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SUGESTÕES OFERECIDAS DE CONSMWNTES
AFIF DOMINGOS (PL) - Sugere seja concedido às entidades o direito de representação
relativo à inconstitucionalidade ou à interpretação de lei ou ato do Poder Póblico federal
ou estadual. N• 6741
Sugere a inclusão de normas que viabilizem
a microempresa e que desestimulem a clandestinidade de empresas, mediante a prática
tributária que determina. N• 6742
Sugere que as entidades e as associações sejam parte legítima para promover ações que
visem à defesa dos interesses de seus representados. N• 6744
Sugere a autonomia municipal no que diz respeito aos tributos, à aplicaçãq de suas rendas
e à organização _dos serviços públicos locais.
N•6747
AGASSIZ ALMEIDA (PMDB)- Sugere que
. União indenize todos os militares da Aeronáutica, aeronautas e aeroviários atingidos por
atos institucionais ou complementares, nas
condições que estabelece. N• 6582
ALDO ARANTES (PC do B)- Sugere normas sobre a organização política e administrativa dos Estados, dos Territórios e do Dis'ito Federal. N• 6050
Sugere que caiba ao Estado garantir a integrílade e a dignidade dos detentos, nas condi. es que estabelece. N• 6055
ALOYSIO TEIXEIRA (PMDB)- Sugere dis-sitivo sobre a opção dos policiais militares
, ~Ia polícia civil, nas condições que estabele;::e. N• 6297
Sugere que a contratação de servidores na
~-udministração póblica indireta, exceto autarquias, só seja admitida sob o regime da legislação trabalhista. N• 6298
Sugere normas que definam os requisitos gerais para a criação de regiões metropolitanas,

constituídas por Muncípios que façam parte
da mesma comunidade sócio-econômica, e
dá outras providências. N• 6299
Sugere normas referentes a uma melhor partilha da receita tributária entre os três níveis
da Federação e dá outras providências. N•
6303
Sugere que as Forças Armadas integrem o
Ministério da Defesa, constituído das três Armas: Marinha, Exército e Aeronáutica. N•
6305
Sugere normas sobre a admissão em cargo
da administração pública, sobre estabilidade
do servidor e direitos dos aposentados. N•
6306
Sugere disposições concernentes à divisão
dos Municípios em distritos autônomos, bem
como sobre a criação, as formas de organização e os objetivos destes óltimos N• 6308
ALUÍZIO CAMPOS (PMDB) -Sugere que
qualquer pessoa física ou jurídica seja parte
legítima para requerer habeas corpus ou
mandado de segurança, em benefício próprio
ou de outrem. N• 6053
Sugere seja institucionalizada a autonomia regional, a ser regulada em lei complementar,
nas condições que estabelece. N• 6054
Sugere n?rma que discipline o direito de greve
essenciais à comunidade. N·

~;6SefVlços

Sugere norma sobre a função social da empresa ~ a participação do empregado no capital social e na administração. N• 605 9

tamente aplicáveis após a promulgaÇão da
ConstitUição. N• 6045
Sugere que todos os brasileiros gozem dos
direitos, liberdades e garantias; que estejam
sujeitos aos deveres consignados na Constituição. N• 6046
Sugere que o Estado assegure a igualdade
entre todos os bras!leiros, sem distinção de
sexo, raça, trabalho, língua, credo religioso,
convicções políticas ou ideológicas, instrução,
situação econômica ou condição social. N•
6047
Sugere seja assegurado às entidades representativas da sociedade o direito de pedir prestação de contas sobre administração da coisa
pública. N• 6048
Sugere que se garanta ao trabalhador o direito
de participar, nas formas e nos limites fiXados
em lei, da gestão das empresas póblicas e
privadas e nos lucros das mesmas. N• 6051
Sugere disposições preliminares relativas à soberania e aos direitos e·garantias do homem
e da mulher, como fundamento do Estado
brasileiro. N• 6052
ANTÓNIO BRITTO (PMDB) - Sugere
competência exclusiva à União para legislar
sobre telecomunicações. N• 6287
Sugere a competência do Conselho Nacional
de Comunicação, seus componentes e mandatos, e normas para a propriedade das empresas de comunicação social. N• 6288
Sugere dispositivo sobre o cooperativismo. N• 6293

ANNA MARIA RATIES (PMDB) -Sugere
seja inviolável a integridade física e moral dos
brasileiros. N• 6042

Sugere que a autonomia municipal seja assegurada através de legislação e administração
próprias em matérias relativas a seu peculiar
interesse, e dá outras.providências. N• 6307

Sugere que os dispositivos sobre direitos e
garantias individuais e coletivos sejam imedia-

Sugere que os Estados e os Municípios devam, no prazo de um ano a contar da promul-
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gação da Constituição, demarcar suas linhas
de fronteira. N• 6584
Sugere que sejam mantidas as regiões metropolitanas, na forma que estabelece. N• 6698
S';'gere seja competência privativa da União
legislar sobre o sistema estatístico e cartográfico nacionais. N• 6699
Sugere disposições relativas à proteção e à
educação do consumidor, sob a responsabilidade do Estado e das associações respectivas. /'l9 6700
Sugere seja vedada a censura à informação
comercial e assegurada a obediência aos princípios do respeito à verdade e aos direitos
do consumidor. N• 6701
Sugere norma assecuratória do sigilo da informação individualizada, prestada a órgão público ou privado. N" 6702
Sugere que se conceitue a família como ato
voluntário, advindo do casamento ou de
uniões estáveis, ambos com proteção do Estado; que o Poder Público mantenha programas
de apoio e proteção à maternidade, à infância
e à velhice, e que a lei não discrimine os parentescos havidos pelo casamento, por consangüinidade ou adoção e nem os filhos havidos
dentro ou fora do casamento. N• 6703
Sugere seja vedado à União estabelecer isenção de tributos na exportação de produtos,
salvo no caso que menciona. N" 6704
Sugere norma sobre a eleição do Presidente
e Vice-Presidente da República. N• 6705
Sugere dispositivo sobre a sessão legislativa
anual e o funcionamento da comissão representativa do Congresso Nacional durante o
recesso parlamentar. N• 6706
Sugere que a sociedade brasileira tenha como
valores básicos o respeito à dignidade da pessoa humana, a garantia da liberdade e dos
direitos individuais, o pluralismo político e a
promoção da justiça social. N" 6707
Sugere programas permanentes para a proteção e assistência gratuita às pessoas carentes,
especialmente às gestantes, às nutrizes, às
crianças de até seis anos, aos menores órfãos,
aos idosos e aos deficientes tísicos e mentais. N" 6708
Sugere o respeito ao consumidor como princípio da ordem econômica. N" 6709
Sugere seja vedado à União instituir os impostos que menciona. N• 6710
Sugere dispositivo sobre a aprovação da legislação complementar relativa às matérias constitucionais que enumera. N• 6711
Sugere seja dever do Estado e da sociedade
amparar os idosos, mediante políticas e programas que defendam sua saúde e bem-estar
social. N• 6712

Suger~ normas, dispondo sobre a flXéição de
subsídios para os Deputados federais e Senadores. N• 6713

Sugere que os cargos públicos sejam acessíveis a todos os brasileiros que preencham
os requisitos previstos em lei, que a União,
os Estados e os Municípios estabeleçam limites para as despesas de pessoal, e dá outras
providências. N• 6714
Sugere dispositivos sobre a propriedade imobiliária e o solo urbanos e os planos de desenvolvimento urbanísticos. N" 6715
Sugere que os Estados possam estabelecer
regiões metropolitanas, obedecidos os critérios básicos fixados pela União. N• 6716
Sugere normas, dispondo sobre a competência da União, dos Estados e dos Munidpios
para elaborar os planos nacionais de ordenação do território, de desenvolvimento regional
e urbano. N• 6717
Sugere a simultaneidade da realização de eleições em todo o País para Prefeito, Vice-Prefeito
e Vereadores, como especifica. N• 6718
Sugere norma sobre a realização de eleições
para Governador e Vice-Governador. N•
6719
Sugere norma que disponha sobre o direito
de todos viverem dignamente, cabendo ao Estado assegurar a promoção desse direito. N•
6720
Sugere alterações no sistema de Previdênica
Social. N• 6721
Sugere seja da competência da União organizar e manter os serviços e as instituições
oficiais de estatística, geografia e cartografia.
M•6722
Sugere seja competência da União explorar,
diretamente ou mediante autorização ou concessão, os serviços de telecomunicações. N•
6723
Sugere norma, dispondo sobre o direito à informação, à opinião e à liberdade de expressão, compreendendo a censura, a responsabilidade civil e o direito de resposta. N• 6724
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Sugere seja vedada a acumulação de aposentadoria, inclusive para os parlamentares N"
6026
Sugere seja obrigatório o pagamento de 1mposto de Renda sobre vencimentos, vantagens
ou proventos de qualquer natureza. N• 6027
Sugere que os beneficios da Previdência Social sejam fixados em equivalência com o salário mínimo vigente. N• 6028
Sugere norma sobre a imputabilidade penal
aos 16 anos de idade. N• 6031
Sugere que a aesapropriação, a qualquer titulo, só seja feita através de lei. N• 6032
ARNALDO PRIETO (PFL) - Sugere normas dispondo sobre a organização, compoSIÇão e competência do Poder Judiciário, conforme estabelece. N• 6241
Sugere dispositivos sobre a educação, nos termos e condições que estabelece. N• 6242
Sugere normas dispondo sobre o sistema tributário; sobre a eliminação do decreto-lei; sobre o serviço público e a aposentadoria, nos
termos e condições que estabelece. N• 6243
Sugere dispositivo sobre alistamento eleitoral
e elegibilidade de militares. N• 6244
Sugere que seja assegurada às pessoas portadoras de deficiência a melhoria de sua condição social e econômica. N• 6245
Sugere dispositivos sobre as sociedades cooperativas. N• 6246
Sugere que o tempo de serviço em que o
professor exerça cargo eletivo ou desempenhe
funções em órgão de educação na esfera federal, estadual ou municipal seja contado como
de efetivo exercício no magistério, para todos
os efeitos. N• 6247
Sugere normas dispondo sobre a censura, o
meio ambiente e a cultura, nos termos e condições que estabelece. N• 6248
ARNOLD FlORAVANTE (PDS)- Sugere
seja competência do Congresso Nacional decidir sobre a reserva de mercado, e que lei
específica defina cada caso, preservando a liberdade científica e o desenvolvimento tecnológico. N• 6029
Sugere seja competência exclusiva do Poder
Judiciário iulgar atos das empresas de comunicação. N• 6030

ANTONIO GASPAR (PMDB)- Sugere que
todos os cidadãos tenham direito à educação
e ao acesso aos conhecimentos e informações. N• 6049
ANTÔNIO SALIM CURIATI (PDS)- Sugere
que sejam isentas de tributos de qualquer natureza as microempresas, na forma da lei. N•
6469
Sugere o estabelecimento de normas sobre
a adoção de menores em situação irregular
e a criação de institutos de adoção. N• 6470
Sugere dispositivos sobre a outorga dos alvarás de pesquisa mineral. N• 6471
Sugere a obrigatoriedade do uso do "gatilho"
salarial, a todas as formas de retribuição sala·
ria!, no âmbito municipal, estadual e federal.
N• 6472

Sugere norma concernente à incidência de
impostos ou taxas sobre máquinas, equipamentos, peças de reposição, insumos e instrumentos destinados exclusivamente à atividade
agrícola. N" 6033
Sugere que o Estado garanta, ao cientista pesquisador e sua família, meios de existência
e ganhos condignos, e que lei específica defina
o assunto. N• 6035
Sugere que o Estado promova e incentive o
desenvolvimento científico e tecnológico, estimulando o ensino e à pesquisa, e dá outras
providências. N• 6036

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB) -Sugere
normas sobre a composição do número de
vereadores nas Câmaras Municipais e nas Assembléias Legislativas. N• 6025

AROLDE DE OUVEIRA (PFL) - Sugere
seja considerado patrimônio estratégico do
Estado acervo científico, tecnológico e cultural
do Pais. N9 6034
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Sugere que o mercado int.emo constitua patrimônio estratégico do Estado brasileiro. No
6037
Sugere que o espectro das frequências radioelétricas seja considerado patrimônio estratégico brasileiro. No 6038
Sugere seja competência da União legislar sobre telecomunicações. N• 6039
Sugere seja competência da União prestar diretamente ou autorizar, permitir ou conceder
serviços de telecomunicações. No 6040
Sugere competência à União para legislar·so·
bre o serviço postal. N• 6041
Sugere norma que estabeleça competência
privativa ao Presidente da República para vetar
projetos de lei. No 6043
Sugere seja competência da União manter o
serviço postal em regime de monopólio. No
6044
ASDRUBAL BENTES (PMDB\- Sugere
disposições gerais sobre as Forças Armadas.
No 6583
CARLOS CHIARELU (PFL) -Sugere norma sobre os critérios de julgamento de dissídios coletivos de trabalho de empresas concessionárias ou permissionárias do serviço público. No 6500
CRISTINA TAVARES (PMDB)- Sugere seja dever do Estado assegurar ao trabalhador
urbano e rural assistência à maternidade e
à paternidade, nos termos e para o fim que
estabelece. No 6181
Sugere que as normas disciplinadoras das relações de trabalho obedeçam aos preceitos
que enumera. No 6182
Sugere seja responsabilidade do Estado asst
gurar educação gratuita, em todos os níveis,
a ambos os sexos, respeitando a cultura dos
grupos étnico, e que as creches sejam destinadas a crianças de zero a seis anos de idade.
No 6185
Sugere que seja competência do Estado assegurar assiS}êncm à maternidade, à infância,
à adolescência e aos deficientes; promover
a criação de creches para crianças de zero
a seis anos; dar proteção ao órfão e ao menor
abandonado, nos termos que estabelece. No
6186
Sugere seja reconhecido o valor econômico
do trabalho doméstico. No 6187
Sugere que o Estado proteja e assegure assistência à famíha, e que homens e mulheres
tenham iguais direitos e deveres em tudo o
que diz xespeito à sociedade conjugal e aos
filhos. No 6188
Sugere que a seguridade social seja urn dever
do Estado e um direitO de todos. No 6189
Sugere norma disciplinando a composição do
Congresso Nacional. N~ 6190

