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APRESENTAÇÃO 

A publicação dos Anais da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, abrangendo o pe-
ríodo de janeiro a março de 1985, tem alto significado não só político como também histórico. Com a pre-
sente iniciativa a Mesa da Assembléia retoma um trabalho que, em seu desenvolvimento futuro, irá re-, 
cuperar a memória legislativa do Estado na década 1975/85 e, na etapa seguinte, pretende recompor to-
do o acervo da década imediatamente anterior. 

Os anais de 1986 estão levantados até julho, já com impressão programada para o semestre em 
curso. O objetivo final é atualizar, mensalmente, a edição dos Anais do Poder Legislativo de Minas Gerais, 
com ênfase natural, nesta primeira fase, para a restauração do rico material de legislaturas anteriores, 
além, evidentemente, de proceder à divulgação oficial das atividades parlamentares da atual legislatura. 

Destaquei, de início, o significado político e histórico desta iniciativa, eis que os Anais condensam a 
própria história do processo legislativo, a atuação parlamentar dos Srs. Deputados e constituem insubs-
tituível manancial para consulta e pesquisa, bem como para análise da evolução do quadro político mi-
neiro e, em síntese, do processo político brasileiro. 

Preservar a memória política é tarefa inalienável do próprio Poder Legislativo. Esta iniciativa cor-
responde, portanto, a um dever institucional que a Mesa da Assembléia assume com plena consciência 
de sua responsabilidade histórica. 

A continuidade deste trabalho, com a necessária adequação da estrutura funcional desta Assem-
bléia para tal fim, é de vital importância para a historiografia política, a pesquisa científica e, de modo es-
pecial, para a própria informação da sociedade em geral. 

Devo ressaltar o apoio que esta iniciativa recebeu dos Srs. Deputados integrantes da Mesa: 1 º-
Vice-Presidente, João Pinto Ribeiro; 2º-Vice-Presidente, Sérgio Emílio; 1 º-Secretário, José Bonifá-
cio Filho; 2º-Secretário, João Pedro Gustin; 3º-Secretário, Fernando Rainho; e 4º-Secretário, José 
Maria Chaves, assim como a colaboração do Presidente do Conselho da GRASLEMG, Deputado Gené-
sio Bernardino. 

Saliente-se, ainda, o trabalho da Administração desta Casa, do Diretor-Geral, Dalmir de Jesus; do 
Superintendente Legislativo, Otoniel Geraldo Batista; do Diretor Auxiliar da Mesa, José da Silva Araújo; da 
Supervisara da Divisão de Redação e Publicação, Rosália Velloso de Barros Leite; do grupo encarregado 
da confecção dos Anais, que tem como Coordenadora a funcionária Maria da Conceição Souza Rabelo; 
das Bibliotecárias Maria Ângela de Sousa Oliveira e Maria lgnez de Faria; do corpo técnico da GRASLEMG 
e de seu Coordenador, Antônio de Faria Júnior, cujo esforço conjunto vem possibilitando a recuperação, 
edição e publicação dos Anais do Poder Legislativo de Minas Gerais. 

Deputado Dálton Canabrava 
PRESIDENTE 

Belo Horizonte, outubro de 1986. 



j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 

j 
j 
j 
j 
j 
j 

j 
j 
j 

j 

j 
j 
j 

, I 

, j 
, j 
, j 
, j 
, j 
, j 
, j 
, j 
, j 
, j 
, j 
, j 
, j 
, j 
, j 
, j 
, j 
, j 
, j 
, j 
, j 
, j 
, j 

, i 
, j 
, j 
, j 
, j 
, j ,j 
! 



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS -10!! LEGISLATURA 

MATÉRIA DESPACHADA NO RECESSO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 1985 

Expediente ......................................................... 
Comunicações ...•••.•...•...•••.•..•...•.••..•.••.•••••••••••.•••••• 

2!! SESSÃO LEGISLATIVA EXTRAORDINÁRIA DA 10!! LEGISLATURA 

- REUNIÃO SOLENE DESTINADA À INSTALAÇÃO DA 2ê SESSÃO LEGISLATIVA 

Pág. 

1 
30 

EXTRAORDINÁRIA DA 10ê LEGISLATURA, EM 4 DE FEVEREIRO DE 1985....... 37 
- 275~ REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 5 DE FEVEREIRO DE 1985.................. 39 
- 276ê REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 6 DE FEVEREIRO DE 1985.................. 41 
- 277~ REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 7 DE FEVEREIRO DE 1985.................. 43 
- 278~ REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 8 DE FEVEREIRO DE 1985 . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
- 279ê REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 11 DE FEVEREIRO DE 1985 . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
- 280ê REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 12 FEVEREIRO DE 1985.................... 57 
- 281~ REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 13 DE FEVEREIRO DE 1985................. 59 
- 282ê REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 14 DE FEVEREIRO DE 1985................. 69 
- 157!! REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 14 DE FEVEREIRO DE 1985........... 73 
- REUNIÃO SOLENE DE ENCERRAMENTO DA 2ê SESSÃO LEGISLATIVA EX-

TRAORDINÁRIA DA 10ê LEGISLATURA, EM 15 DE FEVEREIRO DE 1985....... 75 

3!! SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 10!! LEGISLATURA 

- REUNIÃO SOLENE DE INSTALAÇÃO DA 3ê SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA 
DA 10ê LEGISLATURA E ELEIÇÃO DA MESA DA ASSEMBLÉIA PARA O BIÊNIO 
1985-1986, EM 1Ç? DE MARÇO DE 1985................................... 79 

- 283ê REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 4 DE MARÇO DE 1985..................... 83 
- REUNIÃO ESPECIAL DESTINADA À ENTREGA DO TÍTULO DE CIDADÃO 

HONORÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS AO DR. MARLOS JACOB 
TENÓRIO DE MELO,EM 5 DE MARÇO DE 1985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 109 

- 284~ REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 6 DE MARÇO DE 1985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 
- 285~ REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 7 DE MARÇO DE 1985..................... 133 
- 286ê REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 8 DE MARÇO DE 1985..................... 141 
- REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 11 DE MARÇO DE 1985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 
- 287ê REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 12 DE MARÇO DE 1985.................... 153 
- 288!! REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 13 DE MARÇO DE 1985.................... 167 
- 289ê REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 14 DE MARÇO DE 1985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 
- 290ê REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 18 DE MARÇO DE 1985.................... 195 
- 291 ê REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 19 DE MARÇO DE 1985.................... 199 
- 292ê REUNIAO ORDINÁRIA, EM 20 DE MARÇO DE 1985.................... 213 
- 158ê REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 20 DE MARÇO DE 1985............... 219 
- 159ê REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 20 DE MARÇO DE 1985............... 221 
- 293ê REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 21 DE MARÇO DE 1985.................... 223 
- 160ê REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 21 DE MARÇO DE 1985............... 233 
- 161ê REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 21 DE MARÇO DE 1985............... 235 
- 294!! REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 22 DE MARÇO DE 1985.................... 237 
- 295ê REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 25 DE MARÇO DE 1985.................... 243 
- 296!! REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 26 DEMARÇO DE 1985..................... 251 
- 162ê REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 26 DE MARÇO DE 1985............... 259 



- 163~ REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 26 DÉ MARÇO DE 1985............... 261 
- 297~ REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 27 DE MARÇO DE 1985.................... 263 
- 164ê REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 27 DE MARÇO DE 1985............... 277 
- 165ê REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 27 DE MARÇO DE 1985............... 279 
- REUNIÃO ESPECIAL, EM 28 DE MARÇO DE 1985, DESTINADA A HOMENAGEAR 

A MEMÓRIA DO EX-DEPUTADO FÁBIO BOTELHO NOTINI . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 
- 166ê REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 28 DE MARÇO DE 1985............... 287 
- 167ê REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 28 DE MARÇO DE 1985 . . . . . . . . . . . . . . . 291 
- 298ê REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 29 DE MARÇO DE 1985.................... 293 

DISCURSOS E QUESTÕES DE ORDEM 

J 

(Matéria complementar às Reuniões Ordinárias n2s 275~, 276~ ,277~, 280~, 281!!, 
282~, 283~, 284~, 285~, 286~, 287!!, 288~ ,289!!, 290~, 291 ~ e 292~ - Reunião Ex-
traordinária n2 157 - Reunião Solene de instalação da 2~ Sessão Legislativa Ex-
troardinária da 10ê Legislatura - Reunião Solene de Encerramento da 2~Sessão 
Legislativa Extraordinária da 10~ Legislatura - Reunião Solene de Instalação da 
3~ Sessão Legislativa Ordinária da 10ê Legislatura e Eleição da Mesa para o biê-
nio 1985/1986- e Reuniões Extraordinárias n2s 133~, 152~/1984- Reuniões Ordi-
nárias n2s 267ê, 274~/1984). 

TRANSCRIÇÃO DE MATÉRIA 

- "CARTA ABERTA", dirigida ao Sr. Governador do Estado pela Associação dos 
Funcionários Aposentados do Estado de Minas Gerais, assinada pela sua 
Presidente, Marta Nair Monteiro, publicada no "Estado de Minas" de 8/11/84 . . . . 364 

- Pesquisa "CAPRINOCUL TURA E COLÔNIA AGRÍCOLA EM MINAS GERAIS" 
realizada pelo Médico Veterinário Dr. Joaquim Machado, apresentada 
à Comissão de Agropecuá_ria e Política Rural da Assembléia Legislativa . • . • . . . . . 365 

- Palestra "ADMINISTRAÇAO DO SETOR FLORESTAL E CONSERVAÇÃO 
DA NATUREZA NO BRASIL", proferida pelo Presidente do Instituto 
Estadual de Florestas, Dr. José Carlos de Carvalho 371 

- Pronunciamento do Ex.m2 Sr. Secretário de Estado ·d·e· M·i~~~ ~ ·E~~r~;~: .•...... 
Deputado Gil César Moreira de Abreu . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . • . • . . . . • . . • . . . 376 



ÍNDICE("') 

Ademir Lucas: 57, 73, 135, 153, 175-7, 214, 237, 273, 296, 307, 322, 330 

Agostinho Patrús: 214-5, 331 

Alcyr Nascimento: 124, 179, 353 

Antônio de Araújo: 123, 269 
Antônio Faria: 89, 96, 101, 113, 169, 189, 287, 321, 353, 354 

Armando Costa: 171, 197 
ArturFagundes:74, 158,211,239,248,279,283,288,323,324-5,328,354 

Camilo Machado: 52, 7 4, 187, 248, 329, 364 

ClodesrnidtRiani: 106-8,126-7, 138,142,180,183,209,210,257,298,311,316,331-2,340,345,358 

Cyro Maciel: 187 

Daltón Canabrava: 82, 112, 254, 283, 295, 336 

Delfin Ribeiro: 127, 165, 320 

Dênio Moreira: 53, 7 4, 175, 363 

Domingos Lanna: 51, 53, 114, 121, 137, 159, 164,205,270 

Elmo Braz: 141 

Euclides Cintra: 88, 91-2, 95, 103, 114, 121, 123, 137, 159, 164, 205, 270 

Euripedes Craide: 261, 273, 291 

Fernando Junqueira: 187 

Fernando Rainho: 74, 115, 119, 143, 186-7,269,271 

Ferraz Caldas: 1 06, 256 

Genésio Bernardino: 37, 75, 89 

Geraldo da Costa Pereira: 138, 171, 187, 319 

Geraldo Pereira Sobrinho: 130-1, 137, 200 

Geraldo Ribeiro: 94, 96, 219, 220, 259, 314, 322, 337 

Hugo Campos: 93, 102,247 

Hugo Gontijo: 181, 187, 201-2, 327 

Jaciel Pereira: 120, 199, 200, 206, 227-8, 235, 239 

Jaime Martins: 50-1,76, 119, 120, 141-2, 157, 159, 181-2,215,256, 281,299,321 

Jairo Magalhães Alves: 179, 180, 188, 226, 256 
Jésus Trindade Barreto: 103, 170, 183, 187,208,228,271,297,329-31,335-6,341,346 

JoãoBanbosa: 138,227,228 

João Ferraz: 93 

JoãoNavarro:96, 105,123,138,204,223,226-7,255,272 

j )-· 

/ 

(*) As páginas localizam apartes, comunicações, discursos, questões de ordem de autoria dos Srs. Deputados 

referentes às 2ª Se~são Legislativa Extraordinária e 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 1 Oª Legislatura. 



