração de serviços púbicos mediante concessão ou permissão.  
Isto seria um desperdício à iniciativa privada que, comprovadamente tem sabido atuar nessa exploração com 
comprovada eficiência e competência.  
Parecer:   

   Visa emenda a abrir a possibilidade, aos Estados, de propiciarem, mediante concessão ou permissão, a 
exploração dos serviços públicos locais de gás combustível canalizado. Consideramos pertinente a proposta. 
Deve caber ao Estado a decisão da exploração direta ou não dos serviços públicos referidos.  
Pela aprovação da emenda. 
 
EMENDA:01866 REJEITADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   

   Nos termos do item II, do art. 3o, do  
Regimento Interno da Assembléia Nacional  
Constituinte, acrescente-se ao art. 216, do  
Projeto de Constituição o seguinte parágrafo:  
"Art. 216 - ....................  
Parágrafo Único - Os Estados poderão,  
mediante lei complementar, transformar e extinguir  
regiões metropolitanas, competindo-lhes legislar  
sobre toda a matéria a eles concernente, podendo  
delegar a função normativa a órgãos metropolitano  
instituído legalmente para o exercício desta  
função." 
Justificativa: 

O artigo 216 do Projeto de Constituição atribui aos estados competência tão somente para criar regiões 
metropolitanas. Ocorre que não se fixou, no Projeto em apreço, competência para qualquer das pessoas 
jurídicas com capacidade política transformar e extinguir regiões metropolitanas, o que pode vir a se tornar 
necessário no desenvolvimento sócio-político e econômico. 
Urge, pois, que se afete à competência estadual a matéria relativa ao tratamento jurídico global da matéria 
metropolitana afim de que não se deixe ao largo tópico de importância constitucional iniludível.  
Parecer:   

   A constituição vigente estabelece, em seu art.164, que a União, mediante lei complementar, poderá, para a 
realização de Serviços comuns, estabelecer regiões metropolitanas.  
O art. 216 do Projeto de Constituição transfere tal incumbência para os Estados, isto é, os Estados, mediante lei  
complementar, poderão criar regiões metropolitanas e microrregiões para execução de funções públicas de 
interesse metropolitano ou microrregional.  
A emenda em exame pretende incorporar, ao citado art.216 parágrafo dando poderes aos Estados para 
transformar e extinguir suas regiões metropolitanas, competindo-lhes legislar sobre toda matéria a elas 
correspondentes, podendo delegar a função normativa a órgão metropolitano instituído legalmente para o 
exercício de tal função.  
Difícil a aceitação da emenda proposta por simples razão de ordem semântica: instituída e desenvolvendo-se ao 
longo do tempo, uma cidade não pode ser extinta ou transformada.  
Como estabelecer a possibilidade, expressa na emenda, de o Estado transformar ou extinguir, mediante lei 
complementar estadual, sua região metropolitana, ente maior e mais complexo que uma cidade?  
Por outro lado, se não existe na legislação do País disposição dando poderes à própria União para extinguir ou 
transformar regiões metropolitanas, como deferir tal poder aos Estados?  
Por tais razões, nossa manifestação é pela rejeição da emenda.  
 Pela rejeição. 
 
EMENDA:02039 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   WALDECK ORNÉLAS (PFL/BA) 
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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 III 
DOS ESTADOS FEDERADOS 
Art. 26. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observando os 

princípios desta Constituição.  
Parágrafo 1º São reservados aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta 

Constituição.  
Parágrafo 2º A criação, a Incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, obedecidos os requisitos 
previstos em lei complementar estadual, dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, à população 
diretamente interessada, e se darão por lei estadual.  
[...] 

Assinaturas 02039 

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

Thame  
41. Jairo Carneiro  
42. Paulo Marques  
43. Rita Furtado  

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

88. Levy Dias 
89. Rubem Figueiró  
90. Rachid Saldanha Derzi  
91. Ivo Cersósimo 
92. Enoc Vieira  
93. Joaquim Haickel  
94. Edison Lobão  
95. Victor Trovão  
96. Onofre Corrêa  
97. Albérico Filho  
98. Vieira da Silva  
99. Costa Ferreira  
100. Eliézer Moreira  
101. José Teixeira  
102. Nyder Barbosa  
103. Pedro Ceolin 
104. José Lins  
105. Homero Santos  
106. Chico Humberto  
107. Osmundo Rebolças  
108. Annibal Barcellos  
109. Geovanni Borges  
110. Eraldo Trindade  
111. Antonio Ferreira  
112. Francisco Carneiro  
113. Meira Filho  
114. Márcia Kubitcheck  
115. Milton Reis 
116. Joaquim Sucena  
117. Siqueira Campos  
118. Aluízio Campos 
119. Eunice Micheles  
120. Samir Achôa  
121. Maurício Nasser  
122. Francisco Dornelles  
123. Mauro Sampaio  
124. Stélio Dias  
125. Airton Cordeiro  
126. José Tinoco  
127. Mattos Leão  
128. José Tinoco  
129. João Castelo  
130. Guilherme Pelmeira  
131. Caros Chiarelli 
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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.  
De outra parte, no que diz respeito às competências legislativas e administrativas dos entes federados busca-se, 
igualmente, escoimar o texto de alguns excessos e improbidade que, da mesma forma, tendiam a permitir um 
maior avanço do Estado no meio econômico, sem prejuízo de melhoria da redação que se impunha para 
adequação mais precisa do texto às finalidades a que se propõe. 
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Parecer:   

   Acolho, na forma regimental, e em atenção ao elevado número de ilustres signatários. Ademais, adianto que 
votarei pela aprovação, nos termos da emenda "Centrão". 
CAPÍTULO I 
PELA APROVAÇÃO: Art. 19 ("caput"), §§ 1º, 2º, 4º, 5º Art. 20 ("caput"), incisos I, II, III. 
PELA REJEIÇÃO: § 3º do Art. 19. 
CAPÍTULO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 21 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, IX, X, §§ 1º, 2º; Art. 22 ("caput"), incisos I a IX, X, 
XI e alíneas "b", "c", "d" e "f", XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, alíneas "a", "b", "c", XXIII, 
XXIV~ Art. 23 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, 
XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII; Art. 24 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, XI, Parágrafo único; Art. 25 
("caput"), incisos I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, § 2º. 
PELA REJEIÇÃO: incisos VII, VIII do Art. 21; alínea "a" do inciso XI do Art. 22; inciso XI do Art. 23 e Parágrafo 
único; incisos, VIII, X; Art. 24; inciso V (Emenda nº 97-5, Mendes Thame) e § 1º (Emenda nº 1080-6, Konder 
Reis). 
CAPÍTULO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 26 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 27 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V; Art. 28 ("caput"), §§ 1º 