Sugere norma que assegure a todos o direito
à saúde, cabendo ao Estado garantir o saneamento básico, a habitação e a preservação
do meio ambiente; onentar o planejamento
familiar, fiscalizar e controlar pesquisas e experimentações desenvolvidas no ser humano.
No 6191
Sugere normas sobre a igualdade entre os
sexos quanto ao exercício da cidadania, conforme enumera. No 6192
Sugere norma que disponha sobre as Comissões Técnicas da Câmara dos Deputados.
N°6193
Sugere a suspensão do mandato parlamentar
em caso de ausência às votações, nas condições que estabelece. No 6194
Sugere normas dispondo sobre direitos coletivos. N° 6195
Sugere norma dispondo sobre o aborto, conforme estabelece. No 6196
Sugere norma dispondo sobre a greve, nos
termos e condições que estabelece. N" 6197
Sugere normas dispondo sobre o serviço público. No 6198
Sugere dispositivo sobre a remuneração e
vantagens dos Ministros de Estado. No 6199
Sugere dispositivo sobre subsídios e vantagens de prefeito municipal. No 6200
Sugere que o subsolo e suas riquezas sejam
propriedades do povo brasileiro e só possam
ser explorados em forma de concessão por
cidadãos ou empresas brasileiras. No 6201
Sugere dispositivos sobre a política agrária.
No 6202
Sugere dispositivo sobre o desenvolvimento
regional, conforme estabelece. No 6203
Sugere normas sobre a liberdade e a autonomia sindical, conforme estabelece. No 6204
Sugerem que se assegurem aos trabalhadores
direitos relativos a trabalho, aposentadoria, jornada semanal, férias e demais condições que
enumera. N• 6205
Sugere, como direitos do cidadão brasileiro,
o referendo a determinados projetos de lei
e a revogação de mandatos eletivos, mediante
Iniciativa popular. N• 6206
Sugere seja adotado o sistema eletrônico para
votação e apuração de eleições para os cargos
dos Poderes Legislativo e Executivo em todo
o território nacional. No 6207
Sugere seja permitido à Câmara dos Deputados acusar qualquer membro dos Tribunais
Superiores e Juizes Federais, nas condições
que estabelece. N• 6208
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Sugere normas sobre a cassação do mandato
eletivo em razão de corrupção ou exteriorização de riqueza sem causa. No 6213
Sugere dispositivo soore a proteção do meio
ambiente. No 6214
Sugere a criação de Comissão Especial, no
Congresso Nacional, para os fins que especifica. No 6215
Sugere norma que disponha sobre a convo·
cação, pela Câmara dos Deputados, de Ministro de Estado e outras autoridades, nas condições que especifica. No 6216
Sugere normas dispondo sobre a educação
gratuita e de qualidade, nos termos que estabelece. no 6219
Sugere que o l:.stado assegure o direito de
propriedade em formas distintas, subordinadas ao bem social e à contribuição para a
criação de riquezas do País e de seus habitantes. No 6220
DJENAL GONÇALVES (PMDB) -Sugere
dispositivo sobre os investimentos de capttal
estrangeiro e as remessas de valores para o
exterior. No 6656
Sugere norma disciplinando a nomeação e
a exoneração do Procurador-Geral da República. No 6657
Sugere que sejam assegurados aos trabalhadores os direitos fundamentais que enumera.
N°6658
DORETO CAMPANARI (PMDB) -Sugere
que percentual dos impostos que incidirem

sobre cigarros e bebidas alcoólicas seja aplicado na construção de habitações populares.
N°6533
Sugere que sejam equiparados os direitos do
estagiário, no exercício do magistério por mais
de 5 anos, aos adquiridos pelo professor efetivo. N• 6697
FERNANDO CUNHA (PMDB)- Sugere
dispositivo sobre serviço militar voluntário. N•
6556
Sugere norma que estabeleça a maioridade
relativa aos dezesseis anos de idade. No 6557
Sugere norma que disponha sobre a responsabllidade dos servidores públicos. N°6558
Sugere a unificação dos sistemas previdenciários urbano e rural. No 6559
Sugere seja realizado plebiscito sobre o programa nuclear brasileiro. N• 6560
Sugere norma restringindo a expedição de Decretos-leis. No 6561

Sugere disposições relativas aos subsídios de
Deputados Estaduais e Vereadores. No 6209

Sugere que a Previdência Social dos trabalhadores seja custeada pelo Poder Público e pelas
empresas. No 6562

Sugere normas que disponham sobre o subsídio dos Parlamentares. No 6210

Sugere normas que disponham sobre os serviços de telecomunicações e de comunicação
postal. No 6563

Sugere norma disciplinando a discussão e votação de projetos de lei. No 6211
Sugere norma disciplinando a criação e o funcionamento das Comissões Parlamentares de
~uérito. ti< 6212

Sugere dispositivo sobre a unificação dos serviços de Saúde Pública. No 6564
Sugere que o ensino seja público e gratuito
em todos os níveis. No 6565
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Sugere que a União assuma a dívida pública,
interna e externa, dos Estados e dos Municípios, nas condições que estabelece. No 6566

FLORJCENO PAIXÃO (PDT)- Sugere seja
a saúde um díreito de todos, conforme estabelece. No 6249

Sugere normas sobre aposentadoria de Professores. No 6567

Sugere norma dispondo sobre o transplante
de órgãos humanos, conforme estabelece. No
6250

Sugere dispositivo sobre a anistia aos participantes da campanha pelo monopólio estatal
de petróleo, especialmente aos militares da
Aeronáutica. No 6568
Sugere que a posse dos Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores eleitos em 15 de novembro
de 1988 seja em 15 de março de 1989. No
6569

Sugere a instituição da caderneta individual
de saúde, para o fim que estabelece. No 6251
Sugere seja da competência do Poder Público
promover e atender à saúde em todos os seus
aspectos. N' 6252

Maio de 1987

Sugere norma sobre a aposentadoria do Professor. No 6268
Sugere que a admissão em cargos públicos
seja feita exclusivamente através de concurso
público, exceto em cargos de conftança No
6269
Sugere que lei disponha sobre o regime de
incentivos asseguradores da eficácia das funções de fiscalização e arrecadação de tributos
e contribuições. N' 6270
Sugere dispositivo sobre isenção de Imposto
de Renda para rendimentos do tràbalho e proventos da inatividade, nas condições que estabelece. N' 6271

Sugere dispositivo sobre divisas estaduais. No
6570

Sugere seja assegurado o direito à propriedade, subordinada à fundação social, que sejam estabelecidos dispositivos para casos de
desapropriação. N' 6253

Sugere seja concedido o direito de voto aos
brasileiros maiores de de~esseis anos. No 6571

Sugere a criação de varas regionais de justiça
agrária. Na 6254

Sugere que a concessão de anistia, mesmo
nos crimes políticos, constitua competência
exclusiva da União. No 6272

Sugere que não seja excluído da participação
no produto da arrecadação do imposto sobre
operações relativas à circulação de mercadorias, o município cuja atividade econômica esteja voltada para a produção de hortifrutigranjeiros, conforme estabelece. N' 6572

Sugere norma que discipline o registro informático sobre convicções pessoais, atividades
políticas ou VIda privada. Na 6255

Sugere dispositivo sobre deliberação do Congresso Nacional a respeito de pactos, tratados
e acordos internacionais. No 6273

Sugere que a lei não possa excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão de direito. Na 6256

Sugere que lei discipline os investimentos de
capital estrangeiro e a nacionalização de empresas de capital estrangeiro. No 6505

Sugere norma que disponha sobre os convênios a serem celebrados entre os Municípios
e a Previdência Social. N" 6257

Sugere norma referente ao monopólio da
uUião sobre o petróleo e seus derivados e
sobre o gás natural. N' 6506

Sugere dispositivo que vede à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre o patrimônio, a renda ou
os serviços dos partidos políticos, de instituições de educação ou de assistência social,
inclusive entidade fechadas de previdência privada. N' 6258

Sugere dispositivos sobre o regime da propriedade do subsolo. No 6507

Sugere normas sobre a igualdade de direitos
e deveres entre homem e mulher. N' 6573
FERNANDO GASPARIAN (PMDB)- Sugere seja vedado à União avalizar empréstimos,
no exterior, de empresas públicas ou privadas,
sem a expressa autorização do Congresso Nacional N° 6725
Sugere não haja isenção fiscal para nenhuma
categoria profissional, salvo para as que percebam salários, proventos ou remuneração no
valor de até cinco salários mínimos. No 6726
Sugere seja estabelecido o salário máximo a
ser pago ao servidor público. No 6727
Sugere que o ensino seja obrigatório dos quatro aos dezoito anos e inclua a habilitação para
o exercicio de uma atividade profissional. No
6728
Sugere seja competência do Presidente da República nomear e exonerar o Governador do
Distrito Federal. No 6729
Sugere seja competência do Senado Federal
discutir e votar projetos de lei sobre matéria
tributária e orçamentária. No 6730
Sugere dispositivo sobre o Serviço Militar voluntário. No 6731
Sugere que não ocorra prescrição das causas
em que forem autores ou réus a Umão, o Distrito Federal, os Estados, Municípios e Territórios. No 6732
FLÁVIO PALMIER DA VEIGA(PMDB)-Sugere seja criado incentivo à construção de habitação popular. N" 6887
Sugere que ao servidor público afastado para
exercer mandato legislativo sejam assegurados todos os direitos do cargo que exercia
antes do afastamento. No 6888
Sugere dispositivo sobre incentivo à habitação
popular. No 6892

Sugere a criação de colônias de férias e clinicas de recuperação mantidas pelo Poder Público. No 6259
Sugere dispositivos sobre a aplicação da seguridade social. No 6260
Sugere que o orçamento da união consigne
obrigatoriamente dotações específicas em
complemento à contribuição de empregadores e trabalhadores para a seguridade social:
N"6261
Sugere a revisão de proventos da inatividade.
N•6262
Sugere o reajustamento automático de salários e pensões sempre que o índice de elevação do custo de vida atinja 5% (cinco por
cento). No 6263
Sugere normas dispondo sobre a aposentadoria. No 6264
Sugere que lei especial disponha sobre a assistência à maternidade, à infância e à adolescência, e sobre educação de deficientes. No
6265
Sugere que a famflia tenha a proteção do Estado, e que a lei coíba a violência na constância
das relações familiares e o abandono dos filhos menores. No 6266
Sugere que o cooperativismo e o associativismo sejam estimulados e incentivados pelo
Estado.No6267

Sugere dispositivo sobre a nacionalização das
empresas estrangeiras. N' 6208
Sugere que o povo, a comunidade civil e os
poderes públicos garantam a defesa e o aprimoramento do patrimônio natural e cultural,
conforme especifica. N' 6509
Sugere que todos tenham direito de desfrutar
do patrimônio natural e cultural, conforme especifica. N' 651 O
Sugere que a violação do dever de -proteger
e melhorar o patrimônio natural e cultural seja
punida com a obrigação de reparar o dano,
conforme estabelece. No 6511
Sugere que seja incluído no currículo escolar
de todos os graus a disciplina "Patrimônio natural e cultural". N' 6512
Sugere que a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios tenham competência
para legislar sobre a defesa e a melhoria do
patrimônio natural e culturaL No 6513
Sugere que os bens do patrimônio natural e
cultural gozem de imunidade tributária, nas
condições que estabelece. N' 6514
Sugere dispositivo sobre a defesa do meio
ambiente. N' 6515
Sugere seja dever de todos e, prioritariamente,
do Estado a proteção ao meio ambiente e
a melhopa da qualidade de vida. No 6516
Sugere a igualdade de direitos e deveres entre
o pai e a mãe em relação aos filhos, especialmente no que se refere ao exercício do pátrio
poder. N' 6517
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Sugere normas sobre a família N• 6518
Sugere que o casamento religioso tenha efeitos civis quando inscrito no registro público.
N•6519
Sugere seja garantida aos trabalhadores jornada diária de 8 (oito) horas, e dá outras providências. N• 6520
Sugere seja concedido aos trabalhadores direito a repouso remunerado aos sábados, domingos e feriados. N• 6521
Sugere seja assegurado ao trabalhador direito
áo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço,
sem prejufzo do dire1to ao instituto da estabilidade. N• 6522
Sugere a garantia do direito à assistência médica, hospitalar, cirúrgica e odontológica gratuitas aos trabalhadores e aos servidores públicos. N• 6523
Sugere que seja assegurada aos trabalhadores
participação direta nos lucros das empresas,
conforme especifica. N• 6524
Sugere seja ãssegurado o décimo terceiro salário aos trabalhadores, conforme determina.
N' 6525
Sugere seja assegurado salário-família aos trabalhadores e servidores públicos, nas condições que estabelece. N' 6526
Sugere sejam assegurados aos trabalhadores
e servidores públicos férias de 30 (trinta) dias,
com pagamento em dobro da remuneração
mensal. N• 6527
Sugere que haja justiça social com base nos
princípios que enumera. N• 6528
Sugere sejam assegurados a todos os trabalhadores o direito de sind1cahzação e o de greve. N' 6529
Sugere dispositivo sobre os reajustes das prestações mensais dos financiamentos concedidos para a construção e para a aquisição de
casa própria. N• 6530
Sugere seja dever do Estado garantir a todos
o direito de moradia digna e adequada. N'
6531
Sugere que a atividade das instituições que
integram o Sistema Financeiro Nacional seja
monopólio da União. N' 6532
FRANCISCO AMARAL (PMDB)- Sugere
que fiquem ressalvados os direitos dos membros do Ministério Público que estejam exercendo a advocacia privada na data da publicação da Constituição. N' 6534
Sugere seja assegurada a participação do trabalhador na gestão das empresas. N' 6535
Sugere que somente a Constituição possa instituir impostos e que lei complementar discipline a cobrança do imposto de renda. N•
6536
Sugere que todos os julgamentos e sessões,
administrativos ou judiciais, sejam sempre públicos, conforme determina. N' 6537
Sugere que as pensões pagas pela Previdência
Social sejam fiXadas em dois terços da última
remuneração do segurado. N' 6538

Sugere seja assegurado o salário-família ao
trabalhador, nas condições que estabelece. N' 6539
Sugere sejam assegurados aos trabalhadores
rurais todos os beneficios da Previdência Social concedidos aos trabalhadores urbanos.
N• 6540
Sugere norma dispondo sobre aposentadoria
compulsória de membros do Poder Judiciário. N' 6541
Sugere que a justiça militar estadual seja organizada com observância dos preceitos gerais
da lei federal. N' 6542
Sugere seja vedada aos funcionários a acumulação remunerada de cargos e funções públicas. N' 6543
Sugere seja da competência privativa do Senado Federal a escolha dos ocupantes dos cargos que enumera. N' 6544
Sugere norma que disponha sobre a desapropnação de terras no caso que especifica. N'
6545
Sugere dispositivo sobre a usucapião N'
6546
Sugere que os beneficios da Previdência Social sejam baseados na maior remuneração
percebida pelo empregado. N' 6547
Sugere que o imposto de renda não incida
sobre o décimo terceiro salário. N• 6548
Sugere seja assegurado o décimo terceiro sa·
lário a todos os trabalhadores. N• 6549
Sugere que seja assegurado a todos os func1o·
nários públicos o pagamento do décimo ter·
ceiro mês como gratificação natalina. N'
6550
Sugere dispositivo sobre a instituição de empréstimo compulsório. N' 6551
Sugere seja assegurada aos funcionários públicos a irredutibihdade de vencimentos. N'
6552
Sugere normas que disponham sobre a naturalização de estrangeiros. N' 6553
Sugere que seja assegurada ao trabalhador
irredutibilidade de vencimentos N' 6554
Sugere seja assegurada ao aposentado remu·
neração igual à da atividade, conforme estabe·
lece. N' 6555
FRANCISCO CARNEIRO (PMDB) - Sugere que seja competência exclusiva do Congresso Nacional a concessão de anistia a crimes políticos. N' 6769
Sugere seja assegurado ao deficiente físico
o direito ao transporte gratuito. N' 6771
Sugere normas dispondo sobre o processo
legislativo. N' 6772
GERALDO CAMPOS (PMDB)- Sugere
normas dispondo sobre os direitos e garantias
individuais; os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras; a saúde; a proteção à família; a
educação e cultura. (SGC). N' 6280
Sugere que se dê ao trabalhador o direito de
recusar serviços que ponham em risco sua
integridade física; que os dirigentes sindicais

possam investigar as condições de trabalho
naS' empresas; e que se crie um fundo especial
de participação nos lucros. N' 6281
Sugere a reabertura dos prazos prescricionais
para questões relacionadas à Lei n' 5.645no,
de d1retrizes para a classificação de cargos
do serviço civil da União e das autarquias federais. N' 6282
Sugere que a representação jud1cial e a consultoria jurídica do Distrito Federal sejam competência exclusiva de seus procuradores. N"
6283
Sugere norma dispondo sobre a aposentadoria do professor. N• 6284
Sugere normas que disponham sobre os funcionários civis, inclusive os que exerçam mandato eletivo; que estabeleçam princípios de
probidade na administração pública. N• 6285
Sugere o restabelecimento dos direitos dos
funcionários públicos admitidos até janeiro de
1976. N' 6286
Sugere o estabelecimento de princípios que
busquem a Justiça Social. N• 6289
Sugere sejam assegurados direitos ao excombatente, civil e militar, da segunda guerra
muncúal. N• 6290
Sugere garantias para preservação da integridade da Constituição. N' 6291
Sugere normas que assegurem aos trabalhadores e servidores públicos civis direitos que
visem à melhoria da sua condição social. N•
6292
Sugere a forma de participação tripartite, entre
governo, trabalhadores e empregadores, em
órgãos de interesse do trabalhador. N• 6294
Sugere normas para a organização sindical
do trabalhador. N• 6295
GILSON MACHADO (PFL)- Sugere o prazo de dois anos para o exercício de cargo
nas Mesas da Câmara dos Deputados e do
Senado
. Federal. N• 6738

.