João Pedro Gustin: 89, 115, 178, 184, 186, 204, 247 

João Pinto Ribeiro: 248 

JoãoRosa:91,203,247 

José Bonifâcio Filho: 74, 87, 94, 113, 187, 361 

José da Conceição: 287 

José laviola: 1 02, 187 

José Maria Borges: 125-6,137,208-9,221,315,331,354 

José Maria Chaves: 50, 103,124, 158, 160, 178,206 
José Pereira: 50-1, 76, 103, 164, 186, 203, 273, 298 

JoséSantuta:50,94,97-101, 106,109,117,158,171,206-8,216,240,256,271,299-300 

Juarez Hosken: 92, 155, 239, 246 

Luiz Alberto Rodrigues: 178, 182-3, 202, 224, 254 

Luiz Vicente: 223, 226, 345 
Manoe1Conegundes:123,289,356 
Marcos da Cunha Peixoto: 154-7, 159, 201, 239 

Mares Guia: 139,309,313,318,349-50 

~Pacheco:90,93, 187,199,257 

Mendes~s:51, 124,138,140,160,171,187,204,206,225,227,248,256,272,297,317,335 
Milton Salles: 89, 106 
Neif Jabbur: 210, 225, 238, 246, 255, 267-8, 272, 296-7, 340 
OtacOio Miranda: 51 
Pau~Araú~:54, 74,104,170,187,223,228,267 
Paulo Ferraz: 135-6, 254 

Pedro Narciso: 95, 114, 238, 282 
Petrônio Matias: 51 , 143, 225, 227 

Raimundo Albergaria: 55, 74, 160, 163, 169, 187,206, 213, 353 

Raimundo Rezende: 155,215,312,314,346,353 
Roberto Junqueira: 91, 355 

Roberto Luiz Soares: 54-5, 69, 7 4, 97, 165, 187, 204 

Ronaldo Carvalho: 96, 117-8, 141 , 153, 157, 170, 226 

Samir Cecilio: 116, 164, 186, 201, 213-4, 225, 269, 270, 289, 343 

SamirTannús:74, 121,187,215,228,296-7,321,330,336,358 

SérgioErnnio:136, 139,172,218,247,258,296,302,318,341,343,346,355 
Snvio Mitre: 200, 217 

Sylo Costa: 187, 342, 344 

Vera Coutinho: 121, 170, 183, 197 

Wainer Ávila: 214-5, 24~, 298 



10~ LEGIS-LATURA 



li 

li 

I I 



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
10!!: LEGISLATURA 

MATÉRIA DESPACHADA NO RECESSO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 1905 
EXPEDIEN'rE 

O Sr. 1º Secretário despachou, no recesso de ja 
neiro e fevereiro de 1905, o seguinte expediente: 

Em 7/1/85: 

OFÍCIO N9 721/85 
Belo Horizonte, 11 de dezembro de 1984. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Reportando-me aos termos do Ofício n9 3789/84/ 
MFM, que me encaminhou V.Exa. em 13 de setembro 
Último, acompanhado de cópia do Requerimento n9 
2124/84, apresentado pelos Srs. Deputados Mendes 
Barros e outros e aprovado pelo Plenário dessa 
egrégia Assembléia Legislativa, envio-lhe,anexa, 
cópia da informação prestada pela Secretaria de 
Estado da Educação, a respeito da criação do en-
sino de 29 Grau na Escola Estadual Engenheiro Ama-
ro Ferreira, de Taruaçu, Distrito de Tarumirim, 
bem como da construção de um prédio próprio para 
o referido estabelecimento. 

Prevaleço-me da oportunidade para renovar a v. 
Exa. a expressão do meu alto apreço. 

Hélio Garcia, Governador do Estado. 
CÓPIA 

INFORMAÇÃO N9 655/84 
Belo Horizonte, 5 de outubro de 1984. 
INFORMAÇÃO: Considerando que a criação do ensi 

no de 29 grau é parte do Plano de Expansão de En 
sino para 1985 e que o mesmo se desenvolverá ã 
partir de trabalho conjunto entre Delegacia Re-
gional de Ensino e Município, informamos que o 
pedido deverá ser examinado, na ocasião, pela 4~ 
DRE de Caratinga. 

CONCLUSÃO: ~ necessário que o expediente seja 
encaminhado àquela Delegacia de Ensino. (Já enca-
minhado) 

Carmem de Oliveira 
A Chefia de Gabinete 
Virgínia dos Santos Mendes, Diretora da DEII 
- Ciente. Publicar. 

OFÍCIO N9 722/85 
Belo Horizonte, 11 de dezembro de 1984. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Reportando-me aos termos do Ofício n9 4410/84/ 
mel, que me encaminhou V.Exa. em 5 de outubro Úl 
timo, acompanhado de cópia do Requerimento n9 
2263/84, apresentado pelos Srs. Deputados Manoel 
Conegundes e outros e aprovado pelo Plenário des 
sa egrégia Assembléia Legislativa, envio-lhe,ane 
xa, cópia da informação prestada pela Secretaria 
de Estado da Administração, a respeito de enqua-
dramento de funcionário público estadual que co~ 
prove habilitação específica para o exercício de 
cargo de nível superior e com 20 anos de servi-
ço. 

Prevaleço-me da oportunidade para renovar a V. 
Exa. a expressão do meu alto apreço. 

Hélio Garcia, Governador do Estado. 
CÓPIA 

Belo Horizonte, 8 de novembro de 1984. 
Apraz-me encaminhar a V.Exa., anexo, o parecer 

da Sra. Diretora do Departamento Central de Car-
gos e Salários, ratificado pelo Sr. Diretor da 
Diretoria de Pessoal desta Secretaria, versando 
sobre o Requerimento n9 2263/84, do Sr. Presiden 
te da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais, apresentado pelos Srs. Deputados Manoel 
Conegundes e outros, que propõe que o funcioná-
rio público estadual que comprove habilitação es 
pecífica para o exercício de cargo de nível supe 
rior e com 20 anos de serviço seja enquadrado 
em cargo compatível. 

Valho-me do ensejo para apresentar a V.Exa. as 

expressões de minha elevada estima e consideração. 
Luiz Otávio Mota Valadares, Secretário de Esta 

do da Administração. 
CÓPIA 

RELATÓRIO: O Exmo. Sr. Secretário de Estado do 
Governo e Coordenação Política, Dr. Carlos Cotta 
encaminha ao Sr. Secretário de Estado da Admini~ 
tração proposição dos Srs. Deputados Manoel Cone 
gundes e outros' para que seja enviada, pelo Ex= 
mo. Governador do Estado, mensagem à Assembléia 
Legislativa propondo enquadramento de funcioná 
rio público estadual, que comprove habilitação 
especifica para o exercício de cargo de nível su 
perior de escolaridade, em cargo compatível. 

PARECER: De acordo com o Decreto 16.409, de 10 
de julho de 1974, que dispõe sobre o Quadro Per-
manente, no seu artigo 12 - "As classes do Qua-
dro Especifico de Provimento Efetivo são agrupa-
das segundo os seguintes níveis de escolaridade: 

I - superior 
II - 29 grau 
III - 19 grau 
IV - Elementar" 
Art. 13 - "O provimento efetivo depende de apro 

vação prévia em concurso público de provas ou de 
provas e titules, respeitada a ordem de classifi 
cação.'' , 

Art. 39 - "Os primeiros provimentos efetivos 
que se fizerem em classe do Quadro Permanente re 
sultarão de seleção competitiva interna promovi= 
da entre ocupantes de cargos de classes atuais, 
cujas atribuições sejam correlatas ou afins, con 
forme definição do respectivo edital". -

§ 19 - "Se os aprovados não bastarem ao provi-
mento dos cargos existentes, será promovida nova 
seleção competitiva interna entre todos os ocu-
pantes de cargos efetivos da administração dire-
ta do Poder Executivo e seus servidores estabili 
zados com base nos artigos 177, parágrafo 29, da-
Constituição Federal, e 240 da Constituição Esta 
dual, promulgadas em 1967." -

§ 39 - "Findos os provimentos com os habilita-
dos em ambas as seleções competitivas internas e 
persistindo cargo vago, seu provimento se fará 
nos termos do artigo 13." 

Art. 40 - "Somente participarão da seleção co~ 
petitiva interna os funcionários que se manifes-
tarem pelo ingresso no Quadro Permanente." 

O Instituto de Administração Pública, desta Se 
cretaria, já realizou as seleções competitivasin 
ternas para todas as classes e está em fase de 
realização de concurso público para as classes em 
que restaram vagas, atendendo o § 39 do artigo 13. 

Todos os funcionários com habilitação específi 
ca, nos diversos níveis de escolaridade, tiveram 
oportunidade de concorrer aos diversos cargos 
através de seleção competitiva interna ouconcuE 
so público. 

CONCLUSÃO: Pelo exposto, não achamos justo que 
apenas os funcionários que comprovem habilitação 
especifica para o exercício de cargo de nível su 
perior de escolaridade sejam beneficiados por 
uma lei especial. 

SÓ uma reforma administrativa poderia estabele 
cer novos critérios para implantação de um novo 
Quadro Permanente, dando a todos, em igualdade 
de condições, oportunidade de maior vàlorização 
profissional. 

A consideração superior. 
D.C.C.S., a 19 de novembro de 1984. 
Daisy de Almeida Tavares, Diretora do D.C.C.S. 
De acordo. 

A proposição inserta no Requerimento n9 2263/ 
84, se concretizada, além de distorcer a filoso-
fia que inspirou o Quadro Permanente, quanto às 
formas de provimento, criaria área de privilégio 
beneficiando apenas os servidores habilitados em 
nível superior de ensino. 

Entendo! assim como a Sra. Diretora do D.C.C.S., 
que a ma teria deve ser analisada como um todo, qua:Q_ 
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do da possivel reorganização dos quadros de pes-
soal do Estado. 