, 3º; Art. 30. 
PELA REJEIÇÃO: § 22 do Art. 28 (Emenda nº 1950, Antonio Britto); Art. 29. 
CAPÍTULO IV: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 31 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V; Art. 32 e Parágrafo único; 
Art. 34; Art. 35; Art. 36 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX; Art. 37, ("caput") e §§ 2º , 3º , 4º. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 33; § 1º do Art. 37. 
CAPÍTULO V: 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 38 e §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 39 e §§ 1º , 2º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
CAPÍTULO VI: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 40 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, alíneas "a", "b"; incisos VI, VII, alíneas "a", "b", "c", 
"d"; Art. 41 ("caput"), incisos I, II, III, IV; Art. 42 ("caput"), incisos I, II, III, IV e §§ 1º, 2º , 3º , 4º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
CAPÍTULO VII: 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: §§ 2º, 5º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 14 do Art. 43. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 43 ("caput") e §§ 1º, 3º, 4º, 6º, 13. 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 44 ("caput"), §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º; Art. 45 ("caput") e 
incisos I, II,III, alíneas "a" e "b", e Parágrafo único; Art. 46 ("caput") e inciso I, alíneas "a", "b"; inciso II; Art. 48 e 
incisos I, II; Art. 49 e Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: §§ 8º e 9º do Art. 44; Art. 47 e seu Parágrafo único. 
SEÇÃO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 50 (“caput”), §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10. 
PELA REJEIÇÃO: § 11 do Art. 50. 
SEÇÃO IV: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 51 ("caput"), Parágrafo único, incisos I e II; Art. 52; Art. 53 e seus incisos I, II, III. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 

 
 

   EMENDA:02043 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUÍS EDUARDO (PFL/BA) 
Texto:   
   Dispositivo emendado – TÍTULO VII 
 
Dê-se ao Título VII do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, a seguinte 
redação: 
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TÍTULO VII 
DA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA 
[...] 
CAPÍTULO II 
DA POLÍTICA URBANA 
[...] 

Art. 214 - Os Estados poderão, mediante lei complementar, criar regiões metropolitanas, 
aglomerados urbanos e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, 
para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse 
comum. 
[...] 