GONZAGA PATRIOTA (PMDB)- Sugere
norma dispondo sobre os projetos de lei encaminhados ao Congresso Nacional pelo Presidente da República. N• 6748
HÉUO DUQUE (PMDB) -Sugere seja vedado à Umão, aos Estados, ao Distrito Federal
e ao Municípios instituir ou aumentar os tributos que define. N• 6745
Sugere que seja competência das empresas
privadas nacionais a exploração das atividades
econômicas relacionadas com a comercialização de bens e mercadorias de uso e consumo popular. N• 6749
Sugere seJa obrigação do Estado valorizar o
patrimônio cultural da sociedade visando à
educação do indivíduo, ao desenvolvimento
das artes, ciências e tecnologia. N• 6750
IBERÊ FERREIRA (PFL) - Sugere que se
preste proteção especial à maternidade, à in-
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fância, à adolescência, aos deficientes e aos
idosos. N• 6006
•

alunos carentes vaga e gratuidade nas universidades públicas. N• 6497

Sugere normas que regulamentem os deveres
do Estado na preVIdência e assistência social.
N•6009

Sugere normas de proteção aos portadores
de dificiência física e mental. N• 6498

Sugere que a ordem social se baseie no princípio da função social da maternidade e da
paternidade, e na igualdade de direitos entre
o trabalhador urbano e o rural. N• 6010
Sugere normas sobre o trabalho do menor
e do adolescente, conforme estabelece. N•
6011
Sugere seja a educação direito de todos, cabendo ao Estado promovê-la gratuitamente,
a partir do sete anos de idade, nas condições
que estabelece. N• 6012
Sugere plano de seguridade para a mulher
trabalhadora rural. N• 6013

Sugere norma que assegure a todas as categorias profissionais a liberdade de organizar
seus sindicatos e assoCiações de c:lasse, e estenda o direito de greve aos servidores públicos. N• 6499
Sugere norma sobre proteção à familia. N•
6501
Sugere normas sobre a utilização da região
do Pantanal. N• 6502
Sugere que o Governo Federal assegure o
direito à habitação executando política de reordenamento e de infra-estrutura urbanos. N•
6503
Sugere normas sobre educação. N• 6504

Sugere dispositivos que regulamentem a seguridade social. N• 6014

JESSÉ FREIRE (PFL) - Sugere que os
impostos de competência da União sejam distribuídos na forma que determina. N• 6007

Sugere a incorporação da dec:laração universal dos direitos da criança à ordem interna,
e a criação do código nacional da criança e '
do adolescente. N• 6015

JESUS TAJRA (PFL)- Sugere sejam assegurados aos trabalhadores a hvre associação
profissional ou sindical, o exercício do direito
de greve, e dá outras providências. N• 6003

Sugere dispositivos sobre a família, o pátrio
poder, o registro de filhos e a investigação
de paternidade. N• 6016

JOÃO DE DEUS ANTUNES (PDT) -Sugere a publicidade restrita do procedimento inquisitorial, para conhecimento e defesa preliminar do acusado. N• 6001

Sugere que os impostos e taxas federais devidos pelas pessoas jurídicas que operam na
Região Nordeste sejam reduzidos na forma
que estabelece- N• 6017
Sugere que o Orçamento da União discrimine
a despesa pública por Unidade da Federação,
nas situações e condições que enumera N•
6018
Sugere seja vedada a instituição de impostos
sobre proventos de aposentadoria e reforma,
nas condições que estabelece. N• 6019
Sugere norma que disponha sobre a criação,
a organização, a competência e o funcionamento de regiões de desenvolvimento e de
agências de desenvolvimento regional, e dá
outras providências. N• 6020
Sugere que o Estado assegure a todos o direito à saúde, com a aplicação de recursos pela
União, Estados e Municípios. N• 6021
Sugere normas sobre a igualdade de direitos
no exercício da cidadania e sobre os processos
de adoção de crianças e adolescentes. N•
6022
Sugere norma sobre a eleição e o mandato
de governador, vice-governador, prefeito, viceprefeito, vereadores e seus suplentes. N•
6023
Sugere normas sobre a desapropriação da
propriedade territorial rural por interesse social. N• 6024

NO CERSÓSIMO (PMDB) - Sugere que,
respeitada a autonomia universitária, a lei disponha sobre o acesso ao ensino de nível superior, a extinção do vestibular e assegure aos

Sugere aposentadoria especial aos deficientes
físicos. N• 6002
JOÃO NATAL (PMDB)- Sugere dispositivos sobre a exploração e aproveitamento dos
recursos minerais brasileiros. No 6004
JOAQUIM BEVILÁCQUA (PTB)- Sugere
que os cargos de Governador de Estado, Senador e Deputado Federal sejam exercidos
somente por brasileiros. N" 6735
Sugere dispositivos sobre naturalização, conforme determina. N" 6736
JOSE IGNÁCIO FERREIRA (PMDB) - Sugere disposições gerais sobre o Sistema Tributário Nacional. N• 6057
Sugere que as Câmaras Municipais possam
discutir e aprovar a lei orgânica municipal, e
dá outras providências. N• 6058
Sugere dispositivos de Politica Tributária, com
vistas a uma melhor distribuição de renda no
país. N• 6060
Sugere sejam incluídos entre os bens da União
as riquezas minerais do subsolo. N• 6061
Sugere que os sindicatos possam nomear fiscais, inspetores ou delegados com a função
d fiscalizar o cumprimento da legislação trabalhista e controlar as condições de segurança
do trabalho nas empresas. N• 6062
Sugere que os recursos minerais existente em
reseNas indígenas sejam pesquisados e lavrados somente com o consentimento dessas
comunidades. N• 6063
Sugere que os altos postos da área militar
e civil não sejam ocupados com mais de 75%
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(setenta e cinco por cento) de cidadãos da
mesma cor. N• 6064
Sugere norma que disponha sobre a criação
do seguro-desemprego, nas condições que
estabelece. N• 6065
Sugere seja considerada empresa de capital
estrangeiro toda pessoa jurídica que proceda
à remessa de lucros para o exterior. N• 6066
Sugere que a lei fixe regras disciplinadoras
do investimento estrangeiro. N-6067
Sugere sejam asseguradas a liberdade e a autonomia sindical, vedado ao Poder Público in· •
tervir nos sindicatos. N• 6068
Sugere que os servidores públicos, civis e militares, ao passarem para a inatividade façam
jus a uma promoção ou ao acréscimo de vinte
por cento sobre a remuneração percebida na
atividade. N• 6069
Sugere seja assegurada a autonomia dos Municípios, nas condições que específica. No
6070
Sugere a preseNação da memória nacional
e o apoio ~ cultura popular, em suas várias
manifestaçoes. N• 6071
Sugere norma sobre a autonomia financeira
e orçamentária do Poder Judiciário. N• 6072
Sugere seja a economia baseada no primádo
do trabalho sobre capital, objetivando a realização da justiça social. N• 6073
Sugere norma que disponha sobre a pesca
artesanal, nas condições que especifica. N•
6074
Sugere seja vedado à União instituir impostos,
nos casos que especifica. N• 6075
Sugere normas que disciplinem a atividade
artesanal do garimpo. N• 6076
Sugere seja monopólio estatal o aproveitamento de recurso do subsolo do País. N•
6077
Sugere seja monopólio estatal a polltica econômica do petróleo. N• 6078
Sugere a adoção da política de monopólio
da pesca no mar territorial brasileiro. N•
6079
Sugere que se incentive a participação dos
trabalhadores através de suas organizações
sindicais, na definição, controle e execução
das grandes medidas econômicas e sociais
N•6080
Sugere normas sobre a eleição do Presidente
da República. N• 6081
Sugere dispositivo sobre o exercício popular
da soberania. N• 6082
Sugere seja concedido mandado cominatório
civil ou penal para proteger direito liquido e
certo não amparado por habeas-corpus ou
mandado de segurança. N• 6083
Sugere dispositivos sobre a exploração de minérios atômicos e outros especificados em lei;
sobre o monopólio de exportação de minerais
estratégicos e seus produtos acabados e semiacabados. N• 6084
Sugere que as dotações destinadas à Câmara
dos Deputados, ao Senado Federal, aos Tribunais Federais e ao Tribunal de Contas da União
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sejam entregues mensalmente, em doudécímos. N' 6085
Sugere seja competência exclusiva da União
instituir impostos. N' 6086
Sugere seja obrigação dos ministros de Estado submeterem à Câmara dos Deputados seu
programa de atuação no Ministério. N' 6087
Sugere dispositivo sobre a posse e aquisição
de terras públicas. N' 6088
Sugere seja competência do Supremo Tribunal Federal a representação do ProcuradorGeral da República ou dos Conselheiros Federais e seccionais da Ordem dos Adovagados
do Brasil, nos casos que estabelece. N' 6089
Sugere seja instituído o segundo turno de votação para os cargos eletivos federais, estaduais e mumcipais. N' 6090
Sugere sejam assegurados ao trabalhadores
maiores beneficios. N' 6091
Sugere que seja vedado à União, aos Estados,
ao Distrito Federal e aos Municípios insbtuir
impostos sobre instituições religiosas. N'
6092
Sugere normas sobre princípios fundamentais
das relações internacionais. N' 6093
Sugere dispositivos sobre os direitos territoriais dos povos indígenas. N' 6094
Sugere que a UniãÕ possa consbtuir empresa
sob monopólio para pesquisa e aproveitamento do subsolo do País. N' 6095
Sugere normas sobre o sistema tributário, nas
condições que estabelece. N' 6096
Sugere, como princípios da educação, que
o ensino religioso seja de caráter facultativo.
N' 6097
Sugere seja observado o princípio da livre iniciativa na assistência à saúde. N• 6098
Sugere que o Estado assegure aos índios o
acesso à educação. N' 6099
Sugere que a educação dos silvícolas seja
também ministrada em sua língua nativa. N'
6100
Sugere que, na exploração da atividade econômica, as empresas públicas e as sociedades
de economia mista sejam regidas pelas normas aplicadas à empresa privada. N' 6101
Sugere norma sobre a composição dos tribunais superiores e dos tribunais do contencioso
administrativo, nas condições que estabelece. N' 6102
Sugere que a dívida externa seja levantada
nos seis meses seguintes à promulgação da
Constituição, com exame dos respectivos instrumentos jurídicos, da sua eficácia e contabilização. N• 6103
Sugere que o Estado garanta a manutenção
da paz e da segurança do cidadão. N• 6104
Sugere seja livre a imigração com os condicionamentos que a lei ordinána impuser e nos
casos relacionados com o desenvolvimento
de uma região ou Estado. N' 6105
Sugere norma sobre o exe(cício da soberania
popular. N' 6106
Sugere norma sobre a criação de regiões metropolitanas. N• 6107

Sugere medidas de amparo aos deficientes
através de Lei Complementar. N' 6108
Sugere seja o Planejamento familiar opção do
casal, com a orientação adequada dos organismos de saúde pública. N• 6109
Sugere reajuste geral para todos os salários.
N'6110
Sugere norma relativa à isenção de impostos
sobre importação, produção, circulação ou
consumo de bens de primeira necessidade
e de medicamentos. N' 6111
Sugere o direito de organização, expressão
e protesto para as minorias e para os setores
discriminados como as mulheres, os negros,
índios, analfabetos e excepcionais. N' 6112
Sugere que as necessidades energéticas do
País sejam atendidas prioritariamente pelo
aproveitamento de recursos naturais e, dentre
estes, dos potenciais hidráulicos. N' 6113
Sugere que não haja isenção de impostos em
benefício de qualquer profissão, classe ou categoria social. N' 6114
Sugere que se assegure o direito de sindicalização ao trabalhador e ao servidor público.
N'6115
Sugere seja assegurado o direito de livre associação e de pamctpação política dos jovens
e a autonomia das organizações estudantis
em todos os níveis. N' 6116
Sugere norma concernente a imposto sobre
equipamentos, instrumentos e material de
consumo médico destinado ao uso do serviço
público. N' 6117
Sugere que se estabeleça contribuição social
destinada a custear investimentos de caráter
assistencial. N' 6118
Sugere seja atribuição do Poder Público, mediante programas específicos, promover a
igualdade social, econômica e educacional.
N'6119
Sugere dispositivo sobre a contrtbuição de
melhoria. N' 6120
Sugere norma dispondo sobre a sucessão presidencial, nos termos que estabelece. N•
6121
Sugere dispositivo sobre o comparecimento
dos Ministros de Estado e do Presidente do
Banco Central perante a Câmara dos Deputados, o Senado Federal ou qualquer de suas
comissões, para prestarem informações. N'
6122
Sugere que, no prazo de um ano, a partir da
promulgação da Constituição, seja feita ampla
revisão do programa nuclear associado ao
acordo Brasil-Alemanha, com a participação
da comunidade científica brasileira. N' 6123
Sugere que a legtslação penal defina os delitos
específicos para coibir crimes relacionados
com o sistema ou mercado financeiro, bancário e de capitais. N' 6124
Sugere que lei complementar estabeleça os
limites para as despesas de pessoal da União,
dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. N• 6125
Sugere que o vereador, enquanto no exercício
do mandato, não sofra prejuízo quanto às van-
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tagens do cargo, emprego ou função de servidor público. N' 6126
Sugere que a let desestimule, mediante tnbuto
ou indenização, a construção privada em áreas
com alta densidade demográfica. N' 6127
Sugere norma dispondo sobre os casos em
que o deputado ou o senador não perdem
o mandato. N, 6128
Sugere disposições sobre competência tributária, participação e distnbuição de receitas
dos Estados e do Distrito Federal, nas condições que estabelece. N' 6129
Sugere que o direito à criação intelectual seja
exclusivo do autor, transmissível por herança,
cabendo à lei estabelecer medidas para sua
proteção. N' 6130
Sugere dispositivo sobre aprovação, pelo Congresso Nacional, de contrato, convênio ou
acordo firmado por Ministro de Estado. N•
6131
Sugere que a lei assegure a participação dos
usuários nas decisões das empresas prestadoras de serviços públicos ou coletivos. N'
6132
Sugere que qualquer cidadão seja parte legítima para propor, diretamente, perante o Tribunal Constitucional, ação de constitucionalidade de lei ou ato do Poder Público. N• 6133
Sugere que universitários e recém-diplomados em curso superior prestem serviço de assistência social à população carente. N'
6134
Sugere que seja obrigatória a declaração de
bens por todos os membros dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, nos termos
que estabelece. N' 6135
Sugere norma sobre o dtreito de voto para
maiores de dezesseis anos e sobre a obrigatoriedade de alistamento e de voto para maiores
de dezoito anos, conforme estabelece. N'
6136
Sugere seja individualizada a aplicação da pena e levada em consideração a situação econômica e social do delinqüente. N' 6137
Sugere norma que disponha sobre o respeito
à privacidade das penas, inclustve nos processos judiciais. N' 6138
Sugere norma que assegure o respeito à integridade física, psíquica e moral da pessoa humana, e elimine a tortura, os maus tratos ou
penas desagradantes. N' 6139
Sugere a nulidade das provas produzidas mediante tortura, ameaça grave ou abusiva intromissão na vida privada do acusado. N' 6140
Sugere dispositivo sobre a privacidade do indivíduo, ressalvadas as informações de interesse
policial ou milttar. N' 6141
Sugere que o acesso à justiça seja gratuito.
N•6142
Sugere lei que regule as hipóteses em que
o mandado de segurança possa ser impetrado
individualmente, na defesa de interesses coletivos. N' 6143
Sugere que a organização estatal obedeça ao
pnncípio de especialização de funções e de
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controle recíproco entre os dtferentes centros
de poder. N• 6144
Sugere norma disciplinando a inscrição e votação de projetos de iniciativa popular. N•
6145
Sugere que a irredutibilidade de vencimentos
n'ão obste sua sujeição aos impostos gerais.
N•6146
Sugere que a lei não possa exigir o recurso
às vias administrativas, como condição prévia
ao exercício do direito de ação. N• 6147
Sugere que qualquer deputado ou senador
tenha o direito de interpelar por escrito as autoridades que especifica, nas condições que estabelece. N" 6148
Sugere seja obrigatória a participação de representantes sindicais de empregadores e empregados, ou de funcionários públicos, nos
órgãos de Previdência Social. N• 6149
Sugere que a atividade empresarial do Estado
só possa ser exercida para suplementar a iniciativa privada deficiente no atendtmento dos
interesses públicos. N• 6150
Sugere que os cidadãos e a Ordem dos Advogados do Brasil tenham o direito de dar conhecimento ao tribunal competente dos casos de
corrupção de magistrados. N• 6151
Sugere que a lei defina como crime todo pronunciamento público de müitar sobre a vida
política do Pais, bem como sua desobediência
a ordem emanada do Presidente da República
cu lei de Ministros de Estado. N• 6152
Sugere que a gratuidade do ensino compreenda também material escolar e alimentação básica. N• 6153
Sugere que o ensino seja obrigatório e gratuito
para todos, dos seis aos quatorze anos. N"
6154
Sugere que a lei determine a fixação dos limites máximo e mínimo da propriedade rural
privada. N• 6155
Sugere que a economia tenha por fim realizar
a justiça social, pela repressão ao abuso do
poder econômico. N• 6156
Sugere que a lei disciplinadora da atividade
econômica e de investimentos observe os
princípios que enuncia. N• 6157
Sugere norma sobre a administração do Estado-membro e o funcionamento da Assembléia Estadual até a instalação da Assembléia
Estadual Constituinte. N• 6158
Sugere que, caracterizado o estado de abandono, as grandes extensões de terras possam
ser confiscadas para utilização no Plano Nacional de Reforma Agrária. N" 6159
Sugere que se proíba a remessa para o exterior
de patentes e despesas de assistência técnicocientífica quando o credor for domiciliado ou
residente no exterior. N• 6160
Sugere que o Brasil não renuncie ao direito
de pa{.ticipar, em igualdade de condições com
outras nações, da ocupação e exploração
científica da Antártida, respeitados os tratados
e convenções internacionais. N• 6161