C6PIA 
INFORMAÇÃO N9 620/84 

Belo Horizonte, 28 de setembro de 1984. Ao Sr. Secretário Adjunto 
D.P. em 19/11/84 
Francis Alphonsus de Guimaraens, Diretorde pe~ 

soal. 
- Ciente. Publicar. 

OFÍCIO N9 723/85 
Belo Horizonte, 11 de dezembro de 1984. 

Informação: Considerando que a criação do ensino 
de 29 grau é parte do Plano de Expansão do E~si
no para 1985 e que o mesmo se desenvo~vera .a 
partir de trabalho conjunto entre Delegacla Regls;: 
nal de Ensino e Município, informamos que o ped~ 
do deverá ser examinado, na ocasião, na 7~ DRE, 
de Governador Valadares. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

com referência ao Oficio n9 3639/84, dirigido 
por V.Exa. ao Sr. Secre~ário d~ ~stado da Ed~ca
ção encaminhado, atraves de copla, o Requerlmen 
to ~9 2101/84, aprovado pelo Plenário dessa egr~ 
gia Assembléia Legislativa, envio-lhe, anexa, c~ 
pia da informação prestada pelo titular daquela 
Pasta, a respeito da criação do ensino de 29 grau 
na Escola Estadual Rui Barbosa, de Dom Viçoso. 

Prevaleço-me da oportunidade para renovar a V. 
Exa. a expressão do meu alto apreço. 

Hélio Garcia, Governador do Estado. 
- Ciente. Publicar. 

C6PIA 
Belo Horizonte, 16 de outubro de 1984. 

Referência: 16.223. 
Interessada: Escola Estadual Rui Barbosa. (Reque-
rimento n9 2101/84, da Assembléia Legislativa). 
Localidade: Dom Viçoso 
Assunto: Criação do ensino de 29 grau. 
Informação: O assunto foi devidamente examinado 
pela Diretoria de Ensino de 29 Grau, de cujo pr~ 
nunciamento se anexa cópia. 

Octávio Elisio Alves de Brito, Secretário de 
Estado da Educação. 

C6PIA 
INFORMAÇAO N9 654/84 

Belo Horizonte, 5 de outubro de 1984. 

INFORMAÇAO: Considerando que a criação do ensi 
n~ de 29 grau é parte do Plano de Expansão de En 
slno para 1985 e que o mesmo se desenvolverá ã 
p~rtir de tra~alho con~u~to entre Delegacia Re-
glo~al de En~lno e Mun~clpio, informamos que 0 
pedldo devera ser examlnado, na ocasião pela 27~ 
DRE de Varginha. ' 

Conclusão: É necessário que o expediente seja e~ 
caminhado àquela Delegacia de Ensino. (Já encaro~ 
nhado) 

Terezinha de Castro Lopes 
A Chefia de Gabinete 
Virgínia dos Santos Mendes, Diretora da DEII. 
- Ciente. Publicar. 

OFÍCIO N9 725/85 
Belo Horizonte, 11 de dezembro de 1984 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Com referência ao Ofício n9 3.770/84, dirigidO 
por V.Exa. ao Sr. Secretário de Estado da Educ~
ção, encaminhando, através de cópia, o Requerl-
mento n9 2.123/84, aprovado pelo Plenário dessa 
egregia Assembléia Legislativa, envio-lhe,anexa, 
cópia da informação prestada pelo titular daque-
la Pasta, a respeito da criação do ensino de 29 
grau na Escola Estadual Levindo Valadares da 
Fonseca, de Galiléia. 

Prevaleço-me da oportunidade para renovar a v. 
Exa. a expressão do meu alto apreço. 

H é li o Garcia, Governador do Esta do· 

C6PIA 
Belo Horizonte, 16 de outubro de 1984. 

Referência: N9 16.186 

Interessada: Escola Estadual Levindo Valadares 
da Fonseca. (Requerimento n9 2.123/84, da As-
sembléia Legislativa). 
Localidade: Galiléia. 
Assunto: Criação do ensino de 29 grau. 
Informação: O assunto foi devidamente examinado 
pela Diretoria de Ensino de 29 Grau, de cujo pr~ 
nunciamento se anexa cópia. 

Octávio Elísio Alves de Brito, Secretário de E.§. 
tado da Educação. 

CONCLUSÃO: É necessário que o expediente seja 
encaminhado àquela Delegacia de Ensino. (Já en-
caminhado) C6PIA 

INFORMAÇÃO N9 660/84 Carmem de Oliveira 
A Chefia de Gabinete 

Belo Horizonte, 5 de outubro de 1984. Virgínia dos Santos Mendes, Diretora da DEII. 
Ciente. Publicar. 

OFÍCIO N9 724/85 
Belo Horizon~e, 11 de dezembro de 1984 

Exmo. Sr. Presldente da Assembléia Legisl t · do 
Estado de Minas Gerais. a lVa 

Com referência ao Oficio n9 3 744/84 d' · 'd 

Informação: Considerando que a criação do ensino 
de 29 grau é parte do Plano de Expansão de Ensi-
no para 1985 e que o mesmo se desenvolverei. a pa:::_ 
tir de trabalho conjunto entre Delegacia Regional 
de ~nsino e Município, informamos c~e o pedido d~ 
vera ser examinado, na ocasião, pela 7ey DRE de G2 
vernador Valadares. 

Por v Exa s S - · , lrlal o _ . · · · . ao r. ecretario de Estado da Educa-
çao, encamlnhando, através de cópia 0 R · 
men~o.n9 2166/8~~ aprovado pelo Pl~nárioeq~:~~~ 
e~r:gla A~semblel~ Legislativa, envio-lhe,anexa 
~Opla da lnformaç~o prestada pelo titular daque~ 

a Pasta, a respelto da criação do ensino de 29 
grau na Escola Estadual São Tomé de G 1'1-. 

Prevaleço m d , a l ela. E - e_ a oportunidade para renovar a v. 
xa: a expressao do meu alto apreço 
Helio Garcia, Governador do Estad;, 

C6PIA 
Belo Horizonte, 17 de outubro de 1984. 

Referência: 16.185 
Interessada: Escola Estadual - - . 
menta n9 2 166/84 d -~ao Tome. (Requerl 
Local'd d . . ! a Assemblela Legislativa) -l a e: Gallleia. 
Assunto:_Criação do ensino de 29 grau 
Inforroaçao · o assunt f . . · 
pela Diret; . d o. Ol devldaroente examinado 

rla e Enslno de 29 Grau d · 
nunci~m~nto ~e anexa cópia. , e CUJO pr~ 

Octavlo Ellsio Alves de Br't 
tado da Educação. l o, Secretário de Es 

Conclusão: É necessário que o expediente seja en-
caminhado ãquela Delegacia de Ensino. [ Já enca-
minhado) 

Carmem de Oliveira 
A Chefia de Gabinete 
Virgínia dos Santos Mendes, Diretora da DEII. 
- Ciente. Publicar. 

OFÍCIO N9 726/85 
Belo Horizonte, 11 de 

Exroo. Sr. Presidente da 
Estado de Minas Gerais. 

dezembro de 1984. 
Assembléia legislativa do 

Com referência ao Oficio n9 3.666/84, dirigido 
p~r V. Exa. ao Sr. SecretáriD de Estado da Edu~~ 
çao, encaminhando, através de copla, 0 Requerl-
:e~~o.n9 2.073/~~, apr~vado pelo Plenário dessa 

g egla Asseroblela Leglslativa envl·o-llle anexa 
copi d · f - ' , " ' a a 1n orroaçao prestada pelo titular daque-
la Pasta, a.r~speito da criação do ensino de 29 
grau no Munlclplo de Capitão Enéas . 
. Pre~aleço-roe_da oportunidade para renovar a v. 
Exa~ ~ expre~sao do roeu alto apreço. 

Hello Garcla, Governador do Estado. 



CÓPIA 
Belo Horizonte, 16 de outubro de 1984 

Referência: N9 18731 
Interessada: Assembléia Legislativa Requerime~ 
to n9 2.073/84) 
Localidade: Capital 
Assunto: Criação do ensino de 29 grau no Munici-
pio de Capitão Enéas. 
Informação: O assunto foi devidamente examinado 
pela Diretoria de Ensino de 29 grau, de cujo pr~ 
nunciamento se anexa cópia. 

Octávio Elisio Alves de Brito, Secretário de Es-
tado da Educação. 

CÓPIA 
INFORMAÇÃO N9 653/84 

Belo Horizonte, 5 de outubro de 1984. 
Informação: Considerando que a criação do ensino 
de 29 grau é parte do Plano de Expansão de Ensi-
no para 1985 e que o mesmo se desenvolverá a par 
tir de trabalho conjunto entre Delegacia Regional 
de Ensino e Municipio, informamos que o pedido 
deverá ser examinado, na ocasião, pela 12~ DRE 
de Montes Claros. 

Conclusão: :t: necessário que o exp8diente seja en 
caminhado àquela Delegacia de Ensino. ( Já enca= 
minhado) 

Carmem de Oliveira 
A Chefia de Gabinete 
Virginia dos Santos Mendes, Diretora da DEII 
- Ciente. Publicar. 

OFÍCIO N9 727/85 
Belo Horizonte, 12 de dezembro de 1984 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

com referência ao Oficio n9 3.921/84, dirigido 
por v. Exa. ao Sr. Secre~ário de Estado da Educa 
ção, encaminhando, atraves de cop1a, o Requeri= 
mente n9 2.144/84, aprovado pelo Plenário dessa 
egrégia Assembléi~ Legislativa, env~o-lhe,anexa, 
cópia da informaçao prestada pelo t1tular daque-
la Pasta, a respeito da criação do ensino de 29 
grau em Virginia. 

Prevaleço-me da oportunidade para renovar a v. 
Exa. a expressão do meu alto apreço. 

Hélio Garcia, Governador do Estado 
CÓPIA 

Belo Horizonte, 30 de outubro de 1984 

Referência: 21.064 
Interessada: Escola Estadual de Virginia. (Reque 
rimento n9 2.144/84, da Assembléia Legislativa) 
Localidade: Virginia 
Assunto: Criação do ensino de 29 grau. 
Informação: O assunto foi devidamente examinado 
pela Diretoria de Ensi~o.de 29 Grau, de cujo pr~ 
nunciamento se anexa cop1a. 

Octávio Elisio Alves de Brito, Secretário de Es 
tado da Educação. 

CÓPIA 
INFORMAÇÃO N9 702/84 

Belo Horizonte, 19 de outubro de 1984. 
Informação: Considerando que a criaçã~ do Ensi~o 
de 29 grau 6 parte do Plano de Expansao d? Ensl-
no para 1985 e que o mesmo se desenvolvera a pa~ 
tir do trabalho conjunto entre Delegacia Regional 
de Ensino e Municlpio, informamos que o pedido d~ 
verá ser examinado, na ocasião, pela 27~ DRE de 
varginha. _ 
conclusão: É necessario que o expediente seja en 
caminhado àquela Delegacia de Ensino. ( Já enca= 
minhado ) 

Oneida M. de Andrade 
A Chefia de Gabinete 
virginia dos Santos Mendes, Diretora da DEII 
- Ciente. Publicar 

OFÍCIO N9 728/85 
Belo Horizonte, 11 de dezembro de 1984. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Com referência ao ofício n'.' 4.123/84, dirigido 
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por V. Ex a. ao Sr. Secretário de Estado da Educa-
ção, encaminhando, através de cop1a, o Requeri-
mento n9 2.224/84, aprovado pelo Plenário dessa 
egrégia Assembléia Legislativa, envio-lhe, anexa, 
cópia da informação prestada pelo titular daque-
la Pasta, a respeito da criação do ensino de 29 
grau na Escola Estadual Coronel Tinô, de Salto 
da Divisa. 