Assinaturas 02043  

1. Luiz Eduardo 

2. Amaral Netto 

3. Antônio Salim Curiatti 

4. José Luiz Maia 

5. Carlos Virgílio 

6. Mário Bouchardet 

7. Melo Freire 

8. Leopoldo Bessone 

9. Aloísio Vasconceos 

10. Messias Góis 

11. Expedito Machado 

12. Manuel Vian 

13. Luíz Marques 

14. Orlando Bezerra 

15. Furtado Leite 

16. Ismael Wanderley 

17. Antônio Câmara 

18. Henrique Eduardo 

Alves 

19. Sadie Hauache 

20. Siqueira Campos 

21. Aluízio Campos  

22. Eunice Michiles 

23. Samir Uchoa 

24. Maurício Nasser 

25. Francisco Dornelles 

26. Stélio Dias 

27. Airton Cordeiro 

28. José Camargo 

29. Mattos Leão 

30. José Tinoco 

31. João Castelo 

32. Guilherme Palmeira 

33. Carlos Chiarelli 

34. Roberto Torres 

35. Arnaldo Faria de Sá 

36. Sólon Borges dos Reis 

37. Ézio Ferreira 

38. José Dutra 

39. Carrel Benevides 

40. Joaquim Sucena 

41. Daso Coimbra 

42. João Resek 

43. Roberto Jefferson 

44. João Menezes 

45. Vinat Rosado 

46. Cardoso Alves 

47. Paulo Roberto 

48. Lourival Baptista 

49. Ruben Branquinho 

50. Cleonâncio Fonseca 

51. Bonifácio de Andrada 

52. Agripino de Oliveira 

Lima 

53. Narciso Mendes 

54. Marcondes Gadelha 

55. Mello Reis 

56. Arnold Foravante 

57. Jorge Arbage 

58. Chagas Duarte 

59. Álvato Pacheco 

60. Felipe Mendes 

61. Alysson Paulinelli 

62. Aloísio Chaves 

63. Sotero Cunha 

64. Gastone Righi 

65. Dirce Tutu Quadros 

66. José Elias Murad 

67. Mozarildo Cavalcante 

68. Flávio Rocha 

69. Gustavo de Faria 

70. Flávio Palmier da 

Veiga 

71. Gil César 

72. João da Mata 

73. Dioníso Hage 

74. Leopoldo Peres 

75. Carlos Sant’anna 

76. Délio Braz  

77. Gilson Machado 

78. Nabor Júnior 

79. Geraldo Fleming 

80. Osvaldo Sobrinho 

81. Osvaldo Coelho 

82. Hilário Braun 

83. Edivaldo Motta 

84. Paulo Zirzur 

85. Nilson Gibson 

86. Milton Reis 

87. Marcos Lima 

88. Nilton Barbosa 

89. Francisco Sales 

90. Assis Canuto 

91. Chagas Neto 

92. José Viana 

93. Lael Varella 

94. Rosa Prata 

95. Mário de Oliveira 

96. Sílvio de Abreu 

97. Luiz Leal 

98. Génesio Bernardino 

99. Alfredo Campos 

100. Vírgilio Galassi  

101. Alfredo Campos 

102. Theodoro Mendes 
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103. Amilcar Moreira 

104. Oswaldo Almeida 

105. Ronaldo Carvalho 

106. José Freire 

107. José Mendonça Bezerra  

108. José Lourenço 

109. Vinícius Consanção 

110. Ronaldo Corrêa  

111. Paes Landim 

112. Alércio Dias 

113. Mussa Demes 

114. Jessé Freire 

115. Gandi Jamil 

116. Alexandre Costa 

117. Alberico Cordeiro 

118. Iberê Ferreira 

119. José Santana de 

Vasconcellos 

120. Christovam Chiaradia 

121. Djenal Gonçalves 

122. José Egreja 

123. Ricardo Isar 

124. Afif Domingos 

125. Jayme Paliarin 

126. Delfim Netto 

127. Farabulini Júnior 

128. Fausto Rocha 

129. Tito Costa 

130. Caio Pompeu 

131. Felipe Cheidde 

132. Monoel Moreira 

133. Marluce Pinto 

134. Ottomar Pinto 

135. Olavo Pires 

136. Victor Fontana 

137. Orlando Pacheco 

138. Ruberval Pilotto 

139. Jorge Bornhausen 

140. Alexandre Puzyna 

141. Artenir Werner 

142. Cláudio Ávila 

143. Divaldo Suruagy 

144. Denisar Arneiro 

145. Jorge Leite 

146. Aloysio Teixeira 

147. Roberto Augusto 

148. Messias Soares 

149. Dálton Canabrava 

150. Enoc Vieira 

151. Joaquim Haickel 

152. Edison Lobão 

153. Victor Trovão 

154. Onofre Corrêa 

155. Albérico Filho 

156. Vieira da Silva 

157. Costa Ferreira 

158. Eliezer Moreira 

159. José Teixeira 

160. Oscar Corrêa 

161. Maurício Campos 

162. Sérgio Werneck 

163. Raimundo Resende 

164. José Geraldo 

165. Álvaro Antônio 

166. Asdrubal Bentes 

167. Jarbas Passarinho 

168. Gerson Peres 

169. Carlos Vinagre 

170. Fernando Velasco 

171. Arnaldo Moraes 

172. Fausto Fernandes 

173. Domingos Juvenil 

174. José Elias  

175. Rodrigues Palma 

176. Levy Dias 

177. Ruben Figueiró 

178. Rachid Saldanha Derzi 

179. Ivo Cersósimo 

180. Matheus Iensen 

181. Antônio Ueno 

182. Dionísio Dal Prá 

183. Jacy Scanagata 

184. Basílio Villani 

185. Oswaldo Trevisan 

186. Renato Jonhsson 

187. Ervin Bonkoski 

188. Jovanni Masini 

189. Paulo Pimentel 

190. José Carlos Martinez 

191. Júlio Campos 

192. Ubiratan Pinelli 

193. Jonas Pinheiro 

194. Louremberg Nunes 

Rocha 

195. Roberto Campos 

196. Cunha Bueno 

197. Inocêncio Oliveira 

198. Salatiel Carvalho 

199. José Moura 

200. Marco Maciel 

201. Ricardo Fiuza 

202. Paulo Marques 

203. João Lobo 

204. Telmo Kirst 

205. Darcy Pozza 

206. Arnaldo Prieto 

207. Osvaldo Bender 

208. Adyson Motta 

209. Paulo Mincarone 

210. Adroaldo Streck 

211. Victor Faccioni 

212. Luis Roberto Ponte 

213. João de Deus Antunes 

214. Arolde de Oliveira 

215. Rubem Medina 

216. Irapuan Costa Junior 

217. Roberto Balestra 

218. Luiz Soyer 

219. Naphtali Alves Souza 

220. Jalles Fontoura 

221. Paulo Roberto Cunha 

222. Pedro Canedo 

223. Lúcia Vânia 

224. Nion Albernaz 

225. Fernando Cunha 

226. Antônio de Jesus 

227. Nyder Barbosa 

228. Pedro Ceolin 

229. José Lins 

230. Homero Santos 

231. Chico Humberto 

232. Osmundo Rebouças 

233. Francisco Carneiro 

234. Meira Filho 

235. Márcia Kubitschek  

236. Aécio de Borba  

237. Bezerra de Melo 

238. Eraldo Tinoco 

239. Benito Gama 

240. Jorge Vianna 

241. Ângelo Magalhães 

242. Leur Lomanto 

243. Jonival Lucas 

244. Sérgio Brito 

245. Roberto Balestra 

246. Waldeck Dornelas 

247. Francisco Benjamim 
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248. Etevaldo Nogueira 

249. João Alves 

250. Francisco Diógenes 

251. Antônio Carlos Mendes 

Thame 

252. Jairo Carneiro 

253. Paulo Marques 

254. Rita Furtado 

255. Jairo Azi 

256. Fábio Raunheitti 

257. Feres Nader 

258. Eduardo Moreira 

259. Manoel Ribeiro 

260. José Mello 

261. Jesus Tajra 

262. Francisco Coelho 

263. Érico Pegoraro 

264. Fernando Gomes 

265. Evaldo Gonçalves 

266. Raimundo Lira 

267. César Cals Neto 

268. Eliel Rodrigues 

269. Max Rosenmann 

270. Carlos de Carli 

271. Mauro Borges 

272. Albano Franco 

273. Sarney Filho 

274. Odacir Soares 

275. Mauro Miranda 

276. João Machado 

Rollemberg 

277. José Carlos Coutinho 

278. Miraldo Gomes 

279. Antonio Carlos Franco 

280. Wagner Lago 

281. Osmar Leitão 

282. Simão Sessim 

283. Annibal Barcellos 

284. Geovani Borges 

285. Eraldo Trindade 

286. Antonio Ferreira 

287. Maria Lúcia 

288. Maluly Neto 

289. Carlos Alberto 

290. Gidel Dantas 

291. Adauto Pereira 

Justificativa:   

   O fortalecimento de nossa economia é objetivo que se procura alcançar a serviço dos interesses sociais do País. Tal objetivo, 
modernamente, só pode ser atingido com a valorização do trabalho humano e com prestigio a livre iniciativa. Temos necessidade 
premente, para crer no aproveitamento de nossas potencialidades, de orientação firme e segura no texto constitucional, que 
garante estímulo à atividade produtiva. Por isso os dispositivos constantes deste título estão ao mesmo tempo, projetados para os 
avanços futuros e conciliados com a realidade presente. 
Assim, a começar pelo elenco de princípios que devem nortear a atividade econômica, passando pela noção já incorporada ao 
nosso Direito, do que seja uma empresa brasileira ou nacional, buscar-se enfatizar a primazia da livre empresa como fator 
predominante do desenvolvimento econômico, ao mesmo tempo em que se definem os parâmetros gerais do Estado nesse 
campo. 
Em linhas gerais, o novo texto procura traçar um perfil compatível com as diretrizes da economia de mercado e da aceitação de 
investimento estrangeiro, observadas algumas exceções em atividades consideradas fundamentais ao desenvolvimento 
tecnológico e à segurança nacional. 
Em relação à reforma agraria, duas alterações básicas foram introduzidas, a primeira refere-se ao direito da propriedade do imóvel 
rural, cuja utilização deve preencher uma função social, a segunda visa proteger a propriedade produtiva contra a desapropriação. 
A reforma urbana está adequada aos fins a que se destina, tendo a redação sido ajustada para dela retirarem-se as exceções e as 
impropriedades. 
Parecer:   