Sugere que a educação pré-escolar gratuita
seja assegurada aos filhos de trabalhadores,
a partir dos dois anos de idade até a idade
escolar obrigatóna. N" 6162
Sugere que a política de energia estimule a
produção de insumos energéticos alternativos
ao petróleo e dá outras providências. N•
6163
Sugere dispositivos sobre símbolos dos Estados e dos Municípios. N• 6164
Sugere pertença aos Estados, em condomínio
com a União, a plataforma continental. N"
6165
Sugere que, no prazo de um ano, a partir da
promulgação da Constituição, se faça rigorosa
revisão do conjunto da dMda externa brasileira. N• 6166
Sugere que a União apóie os Municípios de
maior densidade populacional na execução
de projetos destinados à melhoria dos transportes de massa. N• 6167
Sugere a inclusão da Plataforma Continental
entre os bens da União em condomínio com
os Estados. N" 6168
Sugere dispositivo sobre matérias da exclustva
competência do Congresso Nacional. N•
6169
Sugere norma sobre tributação na fonte dos
ganhos de capital especulativos, conforme especifica. N• 6170
Sugere norma sobre a finalidade da política
de incentivos fiscais. l'J• 6171
Sugere que o ensino seja obrigatório para todos, dos sete aos catorze anos de idade, gratuito nos estabelecimentos públicos e livre à
iniciativa particular, nas condições que estabelece. No 6172
Sugere uma política da família que atenda aos
seus objetivos materiais e culturais, assegure
o pleno exercício de sua função social, auxilie
os pais na educação dos ftlhos e assista a
maternidade e a infância. N• 6173
Sugere que o direito dos filhos seja reconhecido em igualdade de condições, qualquer que
seja a origem da filiação, e que seja vedado
qualquer tipo de discriminação, inclusive
quanto ao registro. No 6174
Sugere que as pessoas deficientes ou incapacitadas para o trabalho sejam beneficiadas por
uma política que lhes garanta vida digna. N°
6175
Sugere norma dispondo sobre a proteção do
Estado ao menor. N• 6176
Sugere norma dispondo sobre a aposentadoria do trabalhador, conforme estabelece. N• 6177
Sugere que o ingresso de capital estrangeiro,
diretamente ou associado ao capital nacional,
tenha em conta a transferência de tecnologia
e o desenvolvimento tecnológico próprio. N•
6178
Sugere que os sindicatos possam representar
os trabalhadores nas questões trabalhistas perante os órgãos públicos, inclusive o Poder
Judiciário, conforme estabelece. No 6179
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Sugere seja direito dos trabalhadores constituir e gerir suas organizações sindicais, na
condição que estabelece. N• 6180
Sugere que o texto da Constituição, aprovado
pela Assembléia Nacional Constituinte, seja
submetido a referendo popular, no prazo que
estabelece. N• 6183
Sugere que a lei promova a nacionalização
gradativa da indústria farmacêutica e a produção de medicamentos acessíveis ao poder
aquisitivo da população. N• 6184
Sugere dispositivos sobre a concessão ou
aquisição de terras. No 6300
Sugere a extinção dos organismos policiais
ou militares criados para fins de repressão política _e para aplicação dos atos de exceção.
N° 6301
Sugere que o ensino básico tenha a duração
de oito anos e seja obrigatório e gratuito para
toda a população em idade escolar, a partir
dos sete anos de idade. N• 6302
Sugere que a lei crie estímulos para a expansão do sistema cooperativista nacional. No
6304
Sugere dispositivos sobre os recursos minerais. N• 6805
Sugere que as empresas consumidoras de
bens minerais de qualquer tipo apliquem,
anualmente, parte dos lucros em atividades
econômicas diretamente relacionadas com o
setor mineral. N• 6806
Sugere seja proibida a diferença de salário
por trabalho igual e de critério de admissão,
em qualquer regime jurídico. No 6807
Sugere que os contratos de lavra assinados
com empresas de mineração sejam obrigatoriamente referendados pela Assembléia Legislativa do Estado em cujo Território esteja situada a jazida. N• 6808
Sugere seja instituído pela União um serviço
geológico nacional. N• 6809
Sugere norma dispondo sobre a intervenção
do estado nas situações de subemprego. N•
6810
Sugere disposibvo sobre a aplicação de lucros
obtidos com a exploração de recursos minerais. N" 6811
Sugere que a lei estabeleça procedimentos
relativos à prospecção, pesquisa e aprovettamento da água subterrânea, bem como às
normas de fiscalização dessas atividades. N•
6812
Sugere dispositivo sobre a vinculação do capital ao mteresse social. N• 6813
Sugere que o exercício do Poder Político só
se legitime quando resultante de delegação
expressa do povo, através de sufrágio universal
e voto direto e secreto. No 6814
Sugere que os contratos de lavra assinados
com empresa de mineração que tenham a
participação de capital estrangeiro sejam obrigatoriamente referendados por Comissão Mista do Congresso Nacional. N• 6815
Sugere deva constar da Constituição norma
expressa que imponha a correção ou revisão
salarial obrigatória, independentemente de ga-
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nho salarial ou efetivo aumento da remuneração pelo trabalho. No 6816
Sugere disposições relativas ao registro informático de dados pessoais. No 6817
Sugere que o alistamento e o voto sejam obrigatórios; que lei defina a forma de votação
dos índios, cegos e analfabetos No 6818
Sugere norma que disponha sobre o aforamento das questões em que a Umão seja autora. No 6819
Sugere sejam assegurados direitos e garantias
aos trabalhadores quanto à proibição de atividades insalubres e ao trabalho de menores
de quatorze anos. N• 6820
Sugere que os partidos políticos cnem livremente seus órgãos dirigentes, e disponham
sobre sua composição, forma de provimento
e atribuições. No 6821
Sugere que a União, os Estados e os Municípios promovam desapropriações e adotem
medidas de utilização do solo urbano, visando
à elaboração de um plano de reforma urbana. No 6822
Sugere normas sobre maioridade eleitoral aos
16 (dezesseis) anos. No 6823
Sugere que a direção da Previdência Social
e do Sistema Unificado de Saúde seja exercida
por representantes do Governo, dos trabalhadores e dos empregadores. No 6824
Sugere seja reprimida criminalmente a propaganda subliminar e enganosa. No 6825
Sugere que lei defenda o consumidor contra
produtos prejudiciais à saúde e à segurança
das pessoas. No 6826
Sugere que o custeio da Previdência Social
seja financiado por um fundo constituído de
contribuição dos trabalhadores, dos empregadores e de recolhimento sobre os ganhos de
capital. No 6827
Sugere normas sobre planos de desenvolvimento urbano para cada Município e regiões
metropolitanas. No 6828
Sugere sejam determinadas as diretrizes básicas da política cultural do País, visando à valorização do homem e assegurando ao povo
meios eficazes de acesso à cultura. No 6829
Sugere que a lei determine as diretrizes básicas da política cultural do País, e seja reconhecido o valor cultural da informação e o direito
de livre acesso à mesma. No 6830
Sugere que o Poder Público mantenha um
laboratóno para produção de medicamentos,
assegurando-lhe o monopólio na importação
de elementos essenciais à indústria farmacêutica. No 6831
Sugere que a legislação determine as diretrizes
básicas da política cultural do País, e seja dada
maior ênfase à cultura através dos meios de
comunicação N• 6832
Sugere que d pesqUisa científica e tecnológica
possa determinar seu desenvolvimento específico, observada sua função social e política,
respeitadas as diretrizes básicas fiXadas em
lei. N° 6833

Sugere norma que disponha sobre a autonomia das universidades, na forma que estabelece No 6834
Sugere que os projetos de desenvolvimento
econômico e social sejam precedidos de estudos de impacto ambiental, com participação
da comunidade científica e da população atingida. No 6835
Sugere que as artes, as letras e as ciências,
bem como as instituições em cujas finalidades
as mesmas se incluam tenham o amparo do
Poder Público. No 6836
Sugere que no último ano da legislatura seja
vedado aprovar ou sancionar projetos de lei
sobre eleições ou sobre partidos políticos. No
6837
Sugere competência privativa à câmara dos
deputados para elaborar as listas tríplices para
escolha dos mimstros do tribunal federal de
contas No 6838
Sugere norma sobre a obrigação do Poder
Executivo prestar informações semestrais ao
Poder Legislativo a respeito da execução do
orçamento anual e plurianual. No 6839
Sugere norma dispondo sobre a elaboração
do orçamento plunanual da União. No 6840
Sugere que lei federal ou os estatutos das universidades mantidas pela União e pelos Estados promovam a aposentadoria integral dos
professores que forem regidos pela previdência social. N• 6841
Sugere dispositivos sobre a competência da
União para destinar parte do valor total da
carga moVJmentada nos portos e terminais
marítimos para os fins que estabelece. No
6842
Sugere a instituição do sistema eleitoral misto.
No 6843
Sugere seja dada prioridade à criação e manutenção de indústrias de material bélico, aeronáutica e processamento de dados dentro do
programa de desenvolvimento econômico nacional. No 6844
Sugere que o sistema de ensino federal, estadual, regional e municipal atenda a sua progressiva integração na dinâmica geral da cultura e da produção. No 6845
Sugere norma sobre o foro para as causas
em que a União seja autora. No 6846
Sugere que a determinação da política nacional de saúde não se faça sem a participação
efetiva da representação da classe médica,
conforme disposto em lei. No 6847
Sugere a criação do sistema nacional de ensino, assegurando-se a autonomia dos sistemas
estaduais, regionais e municipais, bem como
a representação das populações locais nos
órgãos superiores de deliberação. No 6848
Sugere dispositivo sobre a liberdade de pensamento e de religião No 6849
Sugere disposições sobre os princípios que
devam reger o País na ordem internacional
No6850
Sugere que o ensino seja público e gratuito
em todos os níveis. No 6851
Sugere que todo poder emane do povo e em
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seu nome e com sua participação seja exercido. No 6852
Sugere seja competência exclusiva do Congresso Nacional aprovar a incorporação, subdivisão e a criação de Estados ou Terntórios.
N° 6853
Sugere seja competência exclusiva do Congresso Nacional determinar a realização de
referendum, nos casos que especifica. N'
6854
Sugere que os projetos de lei rejeitados ou
não sancionados só possam ser reapresentados na mesma sessão legislativa. No 6855
Sugere seja tido como rejeitado o projeto de
lei que receber, na Casa de origem, parecer
contrário de todas as Comissões que opinarem sobre o mérito, salvo o caso que especifica. Na 6856
Sugere norma sobre a aprovação de projeto
de lei sobre matéria financeira de iniciativa
da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. No 6857
Sugere que as emendas e Projetos de Lei que
aumentem a despesa, o número de cargos
públicos ou afetam a receita sejam admitidas
apenas nas condições que estabelece. No
6858
Sugere norma sobre a iniciativa legislativa popular. No 6859
Sugere seja competência exclusiva do Congresso Nacional aprovar ou suspender o estado de sítio ou a intervenção federal. No 6860
Sugere dispositivos sobre fiscalização financeira e orçamentária da União pelo Congresso
Nacional. No 6861
Sugere dispositivo sobre o exercício da fiscalização financeira e orçamentária da União pelo
Tnbunal Federal de Contas. N" 6862
Sugere norma sobre a competência para legislar sobre o exercício financeiro e a elaboração dos orçamentos públicos. Na 6863
Sugere dispositivo sobre a votação da lei orçamentária anual pelo Congresso NaciOnal. No
6864
Sugere que o Poder Público, no âmbito Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal
mantenha controle interno para: proteger os
ativos patrimoniais, acompanhar os programas de trabalho e dos orçamentos e avaliar
os resultados alcançados pelos administradores. N' 6865
Sugere normas sobre a nomeação e exoneração do Procurador-Geral da República. N"
6866
Sugere que as unidades administrativas do
Executivo, Legislativo, Judiciário e do Ministério Público devam colocar à disposição do
Tribunal Federal de contas as demonstrações
contábeis, documentos e informações por este solicitadas por ocasião da auditoria financeira. N" 6867
Sugere dispositivo sobre os deveres do Tribunal de Contas da União ao verificar a ilegalidade de qualquer despesa e a possibilidade
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de a parte prejudicada interpor recurso ao
Congresso Nacional. No 6868
Sugere que lei complementar, de iniciativa do
Presidente da República, organize o Ministério
Público da União, do Distrito Federal e dos
Territórios, nas condições que estabelece. N°6869
Sugere dispositivo sobre a competência do
Ouvidor-Geral, e sobre a organização e funcionamento da Ouvidoria Geral. No 6870
Sugere norma sobre as atribuições do Procurador-Geral da República. No 6871
Sugere seja criado um Conselho Constitucional dos Direitos Fundamentais, conforme especifica. No 6872
Sugere seja proibida a transferência a estrangeiro das terras onde existam jazidas, minas
e outros recursos minerais e potenciais de
energia elétrica. No 6873
Sugere norma definindo Empresa Nacional.
No6874
Sugere que a atividade Econômica seja realizada pela iniciativa privada. No 6875
Sugere dispositivos sobre os investimentos de
capital estrangeiro e Multinacional no País.
N° 6876
Sugere seja monopólio da União a pesquisa,
a lavra e o enriquecimento de minerais nucleares e materiais físseis localizados em território
nacional. No 6877
Sugere que a propriedade seja pública, social
ou privada. No 6878
Sugere que o Estado estabeleça normas para
o planejamento da atividade econômica do
País. No 6879
Sugere dispositivo sobre a formulação dos
Planos Nacionais, regionais e locais de desenvolvimento. No 6880
Sugere seja competência da Justiça Militar
processar e julgar, nos crimes militares definidos na Constituição, os militares e as pessoas
que lhes são assemelhadas. No 6881
Sugere que a Legislação sobre processo seja
privativa da União; que os Estados regulem
o procedimento em juízo, observadas as peculiaridades locais. No 6882
Sugere a criação do Fundo de modernização
do Poder Judiciário Federal e Estadual, nas
condições que estabelece. No 6883
Sugere que os juizes exerçam a jurisdição com
independência, nas condições que estabelece. No 6884
Sugere que Lei complementar regulamente
a autonomia do Poder Judiciário, especialmente a Orçamentária. No 6885
Sugere que qualquer cidadão ou pessoa juridica seja parte legítima para propor ação popular contra ato lesivo ao Patrimônio Público. No 6886
Sugere que seja vedado o registro informático
a respeito de convicções políticas, de fé religiosa ou da vida privada, nas condições que menciona. N• 6987