Prevaleço-me da oportunidade para renovar a V. 
Exa. a expressão do meu alto apreço. 

Hélio Garcia, Governador do Estado 
CÓPIA 

Belo Horizonte, 30 de outubro de 1984. 
Referência: 33.181 
Interessada: Escola Estadual Coronel Tinô. ( Re-
querimento n9 2.224/84, da Assembléia Legislati-
va). 
Localidade: Salto da Divisa. 
Assunto: Criação do ensino de 29 grau. 
Informação: O assunto foi devidamente examinado 
pela Diretoria de Ensino de 29 Grau, de cujo pro 
nunciamento se anexa cópia. -

Octávio Elisio Alves de Brito, Secretário de Es 
tado da Educação. 

CÓPIA 
INFORMAÇÃO N9 688/84 

Belo Horizonte, 19 de outubro de 1984. 
Informação: Considerando que a criação do ensino 
de 29 grau é parte do Plano de Expansão do Ensi-
no para 1985 e que o mesmo se desenvolverá a par 
tir de trabalho conjunto entre Delegacia Regional 
de Ensino e Municlpio, informamos que o pedido de 
verá ser examinado, na ocasião, pela 29~ DRE de 
Almenara. 
Conclusão: É necessário que o expediente seja en 
caminhado àquela Delegacia de Ensino. ( Já enca= 
minhado) 

Terezinha de Castro 
À Chefia de Gabinete 
Virginia dos Santos Mendes, Diretora da DEII 
- Ciente. Publicar. 
Em 8/1/85: 

MENSAGE!1 N9 472/85 
Belo Horizonte, 13 de dezembro de 1984. 

Exmo.Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Tenho a honra de encaminhar a V. Exa.,para apro 
vação dessa egrégia Assembléia Legislativa, nos 
termos do artigo 31, item XX, da Constituição do 
Estado, em cópia, o Convênio celebrado em 19 de 
outubro de 1984 entre o Estado de Minas Gerais, 
através da Secretaria de Estado da Cultura, da 
Secretaria de Estado da Educação e da Fundação 
Clóvis Salgado, e a Associação Profissional de 
Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões 
do Estado de Minas Gerais. 

O Convênio em apreço tem por objetivo o desen-
volvimento do Projeto Arte Cênica na Escola na 
Região Metropolitana de Belo Horizonte, com a fi 
nalidade de propiciar o acesso dos alunos das es 
colas de primeiro grau a espetáculos teatrais, a 
formação do público para esses espetáculos e a 
ampliação do mercado de trabalho dos profissio-
nais de Artes Cênicas do Estado de Minas Gerais. 

As despesas decorrentes do Convênio correrão à 
conta de dotações próprias do Orçamento vigente 
da Secretaria de Estado da Cultura e da Fundação 
Clóvis Salgado. 

Ao ensejo, reitero a V. Exa. as expressões de 
minha elevada estima e distinta consideração. 

Hélio Carvalho Garcia, Governador do Estado de 
~Unas Gerais. 

- Publicar. à Comissão de Justiça. 
MENSAGEH N9 473/85 

Belo Horizonte, 13 de dezembro de 1984. 
Exmo.Sr. P<esidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Tenho a honra de submeter, por intermédio de 
V. Exa., à aprovação dessa egrégia Assembléia Le 
gislativa, nos termos do artigo 31, item XX, da 
Constituição do Estado, o Convênio celebrado em 
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31 de julho de 1984 entre o Instituto Estadual de 
Florestas - IEF, o Municipio de Sete Lagoas e a 
Secretaria de Estado da Agricultura. 

o Convênio em apreço tem por objetivo a colab~ 
ração das partes para o desenvolvimento de atlV~ 
dades relacionadas com a ecologia, especialmente 
a implantação do Parque Florestal Municipal da 
Serra de Santa Helena, criado pelo IX.>ereto n9 593, 
de 27 de setembro de 1977. _ 

A Secretaria de Estado da Agricultura acorrera 
às despesas relativas à execução do Convênio com 
recursos que somam o valor total de Cr$ 30.000.000 
(trinta milhões de cruzeiros), à conta de dota-
ção própria do Orçamento vigente daquela Secret~ 
ria, que serão repassados ao Instituto Estadual 
de Florestas - IEF. 

Sirvo-me da oportunidade para renovar a V.Exa. 
as expressões do meu elevado apreço e distinta 
consideração. 

Hélio Carvalho Garcia, Governador do Estado de 
Minas Gerais. 

- Publicar. A Comissão de Justiça. 

MENSAGEM N9 474/85 
Belo Horizonte, 13 de dezembro de 1984. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Tenho a honra de encaminhar, por intermédio de 
V. Exa., à aprovação dessa egrégia Assembléia Le 
gislativa, nos termos do artigo 31, item XX, da 
Constituição do Estado, o Convênio celebrado em 
18 de setembro de 1984 entre a Secretaria de Es-
tado da Agricultura e o Centro Comunitário Rural 
de Pouso Alegre, com sede no Municipio de Formi-
ga. 

_o Co~vênio em_apreço tem por objeto a constru-
çao e lmplantaçao de um mini-armazém na localida 
de de Pouso Alegre, do Municipio de Formiga. -

Para ocorrer às despesas com a execução do Ajus 
te a Secretaria de Estado da Agricultura obriga~ 
se a repassar ao referido centro Comunitário r-u-
ral recursos que somam o valor total de Cr$8.400.000 
(oito milhões e quatrocentos mil cruzeiros) , ori 
undos ao Programa MG II. -

Sirvo-me_da oportunidade para renovar a v.Exa. 
as ~x?ressoes de meu elevado apreço e estima. 

Ilello Carvalho Garcia, Governador do Estado de 
Minas Gerais. 

- Publicar. A Comissão de Justiça. 
(Nota da Divisão de Redação e Publicação: Os 

convênios a que se referem as Mensagens n9s 472 
a 474 foram publicados no "Diário do Legislativd' 
de 9/1/85.) 

OFÍCIO N9 729/85 
Belo Horizonte, 11 de dezembro de 1984. 

Exmo. Sr.Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Reportando-me aos termos do Oficio n9 4062/84/ 
mas, que me encaminhou v. Exa. em 16 de setembro 
último, acompanhado de cópia do Requerimento n9 
217?/§4: apresentado pelos Srs. Deputados José 
Bonlfaclo Filho e outros e aprovado pelo Plenário 
dessa egrégia Assembléia Legislativa, envio-lhe, 
anex~, _cópia da informação prestada pela Caixa 
Economlca do Estado de Minas Gerais, a respeito 
da instala~ão de uma agência daquele estabeleci-
mento bancario na cidade de Maria da Fé. 

Prevaleço-me da oportunidade para renovar a v. 
Exa: a expressão do meu alto apreço. 

Helio Garcia, Governador do Estado. 

CÓPIA 
Belo Horizonte, 26 de setembro de 1984. 

Acuso o recebimento de seu oficio n9 4062/84/ 
~as, de ~4/9/84, a respeito da possibilidade de 
lnstalaçao d~ uma agência desta Caixa Econômica 
Estadual na cidade de Maria da Fé. 

Em virtude do estabelecido pelo Banco Central 
do Brasil, de que está suspensa a concessão de 
n?vas autorizações para a instalação ou transf~ 
rencia de agências de caixas econômicas estaduais 
torna-se inviável o atendimento da solici~<çào do 
ilustre Deputado. 

Apresento-lhe, neste ensejo, cordiais cumpri-
mentos. 

Atenciosamente, 
Roberto LÚcio Rocha Brant, Presidente da Caixa 
Econômica do Estado de Minas Gerais. 
- Ciente. Publicar. 

OFÍCIO N9 730/85 
Belo Horizonte,, 11 de dezembro de 1984. 

Exmo.Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Reportando-me aos termos do Oficio n'? 247~/84/ 
DM, encaminhado por V. Exa. em 7 de agosto ultl-
mo, acompanhado de cópia do Hequeril112nto n'? 1975/~4 • 
apresentado pelos srs. Deputados Euclides Cln: 
tra e outros e aprovado pelo Plenário dessa cgr~ 
gia Assembléia Legislativa, envio-lhe, anexa, co 
pia da informação prestada pela Secre~arla de Es 
tado da Saúde, a respeito da instalaçao de um 
centro de saúde, no Municlpio de Pouso Alto. 

Prevaleço-me da oportunidade para renovar a v. 
Exa. a expressão do meu alto apreço. 

Hélio Garcia, Governador do Estado. 

CÓPIA 
Referência: N9 31998 
Assunto: Dr. Carlos Cotta, Secretário de Estad~ 
do Governo e Coordenação Politica, encami~~a Ofl 
cio n'? 2470/84 do Presidente da Assemblela Le-
gislativa, pel~ qual envia cópia do Rcqu~riment~ 
n9 1975/84, apresentado pelos Deputados Euclld: 
Cintra c outros, em que solicitam que se adotem 
providências visando à instalação de um centro 
de saúde no lluniclpio de Pouso Alto. _ 
Despacho: Ao Secretário de Estado da Saude, para 
examinar_ e informar. _ . -de no 
Informaçao: A insta laçao de um centro de. sau 

985 11unic i pio de Pouso Alto será programada para 1 · 
Gabinete, aos 12 de novembro d~ ~ 984 · _ 

0 
da 

Dario de Faria Tavares, Secretar lo de Estdd 
Saúde. 

- Ciente. Publicar. 

OFÍCIO N9 731/85 
Belo Horizonte, 11 de dezembro de 1984. 

Exmo.Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
!:::stado de llinas Gerais. 

f • . o 4055/84/ Reportando-me aos termos do O lClO n. b 
mel, que me encaminhou v. Exa. em 18 d~ setem r~ 
último acompanhado de cópia do Requerlmento n: 

' t dos Jose 2175/84, apresentado pelos srs. Depu a: . des-
Bonifácio e outros e aprovado pelo Plenarlo 

- - . 1 t . envio-lhe ane sa egregia Assembleia Legls a lva, ' .-
xa, cópia da informação prestada pela Secr~tar~~ 
de Estado da Saúde a respeito da construçao _de 

' d ~au e prédio para o funcionamento do Centro e a 
de 11ar ia da Fé. 

Prevaleço-me da oportunidade para renovar a v. 
Exa. a expressão do meu alto apreço. 

Hélio Garcia, Governador do Estado. 