   Acolho, na forma do privilégio regimental, para as emendas com mais de 280 (duzentos e oitenta) assinaturas (Art.1º. Resolução 
nº 3/88). Pela aprovação, no mérito, com ressalva dos destaques pedidos por membros da Bancada do PMDB e do disposto na 
emenda 2P01776-2, a que dei minha aprovação (relativamente ao parágrafo 2o., do artigo 214). 
CAPÍTULO I: 
PELA APROVAÇÃO: Incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII do Art. 199 e seu Parágrafo único; Parágrafo único do Art. 201; § 2º do Art. 
202; § 1º do Art. 203; incisos I, II, III e IV do Art. 204; §§ 1º, 4º e 5º do Art. 205; Art. 206 ("caput"), incisos II, III, V, e seu Parágrafo 
único; Art. 207 ("caput"); Art. 210 ("caput"); Art. 211 ("caput") e Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 199 ("caput"), inciso IX; Art. 200 ("caput"), §§ 1º, 2º e 3º; Art. 201 ("caput"); Art. 202 ("caput"), §§ 1º e 3º; 
Art. 203 ("caput"), §§ 2º e 3º (Emenda nº 2 336-2, Marcos Lima); Art. 204 ("caput"); Art. 205 ("caput"), § 3º; incisos I e IV do Art. 
206; Art. 208 ("caput"); Art. 209 ("caput"). 
CAPÍTULO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 217 ("caput"), § 2º , § 5º, inciso I e § 6º; Art. 218 ("caput") e seu Parágrafo único; §§ 1º, 2º e 3º do Art. 
221; Art. 222 ("caput"); Art. 223 ("caput"); 
PELA REJEIÇÃO: 
Art. 216 ("caput"), Parágrafo único, incisos I, II, III e IV; § 1º do Art. 217; Art. 219 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 220 ("caput") e seu 
Parágrafo único; Art. 224 ("caput"). 
CAPÍTULO IV: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 225 ("caput"), incisos I, II e III, alíneas "a" , "b" e "C"; incisos IV, VI, VII e VIII, §§ 1º e 2º; 
PELA REJEIÇÃO: Inciso V do Art. 225. 

 
 

___________________________________________________________________ 
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FASE U 

   EMENDA:00081 REJEITADA 
Fase:   

   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FLAVIO PALMIER DA VEIGA (PMDB/RJ) 
Texto:   

   Texto Atual:  
Art. 25 § 2o. - Cabe aos estados explorar  
diretamente ou mediante concessão a empresa  
estatal, com exclusividade de distribuição os  
serviços locais de gás canalizado.  
Emenda:  
Suprimir: "Estatal, com exclusividade de  
distribuição"  
Texto resultante após a emenda supressiva:  
Art. 25 § 2o. - Cabe aos estados explorar  
diretamente ou mediante concessão a empresa os  
serviços locais de gás canalizado. 
Justificativa: 

Adotar-se, constitucionalmente, o conceito de que a concessão para a prestação de serviços de gás canalizado só pode 
ser feita a empresa estadual é disposição desnecessária porque a concessão para a prestação desses serviços, 
independentemente da existência ou não do parágrafo segundo do artigo 25, já é atribuição dos governos estaduais. 
Dessa forma, portanto, todo o parágrafo e redundante, servindo apenas para enfatizar uma postura que existiria com ou 
sem a presença do parágrafo em questão no texto constitucional. 
Cabe assim aos estados decidirem se desejam prestar tais serviços direta ou indiretamente, através de concessão a 
alguma empresa. Cada estado é livre e soberano para decidir qual o melhor enfoque, dada suas condições e 
necessidades peculiares. 
Ao obrigar que a concessão, caso feita seja estendida somente a empresa estatal, o texto restringe a ação dos governos 
estaduais sem trazer-lhes quaisquer benefícios. Tal obrigação não aumenta o poder decisório dos estados (que 
continuam sendo, como já seriam de qualquer modo, o poder concedente e, portanto, controlador), mas impede que 
empresários privados venham a se interessar pela atividade, onerando os sempre escassos recursos estaduais. 
A atividade de distribuição de GLP em nosso País, dependendo da região geográfica que se considere, está hoje em 
mãos de empresas privadas especializadas e regionais de distribuição. O GLP é um subproduto de petróleo não 
disponível em quantidade suficiente em nossas refinarias para atender a demanda do mercado. Este fato obriga à 
crescente importação do produto (ela tem dobrado a cada dois anos). 
A distribuição de gás canalizado não é atividade ligada a segurança nacional. Outros serviços públicos, como 
telecomunicações e energia elétrica, podem e continuarão podendo ser prestados por concessionários privados. A 
distribuição de derivados ter participação privada, especializadas no raro como consequência pratica apenas o 
afastamento definitivo de cidades o Recife, Fortaleza, Natal, Salvador, Belo Horizonte, e tantas outras, que ainda não 
possuem redes de gás canalizado, como os do Rio e São Paulo, recebendo assim, os benefícios proporcionados por 
esses sistemas de distribuição, além de um grande atraso na substituição do combustível, cada vez mais importado, gás 
liquefeito de petróleo (GLP), pelo gás natural hoje fatalmente disponível em nosso País, prejudicando a balança de 
pagamento, em beneficio muitas vezes de multinacionais.  
Casa finalmente, ressaltar que o serviço de gás canalizado é o que proporciona maior número de empregos diretos, 
principalmente aos menos favorecidos, por tratar-se de tubulação quase sempre enterrada ao longo de quilômetros na 
trama urbana, além do uso do gás na indústria aumentar a produtividade pelo custo mais baixo e proteger o meio-
ambiente, por ser não poluente. A poluição ambiental é hoje um dos mais sérios problemas da humanidade. 
Parecer:   

   Consoante o art. 183, a pesquisa, a lavra, a importação, a exportação e o transporte por meio de conduto de gás 
constituem monopólio da União. Seguindo a mesma diretriz, o art. 25, em seu parágrafo 2o. - que a emenda intenta, de 
forma supressiva, modificar - defere aos Estados a exploração direta, ou mediante concessão a empresa estatal, com 
exclusividade de distribuição os serviços locais de gás canalizado. (A expressão "gás canalizado" entendida como o 
sistema local de distribuição do produto através de canalização ligada a cada edifício ou residência, como ocorre hoje nas 
cidades do Rio de Janeiro e São Paulo).  
Destarte, haverá, de forma gradativa, extraordinária ampliação na distribuição de gás natural canalizado, considerando as 
significativas reservas que estão sendo descobertas, serviços de imprescindível interesse público, que, conforme se 
depreende dos dispositivos aprovados da Nova Carta, deverão ser prestados de forma idêntica ao que ocorre hoje com  
os serviços de distribuição de energia elétrica, de telefone, de abastecimento d'água, etc. Assim, a aceitação da presente  
emenda possibilitaria a participação da iniciativa privada na exploração do sistema, pondo por terra as corretas 
disposições dos textos citados.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:00168 REJEITADA 
Fase:   