Sugere que seja assegurado o direito de voto
a estrangeiros, nas condições que especifica. No 6988
Sugere norma sobre a oragnização do Ministério Público e da Procuradoria Geral dos Estados. No 6989
Sugere que caiba aos Estados argüir perante
a Justiça Estadual a inconstitucionalidade de
leis, na forma que estabelece. No 6990
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e estabelece outras normas sobre o Poder
Executivo. No 6915
Sugere normas sobre a expedição e a vigência
do decreto-lei. No 6916
JOSÉ VIANA (PMDB)- Sugere dispositivos ampltando os direitos e garantias individuais. No 6626

Sugere norma sobre a divisão dos Estados
em Municfpios. No 6991

Sugere normas dispondo sobre os direitos da
mulher no que diz respeito ao trabalho, à saúde e à família No 6627

Sugere dispositivo sobre a organização da
Justiça Estadual No 6992

Sugere normas que assegurem os direitos dos
trabalhadores. No 6628

Sugere norma sobre autonomia municipal.
N°6993
Sugere que a autonomia municipal seja assegurada na forma que determina. No 6994

Sugere normas dispondo sobre as reformas
sociais, políticas, econômicas e educactonais
necessárias à implementação de um sistema
eficiente de saúde. No 6629

Sugere que a lei não prejudique o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, a decisão administrativa fmal e a coisa julgada. No 6995
Sugere dispositivos sobre o controle da administração pública direta e indireta e de empresas estatais. No 6996
Sugere dispositivos sobre política agrícola
No6997
Sugere que a lei estabeleça as formas de participação da sociedade no controle do Poder
Público. No 6998
Sugere que as leis complementares sejam editadas conforme estabelece. No 6999
Sugere que o reflorestamento seja incentivado
por lei específica, objetivando não apenas a
exploração comercial, mas também a preservação do meio ambiente. No 7000
JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC) normas sobre turismo. No 6746

Sugere

JOSÉ QUEIROZ (PFL)- Sugere a inclusão
de preceitos desportivos permanentes nas categorias estudantil, amador e profissional. No

6005
Sugere a realização de concurso público de
provas e títulos para o fim que estabelece. No
6008
Sugere normas sobre o comparecimento de
Ministro de Estado perante o Congresso Nacional. No 6909
Sugere que a proposta orçamentária da União
seja submetida ao Congresso Nacional, conforme estabelece. No 6910
Sugere norma instituindo a Justiça Administrativa, com jurisdição em todo o território nacional. No 6912
Sugere seja vedado aos Estados e aos Municípios contratar crédito com entidades estrangeiras. No 6913
Sugere que a União assuma todos os encargos vincendos dos Estados que sejam concernentes a empréstimos já contraidos junto a
entidades estrangeiras. No 6914
Sugere a criação de 3 cargos de Secretário
de Estado junto ao Presidente da República,

Sugere normas dispondo sobre o direito universal de voto, a partir dos 16 anos de idade,
inclusive para soldados, cabos e marinheiros,
e sobre a organização, na forma que estabelece. No 6630
Sugere normas dispondo sobre o contrato de
trabalho de artistas e técnicos em espetáculos
de diversão; sobre a proteção ao produto cultural nacional, e outras providências que especiftca. No 6631
Sugere dispositivos sobre o direito à moradia. N"6632
Sugere normas sobre a organização sindical,
na forma que estabelece. No 6633
Sugere que a Ilha de Marajó seja transformada
em terntório federal e dá outras providências.
N°6634
Sugere normas sobre a gratuidade do ensino
em todos os níveis; a participação dos corpos
docente, discente e administrativo na gestão
das escolas; a fixação de percentual do Orçamento da União para o ensino e de piso salarial
para professores; fim do subsídio para escolas
particulares e outras providênctas. No 6635
Sugere disposições relativas à aplicação de
recursos da União na Amazônia Legal. N"
6636
Sugere seja competência da União promover
a censura no rádio e na televisão de maneira
a adequar a propaganda comercial à moral
e aos bons costumes. No 6637
Sugere seja proibida a divulgação do nome
da vítima antes do encerramento da investigação policial, nos crimes contra a vida. No
6638
Sugere norma que assegure a todos o direito
à aquisição de propriedades de uso pessoal,
e que disponha sobre a construção de habitações e legalização do usucapião urbano. No
6639
JUTAHY MAGALHÃES (PMDB)- Sugere
normas sobre a organização da Magistratura
Nacional e as dotações orçamentárias do Poder Judiciário. N" 6737
Sugere que o Brasil conceda asilo às pessoas
perseguidas por motivos políticos. No 6740
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KOYU IHA (PMDB)- Sugere seja assegurado a qualquer pessoa o direito de representação junto ao Minísténo Público contra os
abusos e as omissões de autoridades municipais, estaduais ou federais e em defesa dos
direitos constitucionais que julgar lesados.
N"6733
Sugere alteração no sistema de previdência
social e extensão dos beneficios da previdência privada a todo brasileiro. N• 6734
Sugere que seja vedado à União instituir os
impostos que menciona, e dá outras proVIdências. N" 6739
LOUREMBERG NUNES ROCHA (PMDB)
- Sugere norma sobre a reelegibnidade de
autoridades dos executivos federal, estadual
e municipal. N" 6922
Sugere que a educação seja direito de todos
e dever do estado promovê-la, e estabelece
percentual da receita para ser aplicado no desenvolvimento do ensino. N• 6923
Sugere que não sejam impedidos os trabalhos
de garimpagem, nas áreas que especifica. N•
6924
Sugere a cnação da fundação de assistência
aos garimpeiros - PAG - com jurisdição
em todo o território nacional e com sede e
foro no Distrito Federal. N• 6925
Sugere que os estados da federação que comprovadamente recebem grande fluxo migratório, sejam alvo de tratamento especial por
parte da União, mediante a instituição de fundos ou mecanismos de apoio financeiro. N'
6926
Sugere que sejam oneradas, para fins de requerimento de pesquisa, as áreas tradicionais
de ganmpagem. N' 6927
Sugere a criação de ministério especial para
cuidar da proteção integral à criança necessitada. N• 6928
Sugere dispositivo sobre o aproveitamento de
substâncias minerais em áreas desbravadas
por garimpeiros. N' 6929
LÚCIA BRAGA (PFL) -Sugere que o ensino seja gratuito em todos os níveis, e estabelece critérios para coibir, na área da educação,
todas as formas de discriminação. N• 6917
Sugere normas sobre a família e sobre a maternidade. N• 6918
Sugere que a mulher trabalhadora rural tenha
direito ao mesmo salário que o homem, quemdo no exercício da mesma atividade. N'
6921
LÚCIO ALCÂNTARA (PFL) - Sugere que
a atividade econômica seja planejada conforme estabelece. N' 6919
LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB)-Sugere
dispositivos gerais baseados nos princípios da
doutrina social cristã para a elaboração da
Constituição. N' 6659
Sugere norma dispondo sobre o direito de
propriedade e de justa indenização em caso
de desapropriação. N' 6660
Sugere que as normas de proteção aos trabalhadores obedeçam a os preceitos que enumera. N• 6661
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Sugere seja competência dos municípios instituir os impostos que enumera. N' 6662

bem, direito ou interesse do sujeito passivo.
N'6696

Sugere normas que disponham sobre o con·
trole dos gastos públicos com pessoal. N•

MÁRIO ASSAD (PFL) - Sugere a concessão de aposentadoria proporcional, após 10
anos de serviço, ao funcionário público, facultando-lhe retorno ao trabalho. N' 6492

6663
Sugere que a remuneração de qualquer categoria profissional não seja vinculada ao salário
mínimo. N•6664
Sugere que a legislação federal tenha prioridade sobre a dos Estados, e esta sobre a dos
Municípios. N' 6681

Sugere que a União repasse aos Estados o
total dos valores recebidos dos mutuários do
Sistema financeiro da Habitação. ti~ 6682
Sugere princípios que devam reger a ordem
econômica. N' 6683
Sugere disposições relativas à prévia audiência das classes interessadas sobre as deliberações parlamentares em projetos que versem
matéria econômica. N' 6684
Sugere que a União mantenha um sistema
financeir? específico para apoiar os setores
de habitação e desenvolvimento urbano, com
prioridade para os programas destinados à
população de baixa renda N' 6685
Sugere seja competência da união legislar sobre a ocupação do território nacional e sobre
o uso da propriedade urbana. N' 6686
Sugere normas sobre a redistribuição do produto da arrecadação do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias entre os Estados e os Municípios N' 6687
Sugere sejam estabelecidos limites para as
despesas da União, dos Estados e dos Municípios com pessoal. N' 6688
Sugere norma dispondo sobre as sentenças
normativas da justiça do trabalho que concedam novos direitos aos trabalhadores. N" 6689
Sugere que os Estados e o Distrito Federal
possam mstituir imposto sobre a localização
inadequada de indústrias e serviços, para o
fim que estabelece. No 6690
Sugere que os orçamentos anuais e plurianuais da União, dos Estados e dos Municípios
consignem dotações específicas para o fim
que determina N' 6691
Sugere que a lei penal típifique como crime
de usura a prática de juros que ultrapassem
a taxa real de 1% ao mês N' 6692
Sugere normas dispondo sobre a programação da ação governamental em planos plurianuais e anuais de orçamento. No 6693
Sugere que lei complementar disponha sobre
o plano de desenvolvimento da ciência e tecnologia, destinando percentual mínimo do orçamento fiscal da União a ser aplicado na sua
implementação. N' 6694
Sugere que seja livre o exercício de qualquer
trabalho, oficio ou profissão, nas condições
estabelecidas em lei. N' 6695
Sugere que as taxas não possam ter fato gerador idêntico aos dos impostos, nem sejam
graduados em função de valor financeiro de

Sugere dispositivo sobre a reeleição de Prefeito e de Vice-Prefeito. No 6493
Sugere que os proventos da inatividade não
sofram defasagem com relação aos salários
e vencimentos dos servidores da ativa. N• 6494
MAURÍClO NASSER (PMDB) -Sugere seja
dever do Estado o amparo portadores da Síndrome de Down. N" 6953
Sugere norma sobre os tributos cuja arrecadação seja competência dos municípios N'
69!54
Sugere a reeleição de prefeitos como forma
de assegurar a autonomia municipal. N• 6955
Sugere norm~ sobre a autonomia municipal.
N"6956
Sugere norma dispondo sobre o fundo de participação dos municíplo!l. N' 6957
·
Sugere a estabilidade do trabalhador no emprego, proibindo a dispensa imotivada. N'
6958
Sugere norma sobre a remuneração dos vereadores e sobre a autonomia municipal. N"
6959
Sugere seja competência do município instituir os impostos que menciona. N• 6960
Sugere normas sobre o esporte. N• 6962
Sugere normas sobre os direitos dos trabalhadores. N' 6985
Sugere dispositivo sobre política agrária. N•
6986
MAURO BENEVIDES (PMDB) - Sugere
que as empresas estatais e as sociedades de
economia mista apliquem percentual áe seus
investimentos globais na forma que determina. N' 6574
Sugere seja adotado o critério da regionalização para os orçamentos que especifica. N'

6575
Sugere dispos1tivo sobre a aplicação de recursos no Nordeste. N• 6576
Sugere dispositivos sobre a aplicação de recursos dai; entidades financeiras estatais ou
privadas. N• 6770
Sugere que todo poder emane do povo e em
seu nome e proveito seja exercido. N• 6773
Sugere que o direito de iniciativa das leis seja
assegurado a entidades representativas de categorias econômicas e profissionais. N• 677 4
Sugere que os sindicatos possam representar
os trabalhadores junto aos órgãos e entidades
públicas. No 6775
Sugere que as Assembléias Legislativas elaborem as Constituições estaduais no prazo de
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120 (cento e vinte) dias após a promulgação
desta Constituição. N• 6776

e que sejam investidos dois por cento do PNB
em pesquisa pura e aplicada. N• 6794

Sugere que o ingresso de pessoal na administração pública direta ou indireta seja feito exclusivamente mediante aprovação em concurso público de provas e títulos. N• 6777

Sugere seja estabelecido limite para as despesas com pessoal na União, nos Estados e Mumcípios. N• 6795

Sugere que os direitos assegurados pela
Constituição independam, para sua eficácia,
de legislação complementar ou ordinária. N'
6778
Sugere que toda dívida dos Estados e Municípios, seja absorvidas pela União. N• 6779
Sugere seja vedado à União, aos Estados e
Municípios conceder isenção de tributos nos
casos que estabelece. N• 6780
Sugere norma sobre o processo de fiscalização, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, dos atos do Poder Executivo. N'
6781
Sugere norma que disponha sobre a composição e funcionamento do Poder Judiciário.
N• 6782
Sugere que aos Deputados Estaduais e Vereadores sejam assegurados as mesmas imumdades de que gozam os Deputados Federais
e Senadores. N• 6783
Sugere que ninguém seja obrigado a fazer
ou deixar de fazer alguma coisa, senão em
virtude da lei. N' 6784
Sugere seja remetido ao Ministério Público,
para as providências cabíveis, o relátono final
das Comissões Parlamentares de Inquérito. N•
6785
Sugere que a justiça eleitoral estabeleça o número de deputados por estado e para o D1strito
Federal. N' 6786
Sugere normas que disponham sobre a competência, as atribuições e a organização do
Poder Legislativo. N' 6787
MÁURO BORGES (PDC)- Sugere reparação aos servidores dvis e militares que tiveram
seus direitos violados com base em legislação
excepcional. N' 6577
Sugere sejam indenizados os que foram proibidos de exercer a profissão, na forma que
determina. N• 6578

Sugere a gratuidade de assistência médicohospitalar, pré-natal e para menores de quatorze anos e maiores de sessenta. N• 6796
Sugere normas sobre a política de proteção
ao meio ambiente. N• 6797
Sugere que o mercado seja considerado um
bem da Nação e sua ocupação atenda aos
interesses nacionais. N• 6798
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Sugere o reconhecimento do direito à moradia
e determina ao poder público a definição e
execução de planos e programas habitacionais. No 6968
Sugere a não-incidencia de impostos de qualquer natureza sobre as áreas onde a legislação
vedar a modificação do ecossistema, e dá outras proVIdências N• 6969
Sugere seja garantida a todo trabalhador aposentadona com proventos iguais aos salários
percebidos na atividade. N•6970
Sugere a instituição do salário-educação, nos
termos que define. N• 6971

Sugere seja vedada a instituição de Impostos
sobre livros, jornais, periódicos, bem como
sobre os insumos destinados à impressão e
ao funcionamento dos meios de comumcação. N• 6799

Sugere norma sobre a distribuição do Imposto
Único sobre Minerais. N• 6972

Sugere seja vedado ao Poder Público instituir
1mposto sobre alimentos da cesta básica. N•
6800

Sugere seja assegurada a homens e mulheres
igualdade de direitos no exercício da cidadania. No 6974

Sugere que os investimentos de capital estrangeiro no Brasil obedeçam aos principies que
menciona. N• 6801

Sugere normas sobre educação. N• 6976
OSMUNDO REBOUÇAS (PMDB) -Sugere
seja competência da União promover o desenvolvimento nacional e o equilíbrio regional, ouvidos os Estados e órgãos regionais interessados. N• 6601