CÓPIA 

Referência: N9 19.021 Estado 
Assunto: Dr. Carlos Cotta, Secret5rio de. f' 
do Governo e Coordenação Politica, encamlnha

1
Ç_l 

cio n9 4055/84/mcl do Presidente da Assc~b e:a 
' - d al envla co-Legislativa do Estado, atraves o qu . .; 

. 17o/84 d ,. ncnuta(!r,f; Jose pia do Rcquerlmento n'? 2 ~ , o~ - .. · a 
Bonifácio Filho c outros, no qual sollcltam 

- - d · f ionamen to do Cen construçao do prc lO para o une -
tro de saúde de Maria da Fé. _ ara 
Despacho: Ao Secretário de Estado da Saude, P 
0 obséqu!o de ex~m~nar e infor~ar. , tro de 
Informaçao: O prcdlo onde funclona o Ccn _ .. 
Saúde de !lar ia da Fé é próprio do Es ~a do, na o c~ 
bendo construção de novo prédio. Esta sendo pro-
gramada para o ano de 1985 uma reforma geral no 
mesmo. 

Gabinete aos 12 de novembro de 1984. 
' - · d Estado Dario de Faria Tavares, Secretarlo c 

da Saúde. 
- Ciente. Publicar. 

OFICIO N? 732/85 
!3clo Horizonte, 11 de dezembro de 1984. 

Exmo. Sr.Presidcntc da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Com rcfcrancia ao Oficio n'? 4.103/84, dirigido 
- . (lc I~·,·t:ado da Educ~ por v. Exn. ao Sr. Sccretilrio ·-



ção, encaminhando, através de cópia, do Requeri 
menta n9 2.212/84, aprovado pelo Plenário dessa 
egrégia Assembléia Legislativa, envio-lhe, ane-
xa, cópia da informação prestada pelo titular da 
quela Pasta, a respeito da criação do ensino de 
29 grau no Município de Inconfidentes. 

Prevaleço-me da oportunidade para renovar a V. 
Exa. a expressão do meu alto apreço. 

Hélio Garcia, Governador do Estado. 
COPIA 

Belo Horizonte, 24 de outubro de 1984. 
Recebeu este Gabinete, da egrégia Assembléia Le-

gislativa, o Ofício n9 4.103/84,.com cópia do Re 
querimento n9 2. 212/84, em que se solicita a cria 
ção do ensino de 29 grau no Hunicípio de Inconfi 
dentes. 

O assunto foi objeto de acurado exame por paE 
te da Diretoria de Ensino de 29 Grau, de cujas 
informações anexo cópia. 

Renovo, na oportunidade, a expressão do meu 
apreço. 

Octávio Elísio Alves de Brito, Secretário de 
Estado da Educação. 

COPIA 
INFORMAÇÃO N9 672/84 

Belo Horizonte, 11 de outubro de 1984. 
INFORMAÇÃO: Considerando que a criação do ensino 
de 29 grau é parte do Plano de Expansão de Ensi-
no para 1985 e que o mesmo se desenvolverá a par 
tir de trabalho "conjunto entre Delegacia Regia= 
nal de Ensino e Município, informamos que o pedi 
do deverá ser examinado, na ocasião, pela 8~ DRE 
de Itajubá. 
CONCLUSÃO: E necessário que o expediente seja en 
caminhado àquela Delegacia de Ensino. (Já encami 
nhado) 

Carmem de Oliveira 
À Chefia de Gabinete 

Virgínia dos Santos Hendes, Diretora da DEII 
- Ciente. Publicar. 

OFICIO N9 733/85 

Belo Horizonte, 11 de dezembro de 1984. 
Exmo.Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Reportando-me aos termos do Oficio n9 2.31~84/ 
albs, encaminhado por V. Exa. em 30 de julho úl-
timo, acompanhado de cópia do Requerimento n9 
1.83?/84, apresentado pelos Srs. Deputados Jaime 
llar~l~s e outro~ e aprovado pelo Plenário dessa 
egregla Assembleia Legislativa envio-lhe anexa 
cópia da informação prestada p~la Caixa E~onômi~ 
ca do E~tado de Minas Gerais, a respeito da im-
plantaçao de um posto avançado daquele estabele-
cimento de crédito em Marilãndia, Hunicipio de 
Itapecerica. 

Prevaleço-me da oportunidade para renovar a V. 
Exa. a expressão do meu alto apreço. 

Hélio Garcia, Governador do Estado. 
COPIA 

Belo Horizonte, 17 de outubro de 1984. 
Refiro-me ao pedido de instalação de um Posto 

Especial de Prestação de Serviços no Distrito de 
na r ilãndia, Município de Itapecer ica ,conforme sol!. 
citação de interesse de V. Exa. datada de 13/8/84. 

O assunto mereceu o estudo necessário da área 
encarregada de examinar as possibilidades econô-
micas oferecidas pelo local destinado à pretendl 
da instalação do Posto. 

Em virtude dos resultados apurados, chegou-se 
à conclusão da inviabilidade da abertura do ref~ 
rido Posto. 

Neste ensejo, apresento a V. Exa. protestos de 
elevada consideração. 

Atenciosamente, 
Roberto Lúcio Rocha Drant, Presidente da Caixa 

Econômica do Estado de Hinas Gerais. 
- Ciente. Publicar. 

OFICIO N9 734/85 
Belo Horizonte, 11 de dezembro de 1984. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 
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Reportando-me aos termos do Ofício n9 4.~5/84/ 
DM, encaminhado por essa Presidência, em 19 de 
outubro último, acompanhado de cópia do Requeri-
mento n9 2.346/84, apresentado pelos Srs. Deputa 
dos Clêuber Carneiro e outros e aprovado pelÕ 
Plenário dessa egrégia Assembléia Legislativa,en 
vio-lhe, anexa, cópia da informação prestada pe 
la Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais, a 
respeito da instalação de uma agência da T!inas-
Caixa no Hunicípio de Lagoa dos Patos. 

Prevaleço-me da oportunidade para renovar a V. 
Exa. a expressão do meu alto apreço. 

Hélio Garcia, Governador do Estado. 

COPIA 
Belo Horizonte, 22 de novembro de 1984. 
Venho informá-lo de que a abertura de agências 

de caixas econômicas estaduais está suspensa,ten 
do em vista normativo do Banco Central do Brasil-:-

Dessa forma, deixo de atender aos Deputados Clêu 
ber Carneiro e outros, quanto ao pedido em favor 
da cidade de Lagoa dos Patos. 

Cordialmente, 
Roberto Lúcio Rocha Brant, Presidente da Caixa 

Econômica do Estado de Minas r.erais. 
- Ciente. Publicar. 

Em 9/1/85: 

MENSAGEM N? 475/84 
Belo Horizonte, 13 de dezembro de 1984. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

Tenho a honra de encaminhar, por intermédio de 
V. Exa., à aprovação dessa egrégia Assembléia Le-
gislativa, nos termos do artigo 31, item XX, da 
Constituição do Estado, o Convênio celebrado em 
25 de outubro de 1984, entre a Secretaria de Es-
tado da Agricultura e a Cooperativa dos Produto-
res Rurais da Mata da Acauã Ltda. 

O Convênio em apreço tem por objeto a implan-
tação de um mini-armazém no Município de Minas 
Novas, dentro do Plano Operativo do Componente 
Cooperativismo e Associação de Produtores do MG 
I I. 

Para ocorrer às despesas com a execução do Ajus-
te, a Secretaria de Estado da Agricultura repas-
sará em duas parcelas, recursos no valor total 
de C;$8.400.00~ (oito milhões e quatrocentos mil 
cruzeiros), consignados em dotação orçamentária 
própria do orçamento vigente. 

Sirvo-me da oportunidade para renovar a V. Exa. 
as expressões do meu elevado apreço e distinta 
consideração. 

Hélio Carvalho Garcia, Governador do Estado de 
Minas Gerais. 

- Publicar. À Comissão de Justiça. 

MENSAGEM N? 476/85 
Belo Horizonte, 13 de dezembro de 1984. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

Tenho a honra de encaminhar a V. Exa., para 
aprovação dessa egrégia Assembléia Legislativa, 
em cópia o Termo de Convênio celebrado em 10 de 
setembro'de 1984 entre o Estado de Minas Gerais, 
através da Secretaria de Estado da Agricultura, 
e a Associação dos Produtores de Mudas C~tricas 
de Cajuri com a interveniência da Fundaçao Ru-
ral Minei;a - Colonização e Desenvolvimento Agrá-
rio - RURALMINAS, objetivando a execução de tra-
balho integrado de implantação de um mini-arma-
zém naquele Município. 

O mini-armazém objeto deste Acordo visa a do-
tar a referida Associação de condições físicas 
necessárias ao processo de comercialização dos 
produtos agrícolas das comunidades por ele pola-
rizadas. 

Sirvo-me da oportunidade para renovar a V. Exa. 
as expressões de meu elevado apreço e estima. 

Hélio Carvalho Garcia, Governador do Estado de 
Minas Gerais. 

- Publicar. h Comi~sfio de Justiça. 
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MENSAGEM N9 477/85 
Belo Horizonte, 13 de dezembro de 1984. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

Tenho a honra de encaminhar a V. Exa., para 
aprovação dessa egrégia Assembléia Legislativa, 
nos termos do artigo 31, item XX, da Constitui-
ção do Estado, em cópia, os Termos Aditivos n9s 
1 e 2, de 19 de fevereiro de 1984 e 2 de julho 
de 1984, ao Convênio celebrado em 2 de janeiro 
de 1984 entre o Estado de Minas Gerais, através 
da Secretaria de Estado da Saúde, e a Fundação 
Universitária Mendes Pimentel, para utilização de 
bolsistas de trabalho nos diversos setores da Se-
cretaria, aprovado pela Resolução n9 3.390, de 8 
de novembro de 1984, dessa augusta Casa. 

os referidos documentos têm por objeto dar no-
va redação às Cláusulas 3~, 4~ e 6~ do Convênio 
básico, alternando o número de bolsas, promoven-
do nova redistribuição e acrescentando entre os 
previstos acadêmicos da Faculdade de Medicina da 
UFMG alunos do curso de graduação em Psicologia 
e Enfermagem. 

Ademais, os referidos Aditivos alteram o valor 
dos recursos financeiros, a cargo do Estado, que 
inicialmente foram estimados em Cr$39.216.000 
(trinta e nove milhões, duzentos e dezesseis .mil 
cruzeiros) para Cr$64.136.160 (sessenta e quatro 
milhÕes, cento e trinta e seis mil, cento e ses-
senta cruzeiros). 

Aproveito a oportunidade para apresentar a V. 
Exa. as expressões de meu elevado apreço e dis-
tinta consideração. 

Hélio Carvalho Garcia, Governador do Estado de 
Minas Gerais. 

- Publicar. À Comissão de Justiça. 
MENSAGEM N9 478/85 

Belo Horizonte, 13 de dezembro de 1984. 
Exrno. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

Tenho a honra de encaminhar a v. Exa., para 
aprovação dessa egrégia Assembléia Legislativa, 
nos termos do artigo 31, item XX, da Constitui-
ção do Estado, em cópia, o Termo de Acordo de 
Cooperação Técnica celebrado em 22 de maio de 
1984 entre o Estado de Minas Gerais, através da 
Secretaria de Estado da Saúde, e a Usina Monte 
Alegre, através do Departamento de Assistência 
Social. 

o Termo de Acordo em questão tem por objetivo 
definir as ações das partes convenentes, visando 
a melhorar o atendimento da população quanto à 
vacinação de rotina e à distribuição dos medica-
mentos existentes no Almoxarifado da Secretaria 
localizado no Município de Varginha, sob a dire-
ção do Centro Regional de Saúde. 

os recursos financeiros necessários à execução 
do referido Termo de Acordo, no valor de Cr$1.200.000 
(um milhão e duzentos mil cruzeiros), correrão à 
conta de dotação própria do Orçamento da Secre-
taria de Estado da Saúde. 