   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
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Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   AROLDE DE OLIVEIRA (PFL/RJ) 
Texto:   

   Art. 25, § 2o. - Suprimir "a empresa  
estatal, com exclusividade de distribuição''  
TEXTO MODIFICADO:  
Art. 25, § 2o. - Cabe aos Estados explorar  
diretamente, ou mediante concessão os serviços  
locais de gás canalizado. 
Justificativa: 

A redação atual e nociva ao brasil porque inibe o desenvolvimento do gás natural, de vez que os estados têm sua 
capacidade de investimento esgotada, a distribuição de gás não é prioridade dentro dos limitados orçamento estaduais e 
as estaduais federais não consideram a distribuição de gás como um dos seus objetivos básicos. A emenda supressiva 
proposta, ao abrir a participação no setor da empresa privada, permite oportunidade real de o País beneficiar-se das 
vantagens do uso do gás natural, com a participação decisiva da iniciativa privada. 
Parecer:   

   Consoante o art. 183, a pesquisa, a lavra, a importação, a exportação e o transporte por meio de conduto de gás 
constituem monopólio da União. Seguindo a mesma diretriz, o art. 25, em seu parágrafo 2o. - que a emenda intenta, de 
forma supressiva, modificar - defere aos Estados a exploração direta, ou mediante concessão a empresa estatal, com 
exclusividade de distribuição os serviços locais de gás canalizado. (A expressão "gás canalizado" entendida como o 
sistema local de distribuição do produto através de canalização ligada a cada edifício ou residência, como ocorre hoje nas 
cidades do Rio de Janeiro e São Paulo).  
Destarte, haverá, de forma gradativa, extraordinária ampliação na distribuição de gás natural canalizado, considerando as 
significativas reservas que estão sendo descobertas, serviços de imprescindível interesse público, que, conforme se 
depreende dos dispositivos aprovados da Nova Carta, deverão ser prestados de forma idêntica ao que ocorre hoje com  
os serviços de distribuição de energia elétrica, de telefone, de abastecimento d'água, etc. Assim, a aceitação da presente  
emenda possibilitaria a participação da iniciativa privada na exploração do sistema, pondo por terra as corretas 
disposições dos textos citados.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:00182 REJEITADA 
Fase:   

   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ERALDO TINOCO (PFL/BA) 
Texto:   

   Suprima-se no § 2o. do artigo 25 a expressão "a empresa estatal". 
Justificativa: 

A atual redação do parágrafo é limitativa e interfere na autonomia dos Estados. É aceitável que o texto constitucional 
reserve aos Estados a prioridade de explorar diretamente a distribuição local de gás canalizado nas não deve impedir que 
se for mais conveniente ao interesse público posse haver concessão desses serviços. O que não pode prevalecer no 
texto é que essa eventual da expressão não impedirá que ocorra delegação a uma empresa estatal, se esta for a melhor 
opção. Entretanto, deve ocorrer a possibilidade de concessão a empresa privada, que terá a obrigação de cumprir todos 
os requisitos estabelecidos pelo Poder Cedente, o que poderá significar serviço mais eficiente e mais barato para o 
consumidor. 
Parecer:   

   Consoante o art. 183, a pesquisa, a lavra, a importação, a exportação e o transporte por meio de conduto de gás 
constituem monopólio da União. Seguindo a mesma diretriz, o art. 25, em seu parágrafo 2o. - que a emenda intenta, de 
forma supressiva, modificar - defere aos Estados a exploração direta, ou mediante concessão a empresa estatal, com 
exclusividade de distribuição os serviços locais de gás canalizado. (A expressão "gás canalizado" entendida como o 
sistema local de distribuição do produto através de canalização ligada a cada edifício ou residência, como ocorre hoje nas 
cidades do Rio de Janeiro e São Paulo).  
Destarte, haverá, de forma gradativa, extraordinária ampliação na distribuição de gás natural canalizado, considerando as 
significativas reservas que estão sendo descobertas, serviços de imprescindível interesse público, que, conforme se 
depreende dos dispositivos aprovados da Nova Carta, deverão ser prestados de forma idêntica ao que ocorre hoje com  
os serviços de distribuição de energia elétrica, de telefone, de abastecimento d'água, etc. Assim, a aceitação da presente  
emenda possibilitaria a participação da iniciativa privada na exploração do sistema, pondo por terra as corretas 
disposições dos textos citados.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:00479 REJEITADA 
Fase:   

   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   

   FRANCISCO ROLLEMBERG (PMDB/SE) 
Texto:   

   Suprima-se do § 2o. do Artigo 25 do Projeto  
de Constituição (B), a seguinte expressão:  
"A empresa estatal, com exclusividade de distribuição". 
Justificativa: 

Visa a presente proposição restabelecer a redação original do texto do Projeto de Constituição, que permite aos Estados 
que eventualmente não estejam capacitados e estruturados a desempenhar a exploração dos serviços públicos locais de 
gás canalizado outorguem concessões a terceiros inabilitados a executá-la. 
Cabendo ao Estado a decisão da exploração direta ou não dos referidos serviços sem prejuízo das atribuições de 
constante supervisão e controle dos mesmos, não nos parece justo que possíveis concessões fiquem restritas a 
empresas estatais.  
Tal permissão constitucional se constitui em desobservância às diferentes peculiaridades regionais existentes no País e 
em evidente desprestígio a iniciativa privada, que comprovadamente, vem atuando nessa exploração com eficiência e 
competência.  
Parecer:   

   Consoante o art. 183, a pesquisa, a lavra, a importação, a exportação e o transporte por meio de conduto de gás 
constituem monopólio da União. Seguindo a mesma diretriz, o art. 25, em seu parágrafo 2o. - que a emenda intenta, de 
forma supressiva, modificar - defere aos Estados a exploração direta, ou mediante concessão a empresa estatal, com 
exclusividade de distribuição os serviços locais de gás canalizado. (A expressão "gás canalizado" entendida como o 
sistema local de distribuição do produto através de canalização ligada a cada edifício ou residência, como ocorre hoje nas 
cidades do Rio de Janeiro e São Paulo).  
Destarte, haverá, de forma gradativa, extraordinária ampliação na distribuição de gás natural canalizado, considerando as 
significativas reservas que estão sendo descobertas, serviços de imprescindível interesse público, que, conforme se 
depreende dos dispositivos aprovados da Nova Carta, deverão ser prestados de forma idêntica ao que ocorre hoje com  
os serviços de distribuição de energia elétrica, de telefone, de abastecimento d'água, etc. Assim, a aceitação da presente  
emenda possibilitaria a participação da iniciativa privada na exploração do sistema, pondo por terra as corretas 
disposições dos textos citados.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:00805 REJEITADA 
Fase:   