Sugere seja competência da Umão legislar sobre meios de comunicação, definidos como
jornais e periódicos, serviços de telecomunicação e comunicação visual ao ar livre. N•
6802
Sugere norma que disponha sobre a participação do Ministério Público da União nos trabalhos das Comissões de Inquérito. N• 6803
Sugere norma que disponha sobre a educação e adoção de menores N• 6804
NILSON GIBSON (PMDB)- Sugere dispositivo sobre conflitos internacionais, vedando
a guerra de conquista. N• 6938
Sugere sejam da competência exclusiva do
Congresso Nacional e privativa do Presidente
da República os itens que enumera. N• 6940
OCTÁ\110 ELÍSIO (PMDB)- Sugere dispositivo sobre a liberdade de aprender e de ensinar, independentemente de qualquer imposição de natureza religiosa, filosófica, ideológica ou político-partidária. N• 6961

MENDES THAME (PFL)- Sugere normas
sobre a adoção do sistema parlamentar de
governo. N• 6789

Sugere a regulamentação da exploração industrial de bens minerais. N• 6963

Sugere seja livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, observadas as exigências estabelecidas em lei. N• 6790

Sugere que a segundade social seja um direito
de todos e dever do Estado promovê-la. N•
6964

Sugere normas sobre a criação e o funcionamento de juizados de pequenas causas. N'
6791

Sugere a aplicação de percentual da receita
na manutenção e no desenvolvimento do ensino público, conforme especifica N• 6965

Sugere norma dispondo sobre a educação e
a adoção de menores. N' 6792
Sugere norma assegurando direitos e garantias ao trabalhador rural e ao urbano. N• 6793

Sugere que seja assegurada assistência à maternidade, à infância, à adolescência, aos idosos e aos deficientes, e dá outras proVIdênciaS.
N•6966

Sugere que a promoção da capacitação científica e tecnológica do País seja dever do Estado,

Sugere norma dispondo sobre a propriedade
do subsolo. N' 6967

Sugere seja dever do Estado controlar a produção é a comercialização dos produtos farmacêuticos. N• 6973

Sugere norma que disponha sobre as características e limites das regiões de desenvolvimento econômico, com base em seus aspectos ecológicos, econômicos, demográficos e
de d1visão política, conforme especifica. N•
6602
Sugere norma que disponha sobre as condições para institucionalização de um sistema
de planejamento permanente, integrado e partJ.cipativo, e dá outras providências. N• 6603
Sugere que aos órgãos regionais de desenvolvimento seja assegurada a participação em
todas as agências, entidades e órgãos que,
a nível nacional, definam politicas ou concedam incentivos fiscais, relacionados a sua área
de atuação. No 6604
Sugere que os conselhos deliberativos das superintendências de desenvolvimento regional
sejam compostos exclusivamente pelos governadores dos estados das respectivas regiões N• 6605
Sugere que a lei fiXe os limites de investimento
de capital estrangeiro, nas condições que estabelece. N• 6606
Sugere que o salário mínimo seja fiXado por
lei e que não sirva de parâmetro para o estabelecimento de qualquer vencimento. No 6607
Sugere medidas de proteção à população e
à atividade econômica contra abusos cometidos por órgãos públicos na realização de
obras ou projetos que menciona. N• 6608
Sugere a participação dos Três Poderes da
União na elaboração dos orçamentos públicos
através de comissões mistas. N• 6609
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Sugere que o imposto sobre a renda não incida sobre os rendimentos do trabalho assalariado até o limite de 20 (vinte) salários mínimos N• 6610
Sugere que qualquer operação de crédito externo só seja efetivada após aprovação do
Congresso Nacional. N• 6611
Sugere dispositivo sobre a proposta do orçamento fiscal da União. N• 6612
Sugere normas dispondo sobre a mclusão de
programas e projetos relativos às regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste na proposta orçamentária anual da União. N• 6613
Sugere seJa vedada a fixação de percentual
do orçamento fiscal para programas, projetos
ou atividades espedficos. N• 6614
Sugere a vinculação da Sudene à Presidência
da República. N• 6615
Sugere seja competência do Presidente daRepública nomear, após aprovação do Senado
Federal, os diretores do Banco Central doBrasil. N· 6616
Sugere competência à União para instJtuir os
Impostos que enumera. N• 6617
Sugere que o Poder Executivo, ao submeter
ao Congresso Nacional os orçamentos fiscal
da União, monetário e das Estatais, identifique
o que se aplica a cada região do País. N" 6618
Sugere destinação, pela União, do produto da
arrecadação dos impostos de sua competênCia, na forma que especifica. N• 6619
Sugere que a União e os Estados possam
instituir outros impostos além dos que lhes
são atribuídos pela Constituição, nas condições que estabelece. N• 6620
Sugere competência aos Municípios para instituir os impostos que enumera. N• 6621
Sugere que a alíquota do imposto sobre circulação de marcadorias, nas transações interestaduais, seja fiXada pelo Senado Federal. N•
6622
Sugere norma sobre a instituição de empréstimos compulsórios, nos casos que estabelece. N• 6623
Sugere competência aos Estados e ao Distrito
Federal ppra a instituição dos impostos que
enumera. N• 6624
Sugere que lei estabeleça restrições a todas
as formas de poluição e defina as pumções
aplicáveis aos agentes poluidores. N• 6625
OSWALDO ALMEIDA (PL)- Sugere seja
garantida aos trabalhadores e seus dependentes a segundade social, e dá outras providências. N• 6930
Sugere seja da competência da União organizar e manter a polícia aduaneira. N• 6931
Sugere dispositivos sobre a propriedade territorial rural e sobre a Política Agrícola. N•
6932
Sugere que a indexação na economia nunca
seja superior ao valor médio da elevação salarial. N• 6933

Sugere que o Poder Público exerça controle
sobre as indústrias ou agroindústrias localizadas nos parques industriais ou nas margens
de nos, conforme especifica. N• 6934
Sugere que a Lei regule o sistema financeiro,
na forma que estabelece. N• 6935
Sugere que todos tenham direito à saúde, que
seja criado ao fundo nacional de saúde, nos
termos que estabelece. N• 6936
Sugere seja dever do Estado e de todo cidadão
a preservação, a melhoria e a recuperação
do meio ambiente. N• 6937
PAULO ALMADA (PMDB) - Sugere seja
livre a manifestação do pensamento, de crença religiosa e de convicções filosóficas e políticas N• 6949
Sugere que todos sejam iguais perante a lei,
e dá outras providências. N• 6950
Sugere normas sobre a defensoria pública.
N9 6951
Sugere seja vedado o ensino religioso nas escolas públicas. N• 6952
Sugere que seja vedada à Umão, aos Estados
e aos Municípios a contratação de funcionários ou de servidores para o ensino religioso. N•6975
Sugere que o mandato do Pres1dente e do
Vice-Presidente da República seja de 5 (cinco)
anos, vedada a reeleição, e dá outras providências. N• 6977
Sugere que haja liberdade de reunião, nos termos que especifica. N• 6978
Sugere seja livre a prática religiosa, nas condições que menciona. N• 6979
PAULO MARQUES (PFL) -Sugere que o
estado tenha a responsabilidade de amparar
o idoso, comprovadamente sem condição de
subsistência. N• 6495
Sugere dispositivo sobre o direito de voto aos
militares de menor graduação das Forças Armadas. N• 6496
PÚNIO MARTINS (PMDB)- Sugere que
a moradia seja garantida a todos, conforme
determina. N• 6579
PRISCO VIANA (PMDB)- Sugere que a
Constituição ou a Lei não prejudique o direito
adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. N• 6444
Sugere a obrigatoriedade de concurso público
para o ingresso na carreira de magistério de
grau médio e superior, respeitados os direitos
dos habilitados por ascenção acadêmica. N•
6445
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Sugere a instituição de mecanismos de renovação política. N• 6448
Sugere que sejam reajustadas automaticamente as bases de cálculo dos tributos que
incidirem sobre a renda e os proventos, sempre que ocorrer perda do poder aquisitivo da
moeda, em percentual a ser definido em lei
complementar. N' 6449
Sugere disposições relativas à prévia audiência das classes interessadas sobre as deliberações parlamentares em projetos que versem
matéria econômica. N• 6450
Sugere que a lei não possa exclwr da apreciação judicial qualquer lesão de direito N• 6451
Sugere norma que disponha sobre a inviolabilidade do sigilo da correspondência e das comunicações. N' 6452
Sugere norma que disponha sobre o livre exercício de qualquer trabalho, oficio ou profissão.
N' 6453
Sugere norma básica para a preservação e
conservação do meio ambiente, conciliandose com o desenvolvimento econômico e social. N• 6454
Sugere norma que especifique os direitos fundamentais da pessoa humana. N• 6455
Sugere norma instituindo a justiça fundamental. N• 6456
RAQUEL CAPIBERIBE (PMDB)- Sugere
dispositivos sobre a reforma agrária. N> 6981
Sugere dispositivos sobre a Política Agrícola
Nacional. N• 6982
Sugere dispositivos sobre a exploração e o
aproveitamento de jazidas e de minas. N• 6983
Sugere sejam assegurados aos povos indígenas os mesmos direitos concedidos aos demais grupos étnicos. N• 6984
RICARDO IZAR (PFL) - Sugere seja competência da Umão, dos Estados e dos Municípios a instituição de escolas de educação infantil, associadas à educação pré-escolar. N"
6457
Sugere norma que disponha sobre o direito
à prática de culto religioso. N' 6458
Sugere dispositivo sobre a necessidade da
censura nos meios de comunicação de massa
e nos espetáculos de diversões públicas. N•
6459
RITA FURTADO (PFL)- Sugere que o
exercício das atividades de imprensa independam de licença ou controle de qualquer autoridade. N• 6475

Sugere a garantia de estabilidade na classe
de professor titular aos livres-docentes ocupantes dessa classe em universidade pública. N• 6446

Sugere disposições relativas a depoimento
prestado perante Comissão da Câmara dos
Deputados ou do Senado Federal. N• 6476

Sugere que a União adote uma política de
ensino e difusão da rmgua nacional brasileira,
vedando o alistamento eleitoral aos que não
saibam exprimir-se por ela e obrigando seu
uso no ensino primário. N• 6447

Sugere que a lei disponha sobre o regime
das empresas prestadoras dos serviços públicos federais, estaduais e municipais, estabelecendo tarifas que permitam a justa remuneração do capital, o melhoramento e a expan-
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são dos serviços, e assegurem o equilíbrio
econômico e financeiro do exercício da atividade. N' 64 77
Sugere que a propriedade, a administração,
o controle e a orientação intelectual das empresas de radiodifusão e jornalismo sejam vedados a estrangeiros e a brasileiros naturalizados há menos de 7 anos. N' 6478
Sugere que a intervenção estatal no domínio
econômico e no monopólio de qualquer atividade produtiva ou de serviço só seja admitida
para organizar setor inviável à iniciativa privada. N• 6479
Sugere a igualdade entre o homem e a mulher
na sociedade conjugal, especialmente quanto
ao exercício do pátrio poder. N• 6480
Sugere normas sobre a execução de obras
que causem impactos ambientais. N' 6481
Sugere competir à União explorar, diretamente, mediante concessão ou permissão, os serviços de telecomunicação; legislar sobre
águas, telecomunicações, freqüências radioelétricas, serviço postal e energia; manter o Correio Aéreo Nacional, o serviço postal e de telegramas. N' 6482
Sugere o fim da censura e que a lei estabeleça
sistema de classificação dos espetáculos de
diversão pública e condições especiais para
apresentação de programas de entretenimento nos meios de comunicação de massa. N'
6483
Sugere que o Congresso Nacional determine
a sistemática relativa à concessão de canais
de rádio e televisão. N' 6484
Sugere norma que assegure o direito à pluralidade dos meios e veículos de comunicação
de massa, incluída a imprensa, sendo vedado
o monopólio estatal ou pnvado. N' 6485
Sugere norma que disponha sobre a inviolabilidade do sigilo da correspondência e das comunicações. N' 6486
Sugere dispositivo sobre limites ao veto do
Presidente da República. N' 6487
Sugere norma que disponha sobre a inviolabilidade do lar. N' 6488
Sugere dispositivo sobre a elegibilidade de
brasileiros naturalizados. N• 6489
Sugere que ninguém seja obrigado a fazer
ou deixar de fazer alguma coisa, senão em
virtude da lei. N• 6490
Sugere norma que disponha sobre a livre manifestação do pensamento e dá outras providências. N• 6491
ROBERTO BALESTRA (PDC) - Sugere
que a União tenha a competência de desapropriar propriedade territorial rural improdutiva.
N'6474
ROBERTO BRANT (PMDB)- Sugere normas para a distribuição do produto arrecadado do imposto sobre operações relativas
à circulação de mercadorias, constituindo receita dos Estados e dos Municípios. N' 6473

ROBERTO D'ÁVILA (PDT)- Sugere sejam
transformadas as Assembléias Legislativas em
Assembléias Estaduais Constituintes. N'
6274
Sugere princípios fundamentais das relações
internacionais N' 6275
Sugere dispositivo sobre a nomeação de chefes de missões diplomáticas. N• 6276
Sugere dispositivo que discipline a questão
da nacionalidade. N• 6277
Sugere norma definindo o território brasileiro
nos termos das convenções internacionais e
da legislação interna. N• 6278
Sugere norma sobre a delimitação de competência dos poderes Executivo e Legislativo nas
questões fnternacionais. N• 6279
RONAN TITO (PMDB) - Sugere que a lei
não prejudique o direito adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito. N' 6751
Sugere que os Tribunais de Fiscalização e Tomada de Contas integrem o Poder Judiciário
sem as prerrogativas de vitaliciedade de seus
membros, que serão eleitos, parte indiretamente pelo Congresso Nacional e parte por
eleição direta. N' 6752
Sugere que as contribuições sociais compulsórias, mesmo incidindo sobre a folha de pagamento, não reduzam o salário do empregado. N•6753
Sugere dispositivo sobre reforma agrária. N•
6754
Sugere norma assegurando a igualdade de
direitos entre os trabalhadores urbanos e rurais. N• 6755
Sugere norma que assegure assistência social
p~rmanente aos cidadãos incapacitados para
a vida social ou produtiva. N• 6756
Sugere norma sobre a prestação de assistência judiciária gratuita pelo Poder Público. N•
6757
Sugere seja aplicado trinta por cento do orçamento na União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios em educação e saúde
pública, e dá outras providências. N• 6758
Sugere sejam assegurados ao aposentado
proventos iguais à remuneração percebida em
atividade. N• 6759
Sugere que a legislação Tributária seja orientada no sentido de distribuir eqüitativamente
o produto arrecadado, simplificar o sistema
de arrecadação e fortalecer o município. N•
6760
Sugere normas assegurando direitos ao trabalhador. N• 6761
Sugere normas dispondo sobre os gastos dos
Partidos políticos e dos candidatos a cargos
eletivos e sobre Fundo de Gastos Eleitorais.
N• 6762
Sugere seja assegurado ao trabalhador o direito de greve e proibido o Iock-out. N• 6763
Sugere normas assegurando maioridade eleitoral aos 16 (dezesseis) anos. N• 6764
Sugere dispositivo sobre Política Agrícola. N•
6765
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Sugere que os preceitos constitucionais relativos a direitos e garantias do cidadão sejam
imediatamente aplicáveis. N• 6766
Sugere norma que defma empresa nacional.
N•6767
Sugere seja garantida aos trabalhadores a segurança no emprego e seja proibida a dispensa sem justa causa N• 6768
ROSA PRATA (PMDB)- Sugere disposições referentes ao conhecimento do veto pelo
Congresso Nacional. N• 6640
Sugere seja dado tratamento legal diferenciado às empresas de pequeno porte. N• 6641
Sugere norma estabelecendo prazo para a
proclamação dos eleitos e a posse nos respectivos cargos. N• 6642
Sugere normas sobre a preservação dos documentos, das obras de valor histórico ou artístico, dos monumentos, da paisagens naturais,
das jazidas arqueológicas e do meio ambiente. N• 6643
Sugere dispositivo sobre a censura de diversões e espetáculos públicos. N' 6644
Sugere que à União, aos Estados e aos Municípios seja vedado contratar propaganda através
de quaisquer veículos de comunicação ressalvados os casos que menciona. N' 6645
Sugere que as vagas do cargo de titular das
serventias extrajudiciais e do foro judicial sejam transferidas para a esfera dos Estados.
N• 6646
Sugere sejam transferidas para as esferas dos
Estados as serventias do foro judicial e extrajudicial, mediante remuneração de seus servidores exclusivamente pelos cofres públicos.
N•6647
Sugere seja competência da União planejar
e promover o desenvolvim~nto nacional segundo princípios que reconheçam o turismo
como agente do progresso. N• 6648
Sugere que o Poder Judiciário garanta a aplicabilidade imediata do mandamento constitucional, na falta da legislação complementar
necessária. N• 6649
Sugere que sejam garantidas às empresas de
pequeno porte condições favoráveis de acesso
ao crédito. N• 6650
Sugere dispositivo sobre o sistema nacional
de seguro rural. N• 6651
Sugere normas dispondo sobre o recesso das
atividades dos membros dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. N" 6652
Sugere seja assegurada a igualdade de direitos
entre o trabalhador urbano e rural. N• 6653
Sugere norma sobre o alistamento eleitoral
de militares. N' 6654
Sugere normas dispondo sobre o orçamento
da União bem como sobre o projeto de lei
orçamentária, nos termos que estabelece. N'
6655
SAMIR ACHÓA (PMDB) - Sugere que a
lei fixe prazos para a conclusão e prática de
todo ato ou procedimento judicial, nos casos
e comlições que específica. N' 6939
Sugere que o Ministério Público Federal ou
Estadual seja fiscal dos julgamentos feitos por