Ao ensejo, reitero a v. Exa. as expressões de 
minha elevada estima e distinta consideração. 

Hélio Carvalho Garcia, Governador do Estado de 
Minas Gerais. 

- Publicar. À Comissão de Justiça. 
MENSAGEM N9 479/85 

Belo Horizonte, 13 de dezembro de 1984. 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

Tenho a honra de encaminhar a V. Exa., para 
aprovação dessa egrégia Assembléia Legislativa, 
nos termos do artigo 31, item XX, da Constitui-
ção do Estado, em cópia, o Termo de Convênio ce-
lebrado em 5 de novembro de 1984 entre o Estado 
de Minas Gerais, através da Secretaria de Estado 
da Segurança Pública, e o Município de Cordis-
burgo, visando ao desenvolvimento e ao aprimora-
mento do sistema de segurança naquele Município. 

Nos termos do Acordo, a Secretaria de Estado 
da Segurança PÚblica, com o apoio financeiro do 
Município referido, promoverá, através de seus 
órgãos, uma permanente ação de vigilância e pre-
servação da ordem pública. 

Na oportunidade, renovo a V. Exa. as expressões 
de meu elevado apreço e estima. 

Hélio Carvalho Garcia, Governador do Estado de 
Minas Gerais. 

- Publicar. À Comissão de Justiça. 
MENSAGEM N9 480/85 

Belo Horizonte, 13 de dezembro de 1984. 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

Tenho a honra de encaminhar a V. Exa., para 
aprovação dessa egrégia Assembléia Legislativa, 
nos termos do artigo 31, item XX, da Constitui-
ção do Estado, em cópia, o Convênio celebrado em 
17 de setembro de 1984 entre o Estado de Minas 
Gerais, através da Secretaria de Estado da Agri-
cultura, e a Associação dos Produtores Rurais de 
Piau, com a interveniência da Fundação Rural Mi-
neira - Colonização e Desenvolvimento Agrário -
RURALMINAS. 

O Ajuste em a~reço tem por objetivo dotar a 
referida Associação de recursos financeiros su-
ficientes para a construção c a implantação de 
um mini-armazém com uma área cobertade 150,00m2 

no Município de Piau, de acordo com o Plano Ope-
rativo do Componente Cooperativismo do Programa 
de Desenvolvimento Integrado da Zona da Mata 
PRODEMATA. 

Os recursos financeiros necessários paraa exe-
cução das obras previstas no documento ora enca-
minhado estão consignados em dotação própria de 
Encargos Gerais do Estado, sob a gestão da Se-
cretaria de Estado do Planejamento e Coordenação 
Geral. 

Na oportunidade, reitero a V. Exa. os 
tos de minha elevada estima e distinta 
ração. 

nrotes-
c;nside-

Hélio Carvalho Garcia, Governador do Estado de 
Minas Gerais. 

- Publicar. À Comissão de Justiça. 
MENSAGEM N9 481/85 

Belo Horizonte, 20 de dezembro de 1984. 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

Tenho a honra de encaminhar a V. Exa., para 
aprovação dessa egrégia Assembléia Legislativa, 
n~s termos do artigo 31, item XX, da Constitui-
çao do Estado, em cópia, o Convênio celebrado em 
9 de agosto de 1984 entre o Estado de Minas Ge-
rais, através da Secretaria de Estado da Saúde, 
e a Fundação Universitária Mendes Pimentel, para 
utilização de bolsistas de Enfermagem nos cen-
tros regionais de saúde. 

Pelo estipulado no Convênio em apreço, ao Es-
tado cumpre distribuir as bolsas entre os cen-
tros regionais de saúde, até o limite_de 19 (de-
zenove), repassando, para fazer face as respec-
tivas despesas, à Fundação, até o dia 30 de cada 
mês, a importância de Cr$160.000 (cento e ses-
senta mil cruzeiros), referente a cada bolsista. 

Também cuida o documento, em sua Cláusula Sex-
ta, de tornar sem efeito o Convênio celebrado en-
tre o Estado de Minas Gerais, através da Secre-
taria de Estado da Saúde, e a Fundação Universi-
tária Mendes Pimentel, para utilização de bol-
sistas de Enfermagem nos Centros Reaionais de 
Saúde de Barbacena, Juiz de Fora, P~nte Nova, 
Pouso Alegre, Ubá e Uberaba, objeto de aprovação 
dessa Casa, pela Resolução n9 3.460, de 3 de de-
zembro de 1984. 

Aproveito a oportunidade para apresentar a v. 
Exa. as expressões de elevado apreço e distinta 
consideração. 

Hélio Carvalho Garcia, Governador do Estado de 
Minas Gerais. 

- Publicar. À Comissão de Justiça. 

MENSAGEM N9 482/85 
Belo Horizonte, 20 de dezembro de 1984. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

Tenho a honra de encaminhar a V. Exa., para 
aprovação dessa egrégia Assembléia Legislativa, 
nos termos do artigo 31, item XX, da Constitui-
ção do Estado, em cópia, o Sexto •rermo Aditivo, 
firmado em 20 de setembro de 1984, ao Convênio 



celebrado em 26 de agosto de 1980 entre o Minis-
tério da Agricultura e o Estado de Minas Gerais, 
através da Secretaria de Estado da Agricultura, 
encaminhado a essa Casa pela Mensagem n9 373, de 
9 de agosto de 1984, tramitando sob a forma de 
Projeto de Resolução de nQ 898/84. 

O Termo Aditivo em apreço visa ã complementa-
ção dos recursos financeiros previstos no Convê-
nio, a fim de dar continuidade aos trabalhos de 
fomento e apoio ã conservação do solo e da água 
em Minas Gerais. 

Sirvo-me da oportunidade para renovar a v. Exa. 
as expressões de meu elevado apreço e estima. 

Hélio Carvalho Garcia, Governador do Estado de 
Minas Gerais. 

- Publicar. A Comissão de Justiça. 
MENSAGEM N9 483/85 

Belo Horizonte, 20 de dezembro de 1984. 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

Tenho a honra de submeter, por intermédio de 
V. Exa., à aprovação dessa egrégia Assembléia Le-
gislativa, nos termos do artigo 31, item XX, da 
Constituição do Estado, o Primeiro Termo Aditivo, 
firmado em 9 de agosto de 1984, ao Convênio ce-
lebrado em 15 de setembro de 1983 entre a Secre-
taria de Estado da Agricultura e a Associação 
Brasileira dos Criadores de Jumento da Raça Pe-
ga, com sede em Belo Horizonte, objetivando a 
expansão dos Programas de Melhoramentos Zootéc-
nicos e Registro Genealógico, aprovado pela Re-
solução Legislativa n9 3.265, de 6 de abril de 
1984. 

O Termo Aditivo em apreço tem por objetivo su-
plementar recursos financeiros para a execução, 
no presente exercício, do Convênio a que se re-
fere, concorrendo a Secretaria de Estado da Agri-
cultura com recursos que somam o valor total de 
Cr$600.000 (seiscentos mil cruzeiros), consigna-
dos em dotação orçamentária própria do orçamento 
vigente daquela Secretaria. 

Sirvo-me da oportunidade para renovar a V. Exa. 
as expressões de minha elevada estima e distinta 
consideração. 

Hélio Carvalho Garcia, Governador do Estado de 
Minas Gerais. 

- Publicar. A Comissão de Justiça. 
(Nota da Divisão de Redação e Publicação: Os 

Convênios, Termo de Acordo de Cooperação Técnica 
e Termos Aditivos a que se referem as Mensagens 
n9s 475 a 483/85 foram publicados no "Diário do 
Legislativo" de 10/1/85). 

Em 10/1/85: 
MENSAGEM N9 484/85 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

'renho a honra de encaminhar a V. Exa., para apr9_ 
vação dessa egrégia Assembléia Legisla~iv~'- nos 
termos do artigo 31, item XX, da ~o~st1tu1çao do 
Estado, em cópia, o Termo de Convenlo celeb:ado 
em 5 de setembro de 1984 entre o Estado de M1nas 
Gerais, através da Secretaria de Estado da Agri-
cultura, e a Associação dos Produtores de Mato 
Dentro. . 

o documento ora em exame visa dotar a Assecla 
ção convenente de condições financeiras su~icien 
tes para executar a construção e implantaçao de 
um mini-armazém na comunidade de Mato Dentro, .no 
Município de Jacuí, observado o Plan~ ~peratlVO 
do Componente Cooperativismo e Assoc1aça~ de Pr9_ 
dutores do MG II, executado pela Secretarla, atr~ 
vês da SUDECOOP, no exercício de 1984. Os rec~~ 
sos financeiros que irão consubstanciar a provl-
déncia, originários do Contrato SEPLAN/SEAGRI a~ 
sinado em 26 de agosto de 1980, no valor.de Cr$.-
8.400.000 (oito milhÕes e quatrocentos m1l _cru-
zeiros), serão repassados em duas parcelas a ~s
sociação executora do Convênio, observada a dl~
ponibilidade de recursos e a correta prestaçao 
de contas. 

Aproveito a oportunidade para apresentar a .~· 
Exa. os meus protestos de elevado apreço e dls-
tinta consideração. 

Hélio Carvalho Garcia, Governador do Estado de 
Minas Gerais. 

- Publicar. A Comissão de Justiça. 
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MENSAGEM N9 485/85 
Belo Horizonte, 20 de dezembro de 1984. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Tenho a honra de encaminhar a V. Exa.,para apro 
vação dessa egrégia Assembléia Legislativa, nos 
termos do artigo 31, item XX, da Constituição do 
Estado, em cópia, o Ajuste celebrado em lO de ou 
tubro de 1984 entre o Ministério da Agricultura e 
o Instituto Estadual de Saúde Animal, com a in-
terveniência da Secretaria de Estado da Agricul-
tura. 

o Ajuste em apreço tem por objetivo a ~xecução 
das atividades de profilaxia e combate a peste 
suína no Estado de Minas Gerais, de acordo com o 
Programa de Trabalho elaborado pelas partes, que 
passa a integrar o referido instrumento. 

Sirvo-me da oportunidade para renovar a V. Exa. 
as expressões de meu elevado apreço e estima. 

Hélio Carvalho Garcia, Governador do Estado de 
Minas Gerais. 

- Publicar. A Comissão de Justiça. 
MENSAGEM N9 486/85 

Belo Horizonte, 20 de dezembro de 1984. 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Tenho a honra de encaminhar a V. Exa., para a-
provação dessa egrégia Assembléia Legislativa, nos 
termos do artigo 31, item XX, da Constituição do Esta 
do, o Primeiro, Segundo e Terceiro Termo Aditi= 
vo, firmados, respectivamente, em 20 de julho de 
1984, 30 de agosto de 1984 e 7 de novembro de 
1984, ao Convênio celebrado em 21 de outubro de 
1983 entre o Estado de Minas Gerais, através da 
Secretaria de Estado da Agricultura, e o Centro 
Nacional de Treinamento em Armazenagem-CENTREINAR 
(Acordo CIBRAZEM - Universidade Federal de Viçosa-
UFV), objetivando treinar técnicos da Secretaria 
convenente, através de cursos ministrados pelo 
CENTREINAR, com vistas ã formação de classifica-
dores vegetais. 