   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   CÉSAR CALS NETO (PDS/CE) 
Texto:   

   Suprima-se do § 2o. do art. 25 do Projeto de  
Constituição a expressão "a empresa estatal, com  
exclusividade de distribuição". 
Justificativa: 

Ocorre em primeiro lugar, o uso inadequado do vocábulo “distribuição” em geral adotado para descrever a distribuição 
dos derivados de petróleo, gás natural, etc. Tanto assim que no artigo 183, inciso IV, utiliza-se a expressão “transporte”, 
por meio de conduto; de petróleo bruto, seus derivados, e gás natural de qualquer origem, para descrever a atividade que 
constitui monopólio da União.  
Da forma como se encontra redigido o § 2º do art. 25, poderíamos vir a ter também o monopólio da distribuição do gás de 
cozinha e, modernamente, do gás para fins automotivos. Não parece ter sido essa a intenção dos constituintes. Há, ainda 
um segundo problema de índole conceitual, decorrente da limitação imposta ao regime de concessão exclusivamente em 
fator de empresa estatal. Estaríamos, nesse caso, diante de uma nova forma de monopólio, o que não foi, igualmente, a 
intenção dos constituintes. 
Mediante emenda supressiva, eliminando-se a expressão “empresa estatal, com exclusividade de distribuição” estar-se-ia 
atendendo o pleito dos Estados federados e eliminando a inconsistência redacional. Este, pois, é o objetivo da emenda 
apresentada.  
Parecer:   

   Consoante o art. 183, a pesquisa, a lavra, a importação, a exportação e o transporte por meio de conduto de gás 
constituem monopólio da União. Seguindo a mesma diretriz, o art. 25, em seu parágrafo 2o. - que a emenda intenta, de 
forma supressiva, modificar - defere aos Estados a exploração direta, ou mediante concessão a empresa estatal, com 
exclusividade de distribuição os serviços locais de gás canalizado. (A expressão "gás canalizado" entendida como o 
sistema local de distribuição do produto através de canalização ligada a cada edifício ou residência, como ocorre hoje nas 
cidades do Rio de Janeiro e São Paulo).  
Destarte, haverá, de forma gradativa, extraordinária ampliação na distribuição de gás natural canalizado, considerando as 
significativas reservas que estão sendo descobertas, serviços de imprescindível interesse público, que, conforme se 
depreende dos dispositivos aprovados da Nova Carta, deverão ser prestados de forma idêntica ao que ocorre hoje com  
os serviços de distribuição de energia elétrica, de telefone, de abastecimento d'água, etc. Assim, a aceitação da presente  
emenda possibilitaria a participação da iniciativa privada na exploração do sistema, pondo por terra as corretas 
disposições dos textos citados.  
Pela rejeição. 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 166  

 

    
   EMENDA:00849 REJEITADA 
Fase:   

   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   

   Suprima-se do art. 25, § 2o. (Título III,  
Capítulo III), a expressão "empresa estatal, com  
exclusividade de distribuição".  
Em consequência, o dispositivo passará a ter  
a seguinte redação:  
"Art. 25 ...................................  
..................................................  
§ 2o. Cabe aos Estados explorar diretamente  
ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado". 
Justificativa: 

O dispositivo, tal como se encontra redigido, encerra impropriedades técnicas, além de restringir desnecessariamente a 
autonomia estadual. Com efeito: 

a) O regime de concessão pelo Estado a empresa estatal, com exclusividade, é uma forma obliqua de estabelecer que a 
distinção de gás canalizado é uma atividade monopolizada; 

b) O regime de concessão dá ao Estado toda a segurança de que ele necessita para controlar a atividade de distribuição. 
Pode, inclusive, só conceder o serviço a empresa estatal, ou delegar a execução a empresa privada, se assim julgar 
conveniente. 

c) Na distribuição transfronteira, que deverá tornar-se cada vez mais comum, haverá o problema da concorrência de dois ou 
mais Estados, sobre um mesmo sistema, cada qual preferindo usar empresas estatais diferentes. (Tudo indica que, por 
um lapso, se pretende aplicar aos serviços de gás canalizado uma regra idêntica à do transporte de gás natural por meio 
de duto. Ocorre que, neste caso, só existe uma esfera de poder monopolístico – a União).  

d) Por último, em nome do princípio federativo, não deve a Constituição Federal tratar de matéria tipicamente estatal. Cada 
Estado, em função de suas peculiaridades, adotará o regime que melhor lhe convier.  
Parecer:   

   Consoante o art. 183, a pesquisa, a lavra, a importação, a exportação e o transporte por meio de conduto de gás 
constituem monopólio da União. Seguindo a mesma diretriz, o art. 25, em seu parágrafo 2o. - que a emenda intenta, de 
forma supressiva, modificar - defere aos Estados a exploração direta, ou mediante concessão a empresa estatal, com 
exclusividade de distribuição os serviços locais de gás canalizado. (A expressão "gás canalizado" entendida como o 
sistema local de distribuição do produto através de canalização ligada a cada edifício ou residência, como ocorre hoje nas 
cidades do Rio de Janeiro e São Paulo).  
Destarte, haverá, de forma gradativa, extraordinária ampliação na distribuição de gás natural canalizado, considerando as 
significativas reservas que estão sendo descobertas, serviços de imprescindível interesse público, que, conforme se 
depreende dos dispositivos aprovados da Nova Carta, deverão ser prestados de forma idêntica ao que ocorre hoje com  
os serviços de distribuição de energia elétrica, de telefone, de abastecimento d'água, etc. Assim, a aceitação da presente  
emenda possibilitaria a participação da iniciativa privada na exploração do sistema, pondo por terra as corretas 
disposições dos textos citados.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:00935 REJEITADA 
Fase:   

   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MELO FREIRE (PMDB/MG) 
Texto:   

   Suprima-se do § 2o, do Artigo 25, as  
expressões: "a empresa estatal, com exclusividade  
de distribuição". 
Justificativa: 

O estatismo, por suas próprias contingências burocráticas, não se mostra como a forma mais conveniente para à 
realização de atividades que podem ser desempenhadas pela iniciativa privada. 
A distribuição dos derivados de petróleo, inclusive o próprio gás engarrafado, já vem sendo feita eficientemente pela 
iniciativa privada.  
Parecer:   