Maio de 1987

DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NAOONAL CONSTITU!NTE (Suplemento)

qualquer tribunal de Contas do País, conforme
especifica. N' 6941
Sugere que qualquer cidadão possa requerer
da autoridade competente o cumprimento de
dispositivos constitucionais. N• 6942
Sugere dispositivo sobre proteção aos defi·
cientes físicos. N' 6943
Sugere que a alimentação escolar seja fornecida gratuitamente aos alunos de 1' e 2' graus,
nos termos que estabelece. N' 6944
Sugere que dos orçamentos da União, dos
Estados e dos Municípios sejam destinadas
verbas para a proteção de crianças carentes
com idade de até 10 (dez) anos. N' 6945
Sugere norma sobre a nomeação dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. N' 6946
Sugere normas definindo a atuação das empresas privadas no sistema de livre iniciativa,
bem como da intervenção estatal nesse setor.
N' 6947
Sugere que a reincidência nos crimes que
enumera seja punida conforme determina.
N' 6948
TADEU FRANÇA (PMDB)- Sugere seja
livre a manifestação de pensamento, convicção política ou filosófica; que um conselho
nacional de ética civil supervisione os serviços
de publicações e espetáculos. No 6890
Sugere seja circunscrita a competência dos
Tribunais Militares exclusivamente a julgamento de litígios atinentes a integrantes dos
quadros de Segurança do Pais. N' 6895
THEODORO MENDES (PMDB)- Sugere
que as empresas sejam obrigadas a reservar
às pessoas de mais de 45 anos 20% das vagas
de seu quadro de pessoal. N' 6889
Sugere seja assegurada aposentadoria com
proventos integrais ao professor, após vinte
e cinco anos de efetivo exercício. N' 6891
UBIRATAN SPINELU - (PDS) -Sugere
disposições sobre a obrigatoriedade do estudo
da declaração universal dos Direitos Humanos, em especial pelas Forças Armadas e pelos policiais ciVJs e militares. N' 6893
Sugere dispositivos sobre a desapropriação
de terras por interesse social. N' 6894
Sugere normas para eleição dos Pres1dente
e Vice-Presidente da República, Governadores
e VIce-Governadores de Estado e Prefertos e
Vice-Prefeitos dos Municípios. No 6896
ULDURICO PINTO (PMDB)- Sugere que
o Poder Legislativo, em todos os níveis, tenha
competência para legislar sobre matérias fi.
nanceiras e econômicas. N' 6217
Sugere normas referentes à federalização da
justiça; à instituição de juizados comunitários
colegiados; ao preenchimento de cargos e às
promoções. N' 6218
Sugere que a União decrete dívida zero dos
Estados do Nordeste e instale auditoria. N'
6221
Sugere norma sobre o direito de voto e sobre
os casos de perda ou suspensão dos direitos
políticos. N' 6222

Sugere que as atiVIdades e serviços de bancos
e instituições financeiras passem a constituir
monopólio estatal. N' 6223
Sugere disposições sobre a convocação da
Assembléia Nacional Constituinte para o ano
de 2001. N' 6224
Sugere normas que regulamentem a organização e a contribuição sindicais. N' 6225
Sugere norma que regulamente a censura a
espetáculos públicos e a programas de rádio
e televisão N' 6226
Sugere a criação de um sistema unificado de
saúde, nos termos que estabelece. N' 6227
Sugere que a seguridade social seja monopólio estatal, e que sejam definidos os planos
de aplicação e fontes de custeio total. N'
6228
Sugere que, sem prejuízo de salários e vantagens, as mães trabalhadoras, nutrizes e donasde-casa trabalhem somente um turno (meio
expediente). N' 6229
Sugere que as empresas rurais, agroindustriais e assemelhadas tenham a obrigação de
destinar aos seus trabalhadores áreas própnas
a implantação de projetos comunitános N•
6230
Sugere que seja assegurado ao trabalhador
o direito de greve e proibido o lock out. N'
6231
Sugere disposições sobre a extinção da Escola
Superior de Guerra e a criação da Escola Superior de Defesa de Paz, do meio ambiente
e dos Direitos Humanos. No 6232
Sugere disposições sobre a obrigatoriedade
do alistamento e do voto e sobre a elegibilidade, segundo os critérios de idade que estabelece. N' 6233
Sugere dispositivos sobre a reforma agrária.
N°6234
Sugere normas que disponham sobre os recursos públicos destinados à educação, conforme estabelece. N' 6235
Sugere norma que introduza no Senado Federal representantes da nação indígena, como
especifica. No 6236
Sugere norma dispondo sobre Recursos Públicos destinados à educação, conforme estabelece. N' 6237
Sugere norma sobre mandado de segurança. N' 6238
Sugere norma sobre a criação do Ministério
Público Nacional, o Colégio Nacional de Procuradores e o Instituto de pesquisas e estudos
do Mmistério Público, nos termos que estabelece. N' 6239
Sugere normas que disponham sobre a ratificação e a inconstitucionalidade dos pactos
e acordos internacionais. N' 6240
VALTER PEREIRA (PMDB)- Sugere dispositivo sobre a escolha do Presidente do Banco Central do Brasil. N' 6580
Sugere que as operações de crédito com o
exterior sejam previamente autorizadas pelo
Poder Legislativo. N• 6581
VASCO ALVES (PMDB)- Sugere dispositivo sobre a consulta à sociedade civil, com
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vistas à elaboração dos orçamentos públicos.
N'6309
Sugere dispositivo relativo ao controle das associações civis sobre a administração pública. N' 6310
Sugere dispositivo sobre a propositura de ação
popular contra atos lesivos ao patrimônio público N' 6311
Sugere dispositivo sobre o Direito de voto e
a elegibilidade N' 6312
Sugere seja vedada a censura nos casos que
especifica, procedendo-se à classificação de
espetáculos, publicações e programas por faixa etária. N' 6313
Sugere que o poder popular seja a expressão
da soberania nacional e seja exercido de forma
permanente por todas as formas de orgamzação do povo, sem qualquer dependência
dos poderes públicos. N' 6314
Sugere norma sobre a igualdade de deveres
e direitos entre o homem e a mulher. N•
6315
Sugere seja assegurado a todos o acesso aos
foros e tribunais na defesa de seus direitos
e interesses; que seja dever do Estado a assistência judiciána gratuita aos necessitados N' 6316
Sugere seja direito do cidadão o livre acesso
aos registros sobre sua pessoa, nas condições
que estabelece. No 6317
Sugere norma que assegure a todos igualdade
de direitos perante a Lei e dignidade social.
N•6318
Sugere que todos tenham direito a um ambiente de vida humana sadio e ecologicamente equilibrado e tenham o dever de defendêlo. N' 6319
Sugere seja assegurado a todos o direito de
representação e de petição aos poderes públicos, conforme estabelece. N' 6320
' Sugere seja assegurada aos brasileiros e estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
dos direitos concernentes à vida, à liberdade
e à segurança. N' 6321
Sugere seja concedido mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não
amparado por habeas corpus, seja qual for
a autoridade responsável pela ilegalidade ou
abuso de poder. No 6322
Sugere que nenhuma restrição seja feita ao
preso no que diz respeito aos seus direitos
civis e políticos, exceto aquelas decorrentes
de sentença transitada em julgado, N' 6323
Sugere dispositivo conferindo ao preso o direito de entender-se direta e reservadamente
com seu advogado. N• 6324
Sugere seja o preso apresentado ao Juiz competente imediatamente após a prisão. N'
6325
Sugere que a vida humana seja inviolável e
que em nenhum caso haja pena de morte
ou tortura; que o crime de tortura seja imprescritível. N' 6326
Sugere norma conferindo ao preso o dire\to
de voto e disciplinando a forma de remuneração de seu trabalho. N' 6327
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Sugere não sejam admitidos privilégios ou exceções de qualquer natureza em matéria de
justiça fiscal. N' 6328
Sugere disposições preliminares sobre a organização do Estado, com base na ampla participação popular, mediante referendos e plebiscitos, e incluindo os Municípios entre as Unidades da Federação. N' 6329
Sugere que as atribuições dos Municípios possam variar segundo as peculiaridades locais,
sendo, entretanto, de sua competência exclusiva os serviços e atividades de caráter predominantemente local, conforme enumera N'
6330
Sugere norma que assegure aos vereadores,
no exercício do seu mandato, a inviolabilidade
e imunidade garantidas aos Deputados Federais e Senadores. N' 6331
Sugere sejam incluídos entre os bens dos mumcípios os terrenos de marinha e os acrescidos situados em seus territórios. No 6332
Sugere norma sobre intervenção nos Municípios, nos casos que enumera. N' 6333
Sugere normas assecuratórias de autonomia
municipal. N' 6334
Sugere que caiba aos Municípios promover
as desapropnações necessárias para a realização de planos de reforma urbana e definir
o dereito de utilização do solo urbano, nas
condições que estabelece. N' 6335
Sugere norma sobre consórcios mtermunicipais referentes a obras e serviços públicos de
interesse dos Municípios N' 6336
Sugere seja assegurada a utilização das tribunas das casas legislativas federal, estaduais
e municipais pelos representantes de entidades democráticas de reconhecida representatividade. N' 6337
Sugere seja facultado aos Poderes Executivo
e Legislativo realizar consultas populares sobre projetos que tenham recebido sanção ou
veto. N' 6338
Sugere seja garantida a iniciativa popular na
elaboração de emendas à Constituição, de leis
complementares ou ordinárias, na forma que
a lei estabelecer. N' 6339
Sugere seja criado o Ministério da Defesa, nas
condições que estabelece. N' 6340
Sugere normas para admissão de servidor na
administração pública. N' 6341
Sugere que a Lei Orgânica do Poder Judiciário
crie cargos de Juízes togados e a Lei Ordmária,
os juizados populares. N' 6342
Sugere norma sobre os provimentos dos cargos de Jwz N' 6343
Sugere norma sobre a instituição do Tnbunal
do Júri, como propõe N' 6344
Sugere norma sobre o Ministério Público como órgão autônomo e fiscalizador da lei N'
6345
Sugere a convocação de eleições para Presidente e VIce-Presidente da República para 15
de maio de 1988, como dispõe. N' 6346
Sugere que a energia nuclear seja utilizada
exclusivamente com finalidade pacífica, de
forma sintonizada com a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico do País. N' 6347

Sugere que a segurança nacional tenha como
objetivo a defesa da integridade do território
e das riquezas nacionais, a paz e a tranqüilidade social. N' 6348
Sugere dispositivo sobre a orgamzação e competência das polícias múitares. N' 6349
Sugere garantia à exeqüibilidade das normas
constitucionais, mediante requerimento aos
órgãos legislativos competentes N' 6350
Sugere que a fiscalização monetária, administrativa e financeira dos poderes públicos seja
exerc1da por tribunais de contas que encaminharão seu parecer anual ao Legislativo N'
6351
Sugere a suspensão dos pagamentos dos juros e do principal da dívida externa por prazo
determmado. N' 6352
Sugere que se desestimule a participação do
Brasil no mercado internacional de armamentos e que se proíba a aplicação de recursos
públicos na indústria bélica de exportação.
N'6353
Sugere que seja instituído o monopólio estatal
de produção, comercialização e importação
das matérias-primas destinadas à indústria farmacêutica. N' 6354
Sugere o monopólio estadual dos estabelecimentos bancários e creditícios N' 6355
Sugere seja garantido a todos o direito à moradia digna, de forma a resguardar a privacidade. N' 6356
Sugere seja garantida aos favelados a posse
dos terrenos que ocupam, ressalvada áreas
públicas de uso comum. N' 6357
Sugere dispositivo sobre o serviço de transportes coletivos N' 6358
Sugere que seja assegurado aos trabalhadores
o direito a férias anuais remuneradas, com
o pagamento do saláno em dobro. N' 6359
Sugere que sejam assegurados aos trabalhadores direitos que visem maiores benefícios
e melhona de sua condição social; jornada
de trabalho não superior a quarenta horas semanais ou oito horas diárias; serviço extraordinário até o máximo de duas horas diárias,
de acordo com a lei. N' 6360
Sugere que sejam assegurados aos trabalhadores direitos que visem maiores benefícios
e melhoria de sua condição social; repouso
semanal remunerado de dois dias consecutivos (sábado e domingo) assim como nos
feriados. N' 6361
Sugere que sejam assegurados aos trabalhadores direitos que VIsem maiores benefícios
e melhoria de sua condição social; salário noturno superior em 50% (cinquenta por cento)
ao do diurno. N• 6362
Sugere que se estabeleçam os objetivos dos
smdicatos sem reconhecimento e registro.
N•6363
Sugere normas sobre 9 reajuste de salários
do trabalhador. N' 6364
Sugere normas que garantam direitos e benefícios ao trabalhador. N' 6365
Sugere que os trabalhadores tenham pleno
direito de constituir e gerir suas organizações
sindicais. N• 6366
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Sugere que o trabalhador tenha participação
obrigatória na gestão das empresas. N' 6367
Sugere que os valores dos proventos ou remuneração e os direitos e vantagens dos trabalhadores inativos sejam sempre iguais ao do trabalhador ativo e dá outras providências. N'
6368
Sugere a criação de um sistema unificado de
saúde. N' 6369
Sugere que a previdência social seja monopólio do Poder Público. N' 6370
Sugere que caiba ao estado elaborar leis específicas disciplinando o uso de agrotóxicos, nas
condições que estabelece. N' 6371
Sugere que a União garanta a devida proteção
às terras, às instituições, às pessoas, aos bens,
à saúde e à educação dos índios. N' 6372
Sugere seja assegurado, a todas as pessoas
o ensino público e gratuito em todos os níveis,
voltado para os problemas nacionais. N'
6373
Sugere que seja dever do Estado garantir a
todos iguais condições de participação no processo social da cultura. N' 6374
Sugere que seja vedada a existência de monopólios nos meios de comunicação, e que não
seja permitida a concessão de mais de um
canal de televisão ou freqüência de rádio num
mesmo estado. N' 6375
Sugere que a União reserve, prioritariamente,
para as entidades comunitárias, educacionais,
sindicais, culturais, polltico-partidárias e de
profissionais de comunicação, os canais e freqüências de rádio e televisão, quando da autorização de suas concessões. N' 6376
Sugere que os filhos nascidos dentro ou fora
do casamento tenham os mesmos direitos,
e que seja proibida qualquer qualificação sobre a natureza da filiação ou a respeito do
estado civil dos pais. N' 6377
Sugere que a família, constituída pelo casamento ou por uniões estáveis e baseada na
igualdade entre o homem e a mulher, tenha
a proteção do estado, e que a lei coíba a violência na constância das relações familiares e
no abandono dos filhos menores. N' 6378
Sugere a gratuidade do transporte coletivo terrestre aos idosos com mais de 65 anos. N•
6379
Sugere a igualdade do homem e da mulher
quanto o exercício do pátrio poder, e que este
seja exercido no interesse dos filhos. N' 6380
Sugere plebiscito no município como condição para que se construam instalações destinadas à pesquisa, à produção ou a atividades
relacionadas com a energia nuclear. N' 6381
Sugere seja incumbênciã do Estado, por meio
de organismos próprios, prevenir e controlar
a poluição e seus efeitos, nas condições que
especifica. N' 6382
Sugere que nenhuma pena passe da pessoa
do delinqúente, que a lei regule a individualização da pena, que visará à reeducação do
presidiário. N• 6383
Sugere seja vedado o exercício do controle
de inadimplência dos negócios privados, excetuando-se as partes diretamente envolvidas.
N' 6384
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Sugere que o município possa estabelecer
prazos para o parcelamento, construção ou
comercialização de terrenos urbanos. N•
6385
Sugere que a paz seja uma aspiração nacional
permanente e se concretize nos princípios da
justiça social. N• 6386
Sugere sejam definidas em lei medidas que
objetivem a participação popular na administração da justiça e no julgamento das contas
dos agentes da administração pública. N•
6387
Sugere a participação da sociedade civil junto
aos tribunais, na apuração e julgamento dos
crimes contra a administração pública. N•
6388
Sugere sejam soberania nacional expressa pelo poder popular e exercida de forma suprema
e permanente pela sociedade civil, e que os
poderes da república mantenham meios que
objetivem a participação popular no processo
de gestão do estado. N• 6389
Sugere dispositivo sobre a amplitude do direito de ação das pessoas físicas e jurídicas. N•
6390
Sugere dispositivos sobre a criação, pelos governos estaduais e municipais, de conselhos
comunitários relacionados aos assuntos de
meio ambiente e qualidade de vida da população. N• 6391
VICTOR FACCIONI (PDS) - Sugere que
os Estados e Munic!pios disponham sobre sua
organização política e administrativa. N•
6897
Sugere que sejam vedadas a estrangeiros a
propriedade, admmistração e orientação intelectual de empresas jornalísticas de qualquer
espécie. N• 6898
Sugere condições para a mstituição de regiões
metropolitanas e microrregtões homogêneas.
N•6899
Sugere que o exercício do mandato parlamentar do Vereador, do Deputado Estadual, do
Deputado Federal e do Senador se concretize
na tríplice função: política, legislativa e fiscalizadora, nos casos e condições que enumera. N• 6900
Sugere a concessão de bolsas de estudo para
as famílias cuja renda seja comprovadamente
insuficiente, nas condições que estabelece. N• 6901
Sugere seja assegurada igualdade de direitos
entre o trabalhador urbano e o rural e que
nenhum benefício da Previdência Social seja
inferior ao valor do salário mínimo. N• 6902
Sugere medidas de proteção ao meio ambiente. N• 6903
Sugere normas sobre a assistência à maternidade. N• 6904
Sugere normas sobre a remuneração dos vereadores e dos prefeitos municipais. N• 6905
Sugere norma sobre aposentadoria do professor e sobre o exercício do magistério. N•
6906
Sugere critérios para a concessão de aposentadoria à mulher trabalhadora rural. N• 6907
Sugere normas gerais sobre educação. N•
6908