Os Termos Aditivos em apreço têm por objeto r~ 
passar recursos financeiros ao CENTREINAR, que 
correrão ã conta de dotação própria do Orçamento 
do Estado, e prorrogar o prazo de vig.ência do r~ 
ferido Convênio. 

Nesta oportunidade, rei ter o a V. Exa. a manife~ 
tação de meu elevado apreço e distinta consider~ 
ção. 

Hélio Carvalho Garcia, Governador do Estado de 
Minas Gerais. 

- Publicar. A Comissão de Justiça. 
MENSAGEM N9 487/85 

Belo Horizonte, 20 de dezembro de 1984. 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Tenho a honra de encaminhar a V. Exa.para apr9_ 
vação dessa egrégia Assembléia Legisla~iv~'- nos 
termos do artigo 31, item XX, da const1tu1çao ~o 
Estado, 0 incluso Convênio cele~rado em ~8 de J~ 
nho de 1984 entre o Estado de M1nas Gerals, atr~ 
véa da Secretaria de Estado da Agricultur~, e a 
co~perativa Mista dos Produtores Rurais de Santo 
Antônio do Jacinto. . . o convênio em referência tem por obJetlVO d~
tar a referida Cooperativa de recursos ne~es~a
rios ã execução do Plano Integrado de Asslsten-
cia Técnica - PIAT. _ . _ _ 

os recursos financeiros necessarlos.a.execuçao 
do citado convênio no corrente exerclClO corre-
rão ã conta de dotação própria do Orçamento do 
Estado. Nos exercícios subseqüentes, o montante 
a ser repassado será fixado anualmente pelas pa~ 
tes. 

Aproveito a oportunidade para re~ov~r a V.Ex~. 
a expressão de meu alto apreço e d1st1nta consl-
deração. 

Hélio Carvalho Garcia, Governador do Estado de 
Minas Gerais. 

- Publicar. À Comissão de Justiça. 
(Nota da Divisão de Redação e Publicação: Os 

convênios, Ajuste e Termos Aditivos a que se r~
ferem as Mensagens n9s 484 a 487/85 foram publl-
cados no "Diário do Legislativo" de 11/1/85.) 
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OFÍCIO N9 735/85 
Belo Horizonte, 11 de dezembro de 1984 

Com referência ao Ofício n9 4.757/84/MFM, dirig~ 
do por essa Presidência ao Sr. Secretário de Es-
tado da Segurança Pública, encaminhando, através 
de cópia, o Requerimento n9 2.047/84, aprovado p~ 
lo Plenário dessa egrégia Assembléia Legislativa, 
envio-lhe, anexa, cópia da informação prestada 
pelo titular daquela Pasta, a respeito da libe-
ração do quarteirão fechado da Praça Sete, para 
realização de manifestações populares autoriza-
das. 

Prevaleço-me_da oportunidade para renovar a V. 
Exa. a expressao do meu apreço. 

Hélio Garcia, Governador do Estado 
COPIA 

Belo Horizonte, 9 de novembro de 1984. 
Sr. Governador: 
Tenho a honra de dirigir-me a V. Exa., a fim de 

submeter a sua elevada consideração o pronuncia-
mento anexo, da Coordenação Geral de Segurança des 
ta Secretaria, que considero procedente, com re:-
ferência aos motivos que justificam as medidas 
postas em prática pela Resolução n9 5.469, de 13 
de julho de 1983, de autoria de meu ilustre ante 
cessar. 

•rrata-se de assunto referente ã solicitação for 
mulada a v. Exa. pelo Requerimento n9 2.047/84 de 
autoria dos Srs. Deputados Mares Guia e outros, 
encaminhado, por cópia, ao conhecimento desta Se 
cretaria, pelo Ofício n9 4.757/84, do Sr. Presi:-
dente da Assembléia Legislativa. 

Julgo, pois, conveniente, submeter ã elevada a 
preciação de V. Exa. as razões que os órgãos com 
petentes desta Pasta expuseram. -

Prevaleço-me da oportunidade para reiterar-lhe, 
Sr. Governador, protestos da mais alta considera-
ção e respeitoso apreço. 

Chrispim Jacques Bias Fortes, Secretário de Es 
tado da Segurança Pública. 

COPIA 
Belo Horizonte, 19 de novembro de 1984. 
Sr. Coordenador-Geral de Segurança: 
Requerimento em que o Exmo. Sr. Deputado Mares 

Guia, Líder do PT na Assembléia Legislativa de 
Minas Gerais, solicita do Exmo. Sr. Governador do 
Estado que: 

"1 - Seja liberado para manifestações autoriza 
das o quarteirão fechado da Praça Sete, situado 
entre esta praça e a Rua Tamoios, devendo as ma-
nifestações ocorrerem ali sempre a partir das 17 
horas, portanto, sem prejuízo para o setor bancá 
rio. -

2 - Nos casos de caminhadas ou passeatas, cada 
caso deve ser examinado em sua singularidade, pro 
posto por entidades legítimas, e os roteiros, pre 
viamente elaborados e autorizados terem discreto 
acompanhamento policial de proteção e do l3'l'RAN." 

Argumenta o Sr. Deputado que só t~m sido libe-
rados a Praça da Rodoviária, a Praça Rui 13arbosa 
e o Parque Municipal, sendo que tais locais, no 
seu entendimento, "isolam social e fisicamente 
as manifestações, privando-as de visibilidade pú 
blica e, em conseqüência, destituindo-as de seu 
sentido origina~ 

O direito de reunião é assegurado pela Consti-
tuição Federal, em seu artigo 153, parágrafo 27, 
que diz: 

"Art. 153 -
§ 27 - Todos podem reunir-se sem armas, não in 

tervindo a autoridade senão para manter a ordem. 
A lei poderá determinar os casos em que será ne-
cessária a comunicação prévia ã autoridade, bem 
como a designação, por esta, do local de reunião". 

Referido texto constitucional, também encontra 
do na Carta Magna de 1946, foi regulamentado pe:-
la Lei Federal n9 1.207, de 25 de outubro de 195Q 
Com relação ao requerimento em foco, destaca-se 
o artigo 39 desta lei, que diz: 

"Art. 39 - No Distrito Federal e nas cidades a 
autoridade policial de maior categoria, no come-
ço de cada ano, fixará as praças destinadas a co 
mício e dará publicidade a esse ato. Qualquer mo 
dificação só entrará em vigor dez dias depois de 
publicada. 

§ 19 - Se a fixação se fizer em lugar inadequa 
do que importe, de fato, em frustrar o direito 
de reunião, qualquer indivíduo poderá reclamar ã 
autoridade policial indicação de lugar adequado. 
Se a autoridade, dentro de dois dias, não o fize~ 
ou indicar luga~ inadequado, poderá o reclamante 
impetrar ao Juiz competente mandato de segurança 
que lhe garanta o direito de comício, embora não 
pretenda no momento realizá-lo. Em tal caso, ca-
berá ao Juiz indicar o lugar apropriado, se a po 
lícia, modificando o seu ato, não o fizer. -

§ 29 - A celebração do comício, em praça fixa 
da para tal fim, independe de licença da políchl; 
mas o promotor do mesmo, pelo menos 24 horas an-
tes da sua realização, deverá fazer a devida co-
municação à autoridade policial, a fim de que es 
ta lhe garanta, segundo a prioridade do aviso, o 
direito contra qualquer que no mesmo dia, hora e 
lugar pretenda celebrar outro comício." 

A fixação dos locais de reunião, em Belo Hori-
zonte se deu pela Resolução n9 5.469, de 13 de 
julho de 1983, do Exmo. Sr. Secretário de Estado 
da Segurança Pública. Esta resolução estabeleceu 
em seu artigo 19 que os locais permitidos para 
reuniões públicas em Belo Horizonte são os se-
guintes: 

- Praça Carlos Chagas (Praça da Assembléia); 
- Praça Rio Branco (Praça da Rodoviária) ; 
-Praça Israel Pinheiro (Praça do Papa); 

Praça Duque de Caxias (Praça de Santa Tereza); 
- Praça Floriano Peixoto (Praça de Santa Efigª 

nia). 
O artigo 29 dessa resolução estabelece que: 
"Art. 29 - O Secretário de Segurança, atenden-

do ao interesse público, poderá indicar outro lo 
cal para a reunião, além dos mencionados no ar ti 
go 19." 

Na fixação dos locais permitidos para reun~ao, 
dev~-se ter em mira alguns parâmetros, entre os 
quais se destacam: 

- interesse público; 
- segurança dos participantes; 
- possibilidade de evacuação rápida; 
- inexistência de obstáculos irremovíveis no 

local; 
- inexistência de próprios danificáveis nas ime 

diações; 
- facilidade de acesso ao local; 
- possibilidade de controle do público em caso 

de tumulto. 
O local de reunião deve ser amplo. O quarteirão 

fechado da Praça Sete, local pretendido pelo il~ 
tre parlamentar, não se presta a qualquer reu-
nião pública em que esteja envolvido um número maior 
de participantes. A Praça Sete é um ponto nevrál 
gico da cidade e por ela passam diariamente, mor 
mente em torno das 8 e das 18 horas, milhares de 
pessoas em todos os sentidos. O tráfego é extre-
mamente intenso. Qualquer reunião de porte méd~o 
irá tumultuar toda a vida central da cidade. ~ 
um local de grande confinamento e, em caso de tumul 
to, as conseqüências serão desastrosas, pois hã 
poucas opções de evacuação. Há ali uma série de 
obstáculos, como bancos fixos, jardins, etc., que 
colocam em risco a segurança dos participantes. 
Ali se concentram várias casas de comércio com 
vitrines e outros bens danificáveis. 

Não tenhamos a ilusão de que todas as reuniões 
são pacíficas e ordeiras. Em 1983, o Exmo.Sr. G~ 
vernador do Estado autorizou diretamente a reali 
zação, na Praça Sete, de um comício no dia 26 de 
julho. Os inconvenientes do local foram prontam~ 
te vistos. Havia um número estimado de 10 mil partici-
pantes. Houve total paralisação do tráfego nas 
imediações, dando como conseqüência distúrbio i~ 
tenso em toda a extensão da área limitada pela 
linha poligonal abrangida pela l\.V. Bias Fortes, 
Av. Contorno, Av. dos Andradas, Alameda Ezequiel 
Dias, Av. Afonso Pena e Av. Alvares Cabral. Fo-
ram al tarados os itinerários dos coletivos e altera-
do o sistema de trânsito em todas as vias da re-
gião. Ao término do comício, houve um tumulto de 
pequena monta, mas que causou escoriações em vá-
rias pessoas pisoteadas, tendo ainda alguns ben~ 
patrimoniais danificados. o comício dizia respe~ 
to a protesto, coordenado pelo PMDB, contra a P~ 
lítica econômica do Governo, principalmente are~ 
salarial em votação no Congresso. 