   Consoante o art. 183, a pesquisa, a lavra, a importação, a exportação e o transporte por meio de conduto de gás 
constituem monopólio da União. Seguindo a mesma diretriz, o art. 25, em seu parágrafo 2o. - que a emenda intenta, de 
forma supressiva, modificar - defere aos Estados a exploração direta, ou mediante concessão a empresa estatal, com 
exclusividade de distribuição os serviços locais de gás canalizado. (A expressão "gás canalizado" entendida como o 
sistema local de distribuição do produto através de canalização ligada a cada edifício ou residência, como ocorre hoje nas 
cidades do Rio de Janeiro e São Paulo).  
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Destarte, haverá, de forma gradativa, extraordinária ampliação na distribuição de gás natural canalizado, considerando as 
significativas reservas que estão sendo descobertas, serviços de imprescindível interesse público, que, conforme se 
depreende dos dispositivos aprovados da Nova Carta, deverão ser prestados de forma idêntica ao que ocorre hoje com  
os serviços de distribuição de energia elétrica, de telefone, de abastecimento d'água, etc. Assim, a aceitação da presente  
emenda possibilitaria a participação da iniciativa privada na exploração do sistema, pondo por terra as corretas 
disposições dos textos citados.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:00978 REJEITADA 
Fase:   

   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   RUBEN FIGUEIRÓ (PMDB/MS) 
Texto:   

   Suprima-se a palavra "estatal" constante do parágrafo 2o. do art. 25 
Justificativa: 

A concessão para a prestação desses serviços, independentemente da existência ou não do parágrafo segundo do art. 
25, já é atribuição dos governos estaduais. Dessa forma, portanto, todo o parágrafo é redundante, servido apenas para 
enfatizar uma postura que existiria com ou sem presença do parágrafo em questão no texto constitucional. 
Cabe aos estados decidirem se desejar prestar tais serviços direta ou indiretamente, através de concessão a alguma 
empresa. Cada estado é livre e soberano para decidir qual o melhor enfoque, dadas suas conduções e necessidades 
peculiares. 
Ao obrigar que a concessão, caso feita seja estendida somente a empresa estatal, o texto restringe a ação dos governos 
estaduais sem trazer-lhe quaisquer benefícios. Tal obrigação não aumenta o poder decisório dos estados (que continuam 
sendo, como já o seriam de qualquer modo, o poder concedente e, portanto, controlador), mas impede que empresários 
privados venham a se interessar pela atividade onerando os sempre escassos recursos estaduais. 
Hoje no Brasil, só Rio de Janeiro e São Paulo contam com gás canalizado. 
A supressão desta limitação injustificada permitiria que outras cidades de porte grande e médio, em particular aquelas 
próximas de reservas já detectadas de gás natural (como é o caso de todo o Nordeste, por exemplo), pudessem se 
beneficiar de eventuais projetos privados para prestação de serviços de gás canalizado, tudo isso sem que os estados 
perdessem sua liberdade de prestar diretamente os serviços ou concedê-los a terceiros, estaduais ou não, e, 
principalmente, mantendo sempre absoluto sobre a atividade, poder concedente que são.  
Parecer:   

   Consoante o art. 183, a pesquisa, a lavra, a importação, a exportação e o transporte por meio de conduto de gás 
constituem monopólio da União. Seguindo a mesma diretriz, o art. 25, em seu parágrafo 2o. - que a emenda intenta, de 
forma supressiva, modificar - defere aos Estados a exploração direta, ou mediante concessão a empresa estatal, com 
exclusividade de distribuição os serviços locais de gás canalizado. (A expressão "gás canalizado" entendida como o 
sistema local de distribuição do produto através de canalização ligada a cada edifício ou residência, como ocorre hoje nas 
cidades do Rio de Janeiro e São Paulo).  
Destarte, haverá, de forma gradativa, extraordinária ampliação na distribuição de gás natural canalizado, considerando as 
significativas reservas que estão sendo descobertas, serviços de imprescindível interesse público, que, conforme se 
depreende dos dispositivos aprovados da Nova Carta, deverão ser prestados de forma idêntica ao que ocorre hoje com  
os serviços de distribuição de energia elétrica, de telefone, de abastecimento d'água, etc. Assim, a aceitação da presente  
emenda possibilitaria a participação da iniciativa privada na exploração do sistema, pondo por terra as corretas 
disposições dos textos citados.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:01029 REJEITADA 
Fase:   

   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   LUÍS EDUARDO (PFL/BA) 
Texto:   

   Suprima-se do § 2º, do Art. 25, do Projeto  
de Constituição (B), as seguintes expressões: "a  
empresa estatal, com exclusividade de  
distribuição", passando o parágrafo a ter a  
seguinte redação:  
"Art. 25 - ....................  
§ 1. - ..........................  
§ 2. - Cabe aos Estados explorar  
diretamente, ou mediante concessão, os serviços  
locais de gás canalizado." 
Justificativa: 

Sem alterar, na essência, o que se aprovou no primeiro turno de votação, a supressão das expressões supra 
mencionadas decorre da necessidade de não se afastar a possível participação, e colaboração, do capital e iniciativa 
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privados no setor emergente dos serviços de distribuição de gás canalizado. A existência de que a concessão se faça 
apenas e empresa estatal representa, além disto, preconceito contra a livre iniciativa. 
Em país carente de capital como o nosso, não há porque alijar uma opção a mais para a viabilização de sua politica 
energética. 
Embora trate-se de serviço público, a iniciativa privada está perfeitamente apta, até por sua comprovada maior eficiência, 
a participar também deste setor, em regime de concessão, como acontece, aliás, na prestação de outros serviços 
públicos. 
Quando à expressão “com exclusividade de distribuição”, ela presta se a interpretações dúbias. Por isto também deve ser 
suprimida do texto aprovado em primeiro turno. 
Aliás, tal expressão seria até demasiadamente se quisesse significar que em cada município apenas a uma empresa 
caberia a distribuição. Isto é obvio por ser até da natureza deste serviço, pois a existência de mais de uma rede de 
distribuição em cada município seria antieconômica e mesmo absurda. 
No entanto, ele enseja a interpretação de que apenas uma empresa por Estado poderia explorar tais serviços, o que, até 
mesmo impossibilitaria um real e efetiva expansão destes serviços, além de tolher mais ampla possibilidade de escolha 
entre alternativas para sua implantação. 
Essa expressão dá azo, ainda, a confusões sobre o que sejam “redes de distribuição” e “redes de transporte”, podendo 
tornar menos claro que a responsabilidade pelo transporte do gás a longas distancia será, conforme o texto aprovado em 
primeiro turno, de responsabilidade da União (Art. 183, IV). 
Parecer:   