Sugere que o ensino seja obrigatório e gratuito, dos 6 (seis) aos 16 (dezesseis) anos,
e estabelece outras normas sobre educação.
N• 6911
VIRGlLDÁSlO DE SENNA (PMDB)- Sugere seja assegurada aos municípios autonomia
para fixar os limites de seu crescimento. N'
6743
VIRGÍLIO GUIMARÃES (PT) - Sugere norma abolindo a especulação com os alimentos
básicos e responsabilizando o Estado pela boa
qualidade desses alimentos. N" 6585
Sugere que sejam realizadas eleições diretas
para cargos do Executivo e do Legislativo fe·
dera! e estadual, no prazo que determina. N'
6586
Sugere normas sobre eleições de Presidente
da República, Governadores de Estado e Pre·
feito Municipal N' 6587
Sugere norma proibindo qualquer tipo de cen·
sura, nas condições que estabelece. N• 6588
Sugere norma que permita ao cidadão o livre
acesso às informações referentes aos assuntos administrativos do Estado. N' 6589
Sugere norma que disponha sobre o Ministério Público. N° 6590
Sugere dispositivo sobre a ação popular. N•
6591
Sugere sejam diretamente aplicáveis os preceitos constitucionais sobre direitos coletivos
e individuais. N• 6592
Sugere sejam ampliados os direitos individuais e coletivos, conforme determina. N•
6593

Sugere que nenhum compromisso financeiro,
externo ou interno, sobreponha-se aos interesses populares No 6594
Sugere normas gerais sobre o sistema tributário nacional e sobre a competência de cada
órgão para instituir tributos. N• 6595
Sugere que os canais de rádio e teleVIsão sejam concedtdos pelo Poder Público somente
a entidades civis sem fins lucrativos. N• 6596
Sugere que em nenhum caso o Poder Público
premie grupos econômicos que saquearam
e injustificaram o povo. N• 6597
Sugere que determinadas atividades dos setores econômicos sejam monopólio do Poder
Público. N" 6598
Sugere que nenhum compromisso financeiro,
externo ou interno, seja sobreposto à soberania nacional ou ao bem-estar do povo. N'
6599
Sugere que as empresas estatais sejam admimstradas por um conselho constituído na forma que estabelece. N• 6600
Sugere norma dispondo sobre a indenização
por desapropriação de bens. N" 6665
Sugere dispositivos sobre a proteção ambiental. N' 6666
Sugere que o povo brasileiro não reconheça
a legitimidade da atual dívida externa do Pais.
N• 6667
Sugere normas sobre a função das Forças
Armadas e sua subordinação ao controle da
sociedade. N" 6668
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Sugere que o Estado assegure aos deficientes
físicos e mentais os direitos que enumera. No
6669
Sugere que seja assegurado a todos o dire1to
de resistir a qualquer ordem que ofenda os
seus direitos, sua liberdade e suas garantias,
bem como de repelir, pela força, qualquer
agressão direta e imediata. N' 6670
Sugere que seja criado o seguro-reabilitação
para os aposentados por mvalidez. N• 6671
Sugere a eqUiparação dos proventos da aposentadoria aos salários da atiVIdade; e seja estabelecido o piso de um salário mínimo para
as aposentadorias e pensões. N" 6672
Sugere norma dispondo sobre as corregedorias de polícia, conforme especifica. N• 6673
Sugere que os delegados de polícia sejam eleitos diretamente pelos moradores da respectiva jurisdição. N' 6674
Sugere norma proibindo o segredo comercial,
e assegurando aos empregados o acesso à
informação. N• 6675
Sugere dispositivos de proteção ao meio ambiente. N" 6676
Sugere dispositivo sobre o direito de uso do
próprio corpo. N" 6677
Sugere norma sobre a fixação e os reajustes
dos aluguéis dos imóveis residenciais urbanos. N' 6678
Sugere norma que disponha sobre as emendas constitucionais. N• 6679
Sugere princípios gerais de funcionamento do
Poder Legislaovo N" 6680
VIVALDO BARBOSA (PDT) - Sugere sejam gratuitos todos os atos necessários ao
exercício da cidadania, especialmente os registros c1vis. N" 6392
Sugere normas para nomeação dos Desembargadores nos Estados, nas condições que
estabelece. N• 6393
Sugere que as empresas assegurem a manuteçãc de creche e escola maternal para os
filhos de seus empregados. N" 6394
Sugere que a cobrança judicial do crédito tributário se faça conjuntamente e pro rata, vedada qualquer referência entre credores N•
6395
Sugere norma que disponha sobre a distribuição da receita trib)Jtária, pela União, aos
Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal. N• 6396
Sugere dispostivo sobre o alistamento eleitoral
e a elegibilidade de militares, policiais militares
e bombeiros militares. N• 6397
Sugere igualdade de direitos entre os cídadãos, seja punido como crime o preconceito
de sexo e de raça, seja dever do Estado promover a igualdade, social, econômica e cultural. N• 6398
Sugere seja regulamentada a atividade do trabalho doméstico, garantindo-lhe direito à seguridade social. N• 6399
Sugere que os smdicatos, as associações profissionais e as demais entidades asso<:iativas
mstituídas por let sejam parte ·legítima para
pleitear ou defender"Os direitos e os interesses
coletivos ou indiVldurus de seus filiados, conforme estabelece. N• 6400
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DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSIDUINTE (Suplemento)

Sugere que leis e atos federais relativos ao
direito do homem, às liberdades sociais dos
trabalhadores e às condições mesológicas do
País sejam submetidos a referendo popular,
nos casos e condições que estabelece. N•
6401
Sugere norma sobre a criação e competência
da ouvidoria geral e sobre a escolha e atribuições do ouvidor-geral. N• 6402
Sugere dispositivos sobre Emenda à Constituição. N• 6403
Sugere que a ação popular seja gratuita, que
o autor, ainda que vencido, não responda por
custas, honorários ou quaisquer outras despesas processuais. N• 6404
Sugere que se evite o despejo de familias carentes. N• 6405
Sugere a extinção dos órgãos da Justiça Militar
federal e estaduais, passando à Justiça Federal
comum a competência da Justiça Militar e,
à Justiça estadual, a competência da Justiça
Militar estadual. N• 6406
Sugere que a lei discipline a organização da
Justiça Militar em tempo de guerra externa.
N• 6407
Sugere que a República assegure a todos mo·
radia digna e inviolável. N• 6408
Sugere sejam extintos o Conselho de Segurança Nacional e o Serviço Nacional de Informação, e que os seus servidores sejam colocados à disposição da União. N• 6409
Sugere a substituição do termo "União" por
"república". N9 6410
Sugere disposições gerais sobre o Supremo
Tribunal Constitucional. N• 6411
Sugere que o Presidente da República, em
casos de extrema necessidade e urgência,
possa expedir decretos-leis, nas condições
que especifica. N• 6412
Sugere que a União detenha monopólio sobre
o petróleo e seus derivados e o gás natural,
em território nacional. N• 6413
Sugere que os atuais Senadores passem a
integrar a Assembléia Nacional da República
na condição de Deputados Federais, nas condições que estabelece. N• 6414
Sugere norma sobre inviolabilidade do advogado no exercício da profiSsão, a competência
da Ordem dos Advogados do Brasil, como
estabelece. N• 6415
Sugere que sejam extintos os atuais Tribunais
de Contas da União, dos Estados e os Conselhos de Contas dos Municípios, passando suas
atribuições e competências a serem exercidas
pelo Congresso Nacional, pelas Assembléias
Legislativas e pelas Câmaras de Vereadores,
nos termos que estabelece. N• 6416
Sugere a oficialização das serventias do foro
e dos ofícios do registro público. N• 6417
Sugere norma sobre a organização e a com·
posição da Assembléia Nacional da República. N• 6418
Sugere seja ratificada a Declaração Universal
dos Direitos da Criança. N• 6419
Sugere que os tributos tenham caráter pessoal
e que as leis tributárias levem em conta a
éapacidade econômica do contribuinte. N•
6420

Sugere seja vedado condicionar a distribuição,
o repasse ou a entrega do produto de quais·
quer tributos, federais, estaduais, ou municipais, nas condições que estabelece. N• 6421
Sugere normas sobre a investidura em cargos
públicos, a admissão de servidores para prestação de serviços de caráter temporário, a paridade entre os proventos da aposentadoria e
os vencimentos dos seCVIdores da ativa. N'
6422
Sugere dispositivos sobre a reforma agrária.
N• 6423
Sugere norma que disponha sobre a reorganização do Poder Judiciário, a criação do Supremo Tribunal Constitucional, a composição
dos Tribunais Superiores de Justiça, a área
de jurisdição dos Tribunais Federais de Justiça, a criação da Justiça Agrária, nas condições
que estabelece. N' 6424
Sugere normas que assegurem aos trabalhadores os seus direitos. N' 6425
Sugere dispositivo sobre as Forças Armadas.
N' 6426
Sugere seja adotada a denominação República Federativa do Brasil. I'/• 6427
Sugere que lei complementar estabeleça as
normas gerais de organização do Ministério
Público, nas condições que estabelece. N'
6428
Sugere dispositivos sobre a regionalização dos
bancos, passando as instituições financeiras
a atuar somente no âmbito do Estado onde
se localiza a sua sede, enquanto o Banco do
Brasil, a CaJXa Econômica Federal e o Banco
Nacional de Crédito Cooperativo atuarão em
todo o território nacional. N• 6429
Sugere que o ensino seja gratuito, ministrado
em tempo integral, com alimentação, assistência médico-odontológica aos alunos, inclusive aos deficientes, e que a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios apliquem, na educação, percentual de sua renda
tnbutária, conforme estabelece. N• 6430
Sugere normas sobre a estrutura e atribuições
da Presidência e da Vice-Presidência da República. N' 6431
Sugere que lei complementar organize a defensoria pública, nas condições que estabelece. N' 6432
Sugere que sejam inseridos entre as atribuições do Poder Legislativo os dispositivos que
enumera. N• 6433
Sugere normas sobre a incidência do imposto
sobre a renda e proventos de qualquer natureza, isentando proventos, salários e vencimentos. N' 6434
Sugere que a contratação dos servidores da
administração indireta, exceto autarquias, se
faça através de concurso público. N• 6435
Sugere que se substitua a expressão "ordem
social" por "sociedade". N• 6436
Sugere mudança da expressão "ordem econômica" por "da economia". N• 6437
Sugere denominações alternativas para os
atuais Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. N• 6438
Sugere que seja direito fundamental de toda
criança receber educação de tempo integral,

com alimentação e assistência médica e dentária. N• 6439
Sugere dispositivo sobre aquisição de domínio
de imóvel urbano. N• 6440
Sugere estímulos às pequenas empresas. N•
6441
Sugere seja competência da União e manter
o Conselho de Defesa dos Direitos da pessoa
Humana, para os fins que especifica. N•
6442
Sugere que o Sistema Tributário Nacional de·
va contemplar Imposto Único para a pequena
atividade empresarial, de competência dos
municípios. N• 6443
Sugere norma que assegure o direito de aposentadoria às donas-de-casa.

N• 6788

Sugere normas sobre o processo eletivo para
os cargos que enumera, da Justiça do Trabalho. N•6920
WAGNER LAGO (PMDB)- Sugere dispositivo sobre a função social do direito de propriedade e sobre a desapropriação para fins
de reforma agrária. N• 6460
Sugere que o trabalho tenha primazia sobre
o capital. N• 6461
Sugere que o Poder Judiciário goze de autonomia administrativa e fmanceira, com orçamento próprio. N• 6462
Sugere autonomia administrativa e financeira
para o Ministério Público. N• 6463
Sugere sejam os compromissos financeiros
externos do País considerados matéria de soberania nacional e examinados pelo Poder Legislativo para decidir sobre o assunto. N•
6464
WILMA MAIA (PDS) - Sugere que as donas de casa e camponesas tenham direito à
aposentadoria. N' 6296
WILSON GAMPOS (PMDB) -Sugere norma dispondo sobre a captação de recursos
para o fundo de amparo ao menor. N• 6465
Sugere que os aposentados e pensionistas fiquem isentos do imposto de renda e das contribuições da Previdência Social, quando perceberem salários mínimos. · N• 6466
Sugere dispositivo estabelecendo a obrigatoriedade de o Governo Federal prestar contas,
por meio de balancetes trimestrais, da receita
e despesa de fundos criados a qualquer pretexto. N• 6467
WILSON MARTINS (PMDB)- Sugere a
efetivação de funcionários públicos regidos
pela CLT, em condições iguais às dos servidores públicos estatutários. N' 6468

...---SUGESTÕES
APRESENTADAS
DE ENTIDADES
Governo do Estado de São Paulo- Franco
Montoro- Governador
Sugere normas diversas para a elaboração da
Constituição. N• 6980
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