   Consoante o art. 183, a pesquisa, a lavra, a importação, a exportação e o transporte por meio de conduto de gás 
constituem monopólio da União. Seguindo a mesma diretriz, o art. 25, em seu parágrafo 2o. - que a emenda intenta, de 
forma supressiva, modificar - defere aos Estados a exploração direta, ou mediante concessão a empresa estatal, com 
exclusividade de distribuição os serviços locais de gás canalizado. (A expressão "gás canalizado" entendida como o 
sistema local de distribuição do produto através de canalização ligada a cada edifício ou residência, como ocorre hoje nas 
cidades do Rio de Janeiro e São Paulo).  
Destarte, haverá, de forma gradativa, extraordinária ampliação na distribuição de gás natural canalizado, considerando as 
significativas reservas que estão sendo descobertas, serviços de imprescindível interesse público, que, conforme se 
depreende dos dispositivos aprovados da Nova Carta, deverão ser prestados de forma idêntica ao que ocorre hoje com  
os serviços de distribuição de energia elétrica, de telefone, de abastecimento d'água, etc. Assim, a aceitação da presente  
emenda possibilitaria a participação da iniciativa privada na exploração do sistema, pondo por terra as corretas 
disposições dos textos citados.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:01162 REJEITADA 
Fase:   

   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   GERALDO ALCKMIN FILHO (PSDB/SP) 
Texto:   

   Emenda: suprime-se do § 2o. do art. 25 do  
Projeto de Constituição a expressão seguinte: "a  
empresa estatal, com exclusividade de distribuição". 
Justificativa: 

Da forma como se encontra redigido o art. 25, § 2º do texto do Projeto de Constituição há impropriedade na utilização da 
palavra “distribuição”, utilizada, em geral, para descrever a distribuição de derivados de petróleo, ou gás natural. 
Entretanto, para descrever a atividade que constitui monopólio da União, o próprio texto, em seu artigo 183, IV, fala em 
“transporte, por meio de conduto, de petróleo, bruto, seus derivados, e gás natural de qualquer origem”. 
Ora, não parece ter sido a intenção da Assembleia Nacional Constituinte estabelecer, também, o monopólio de 
distribuição de gás de cozinha, ou do gás a ser utilizado, em futuro próximo, para fins automotivos. 
Outro problema ensejado pelo texto em exame é o que diz respeito à limitação estabelecida ao regime de concessão, 
exclusivamente em favor de empresa estatal, o que significaria, igualmente, outra e nova forma de monopólio.  
A emenda supressiva ora postulada elimina o vício de redação, impede a atividade monopolística e, ao termo, atende à 
reivindicação dos Estados membros da Federação.  
Parecer:   

   Consoante o art. 183, a pesquisa, a lavra, a importação, a exportação e o transporte por meio de conduto de gás 
constituem monopólio da União. Seguindo a mesma diretriz, o art. 25, em seu parágrafo 2o. - que a emenda intenta, de 
forma supressiva, modificar - defere aos Estados a exploração direta, ou mediante concessão a empresa estatal, com 
exclusividade de distribuição os serviços locais de gás canalizado. (A expressão "gás canalizado" entendida como o 
sistema local de distribuição do produto através de canalização ligada a cada edifício ou residência, como ocorre hoje nas 
cidades do Rio de Janeiro e São Paulo).  
Destarte, haverá, de forma gradativa, extraordinária ampliação na distribuição de gás natural canalizado, considerando as 
significativas reservas que estão sendo descobertas, serviços de imprescindível interesse público, que, conforme se 
depreende dos dispositivos aprovados da Nova Carta, deverão ser prestados de forma idêntica ao que ocorre hoje com  
os serviços de distribuição de energia elétrica, de telefone, de abastecimento d'água, etc. Assim, a aceitação da presente  
emenda possibilitaria a participação da iniciativa privada na exploração do sistema, pondo por terra as corretas 
disposições dos textos citados.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:01380 REJEITADA 
Fase:   

   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   RITA FURTADO (PFL/RO) 
Texto:   

   DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 25, § 2o.  
Suprima-se, do § 2o. do Artigo 25, a palavra  
..."estatal'... 
Justificativa: 

Não há qualquer razão de natureza econômica ou jurídica, para que se estatize a distribuição de gás canalizado, que, 
hoje, só processa no Rio de Janeiro e em São Paulo. Embora, ainda corresponda a uma pequena parcela do 
abastecimento, o gás natural canalizado deverá ter ampliada sua utilização, por ser um sistema seguro e confiável, não 
estando, o Poder Público, apto a realizar as inversões necessárias à expansão, em todo o País, das respectivas redes de 
distribuição, que podem, perfeitamente, ser operadas pela empresa privada, mediante concessão. Não se justifica, pois, o 
texto proposto.  
Parecer:   

   Consoante o art. 183, a pesquisa, a lavra, a importação, a exportação e o transporte por meio de conduto de gás 
constituem monopólio da União. Seguindo a mesma diretriz, o art. 25, em seu parágrafo 2o. - que a emenda intenta, de 
forma supressiva, modificar - defere aos Estados a exploração direta, ou mediante concessão a empresa estatal, com 
exclusividade de distribuição os serviços locais de gás canalizado. (A expressão "gás canalizado" entendida como o 
sistema local de distribuição do produto através de canalização ligada a cada edifício ou residência, como ocorre hoje nas 
cidades do Rio de Janeiro e São Paulo).  
Destarte, haverá, de forma gradativa, extraordinária ampliação na distribuição de gás natural canalizado, considerando as 
significativas reservas que estão sendo descobertas, serviços de imprescindível interesse público, que, conforme se 
depreende dos dispositivos aprovados da Nova Carta, deverão ser prestados de forma idêntica ao que ocorre hoje com  
os serviços de distribuição de energia elétrica, de telefone, de abastecimento d'água, etc. Assim, a aceitação da presente  
emenda possibilitaria a participação da iniciativa privada na exploração do sistema, pondo por terra as corretas 
disposições dos textos citados.  
Pela rejeição. 

 

___________________________________________________________________ 
 

Nota: Como citar no formato Documento Eletrônico (ABNT): BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Centro de 
Documentação e Informação. Quadro histórico artigo 25 da Constituição Federal de 1988. [Mensagem institucional]. 
Disponível em: <colocar link da BD aqui>. Acesso em: colocar a data da consulta, por exemplo, 10 nov. 2014.  

 

 