Mesmo a Praça da Rodoviária não se mostra como 
ponto ideal para reuni5es. Tamb~m ali há tráfe-
go intenso, principalmente nos momentos de pico.C~ 
tudo, o local ~ amplo e o participante tem va-
rias opç6es de dispersão. As reuni5es de pequena 
monta podem ser realizadas sem policiamento pois 
há o isolamento natural no centro da Praça pelo 
trânsito de veículos nas imediaç6es. Nesses ca-
sos a reunião se realiza sem qualquer perturba-
ção' da ordem das imediaç6es, podendo o povo que 
por ali passa diariamente, fazê-lo normalmente, 
sem prejuízo de seu direito de ir e vir. 

Grandes comícios sendo realizados na Praça Rio Branco 
trazem ryerturbação da ordem mas somente naquela região da 
cidade." o comício das diretas, realizado no dia 25 de fe-
vereiro do corrente ano, alterou substancialmente a vida 
do belo-horizontino, mas seus efeitos físicos maiores es-
tavam limitados at~ a Rua 'l'arroios com ll.v. Afonso Pena. 
Naquela região, mesmo havendo necessidade de se iso-
lar o trânsito, há opções para a região norte da 
cidade que fazem com que a alteração do trânsito 
não o torne inviável. Durante o comício das dire 
tas o trânsito no centro permaneceu normal em v~ 
rias regiões. E foi sem dúvida o maior comício 
que tiverros nos últimos anos, com participação ~s~i-;
mada em mais de 200 mil pessoas. Houve poss1b1l~ 
dade de alterações convenientes no trânsito de 
tal forma que mesmo a população que ia ou vinha 
para a região norte da cidade tinha condições de 
tráfego. 

Porém, se tal comício tivesse sido realizado na 
Praça Sete, possivelmente se faria sentir em to-
da a área central da cidade. 

De maneira alguma se poderia permitir uma reu-
nião com 5 mil pessoas no quarteirão fechado d~ 
Praça Sete. E se essa reunião interessa a um nu 
mero tão pequeno de pessoas, irá prejudicar ou 
pelo menos alterar a rotina de pelo menos 100 mil pe~ 
soas, o que mostra a falta de interesse públi-
co. 

Há poucos dias foi autorizada uma gincana pro-
movida pela Rede Globo de 'l'elevisão. A gincana 
ocorreu num domingo, com as reuniões dos elemen-
tos participantes na Praça Israel Pinheiro. Ti-
vemos inúmeras críticas pela permissão, pois ho~ 
ve tumulto na parte sul da cidade. No domingo, o 
trânsito naquela região ~ pequeno e não se pode-
ria imaginar que o evento fosse prejudicar a tão 
expressiva parcela da população. 

Os órgãos de classe (Clube dos Diretores Logi~ 
tas, Associação Comercial, Sindicato dos Bancos, 
etc ... ) sempre se mostram apreensivos com reu-
niões em locais próximos ao centro comercial da 
cidade. Mesmo involuntariamente, não ~ novidade 
o aparecimento de vitrine quebrada ou outro dano 
material em qualquer reunião pública. 

Só não haveria inconveniente de ali serem per-
mitidas reuniões de pequeno porte. Contudo, se-
ria difícil a antevisão do tamanho da reunião em 
muitos casos. Por outro lado, o Secretário se co 
locaria em posição pouco defensável ao conceder 
a alguns e vedar o acesso ao local a outros. 

Após o comício de 26 de julho de 1983, vários 
promotores de reuniões pediram para realizar ma-
nifestações na Praça Sete, sob o argumento de que 
já havia sido permitido para um. 

Diante do exposto, sugiro que se esclareça ao 
eminente parlamentar as razões de ordem pública 
que contra-indicam o local para reuniões públicas. 

~ o nosso parecer, sob censura. 
Cel. Jos~ Luiz de Castro, Coordenador de Oper~ 

çÕes - COSEG. 
- Ciente. Publicar. 

OFÍCIO N9 736/85 

Belo Horizonte, 11 de dezembro de 1984. 
Exmo. Sr. Presidente da Assembl~ia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Reportando-me aos termos do Ofício n9 3.637/ 
83/DM, encaminhado por V: Exa. em 9 de. dezembro 
último, acompanhado de copia do Hequer1mento 129 
981/83, apresentado pelos Srs. Deputado~ ~etro
nio Matias e outros e aprovado pelo Plenar1o de~ 
sa egr~gia Assembl~ia_Legislativa, envio-lhe, an~ 
xa, cópia da informaçao prestada pela Telecomun~ 
cações de Minas Gerais S.ll.. - TELEMIG, em adita-
mento à que lhe foi transmitida em 30 de janeiro 
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de 1984, a respeito da instalação de DDD na cida 
de de Igarap~. 

Prevaleço-me da oportunidade para renovar a 
v. Exa. a expressão do meu alto apreço. 

H~lio Garcia, Governador do Estado. 

COPIA 
Em aditamento à CT.DT/146/84, datada de 25/5/84, 

informamos que não nos foi possível cumprir a m~ 
ta para ativação do Sistema DDD em Igarap~. 

Os equipamentos que estamos instalando em Iga-
rap~, e que propiciarão a interligação daquela 
localidade à rede DDI, estão sendo desenvolvidos 
por uma empresa mineira em conjunto com a ~G, 
sendo esta a primeira experiência feita com o in 
tuito de "atualizar" uma central telefônica de 
2~ geração, equiparando-a às de 3~ geração. 

Hoje, os equipamentos já estão em funcionamen-
to provisório, e estamos aproveitando este perío 
do para verificarmos o comportamento dos campo= 
nentes eletrônicos ao longo do tempo e aperfei-
çoarmos a sua regulagem, elevando o desempenho 
desse protótipo ao mais alto índice de confiabi-
lidade possível, para que a comunidade possa usu 
fruir todas as vantagens advindas desse avan= 
ço tecnológico. 

Diante do quadro t~cnico que o equipamento vem 
apresentando, estimamos poder entregar esses ser 
viços à população de Igarap~ no 19 trimestre de 
1985. 

Ao ensejo, renovamos a V. Exa. nossa manifesta 
ção de alto apreço. 

Eng9 Luiz Cláudio Guimarães, Diretor T~nico da 
TELEMIG. 

- Ciente. Publicar. 

OFÍCIO N9 737/85 
Belo Horizonte, 11 de dezembro de 1984. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembl~ia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Reportando-me aos termos do Ofício n9 1.570/84/ 
MFM, encaminhado por V. Ex a. em 5 de junho último, 
acompanhado de cópia do Requerimento n9 1.680/84, 
apresentado pelos Srs. Deputados ~anoel Conegun: 
des e outros e aprovado pelo Plenario dessa egr~ 
gia Assembl~ia Legislativa, envio-lhe, anexa, c~ 
pia da informação prestada pelo Departamento de 
Estradas de Rodagem-DER-MG, a respeito do asfal-
tamento da estrada Barbacena/Alto Rio Doce. 

Prevaleço-me da oportunidade para renovar a V. 
Exa. a expressão do meu alto apreço. 

H~lio Garcia, Governador do Estado. 

COPIA 
Belo Horizonte, 27 de novembro de 1984. 

Referência: 28747, de 14/6/84 -. 
Assunto: Requerimento 1.680/84, da Assemble1a L~ 
gislativa, pleiteia o asfaltamento da estrada Barba-
cena/Alto Rio Doce. 
Informação: Ainda não há projeto elab~r~do para 
o asfaltamento do citado trecho, cond1çao sem a 
qual não ~ possível a inclusão do mesmo em qual-
quer programação do DER. 

Atenciosamente, 
Bel. Am~rico Vianna Penna, Diretor de Apoio e 

Coordenação do DER. 
- Ciente. Publicar. 

OFÍCIO N9 738/85 
Belo Horizonte, ll de dezembro de 1984. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembl~ia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Reportando-me aos termos do Ofício n9 1.568/ 
84/MFM, encaminhado por v. Exa., em 5 de junho ú,!. 
timo, acompanhado de cópia do Requerimento n9 
1.679/84, apresentado pelos Srs. Deputados Manoel 
conegundes e outros e aprovado pelo Plenário de~ 
sa egr~gia Assembl~ia Legislativa, envio-lhe, ane-
xa, cópia da informação prestada pelo Departame~ 
to de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Ge-
rais - DEH/MG, a respeito do asfaltamento da es-
trada Carandaí/Lagoa Dourada. 

Prevaleço-me da oportunidade para renovar a V. 
Exa. a expressão do meu alto apreço. 

Hélio Garcia, Governador do Estado. 
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CÓPIA 

Belo Horizonte, 27 de novembro de 1984. 
Referência: 28749, de 14/6/84 
Assunto: Requerimento 1.679/84, da Assembléia Le 
gislativa, pleiteia o asfaltamento da estrada cã 
randai/Lagoa Dourada. 
Informação: Ainda não há projeto elaborado para 
o asfaltamento do citado trecho, condição sem a 
qual não é pos§ivel a inclusão do mesmo em qual-
quer prograrnaçao do DER. 

Atenciosamente, 
Bel. Arnérico Vianna Penna, Diretor de Apoio e 

Coordenação do DER. 
- Ciente. Publicar. 

OFÍCIO N9 739/85 
Belo Horizonte, 13 de dezembro de 1984. 

Exrno. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Reportando-me aos termos do Oficio n9 2.094/8W 
mel, encaminhado por V. Exa. em 16 de julho últi 
mo, acompanhado de cópia do Requer irnen to n9 1. 9437 
84, apresentado pelos Srs. Deputados Paulo Fer-
raz e outros e aprovado pelo Plenário dessa egré 
gia Assembléia Legislativa, envio-lhe, anexa, cõ 
pia da informação prestada pela Secretaria de Es 
tado da Agricultura, a respeito da irnplantaçãode 
urna rninidestilaria de álcool na Penitenciária Agri 
cola de Neves, e informo-lhe que o expediente em 
causa foi remetido à Superintendência do Açúcar e 
do Álcool - IAA, para exame. 

Prevaleço-me da oportunidade para renovar a v. 
Exa. a expressão do meu alto apreço. 

Hélio Garcia, Governador do Estado. 

CÓPIA 
Referência: Protocolo n9 3.474, de 30 de julho de 
1984, do Palácio dos Despachos. Deu entrada na 
Secretaria da Agricultura no dia 6 de agosto. 
Assunto: Em correspondência ao Sr. Governador, o 
Deputado Genésio Bernardino encaminha cópia do 
Requerimento n9 1.943/84, apresentado pelos Depu 
tados Paulo Ferraz e outros, solicitando airnplru1 
tação de urna rninidestilaria de álcool na Peniten 
ciária Agrícola de Neves. 
Despacho: "Ao Secretário de Estado da Agricultu-
ra, para o obséquio de examinar e informar. (a) 
Carlos Cotta, Secretário de Estado do Governo e 
Coordenação Política. B. Hte., 19/8/84." 
Informação: O assunto mereceu a nossa melhor aten 
ção e, apesar do nosso empenho em dar-lhe soluçãõ 
favorável, cumpre-nos informar que,larnentavelrnen 
te, o assunto foge à alçada dos órgãos vinculadoo 
a esta Secretaria. Na oportunidade, sugerimos o 
seu encaminhamento à Comissão Nacional de Álcool 
que, acreditanDs, poderá prestar maiores inforrnaçõe~ 
sobre a matéria. Entretanto, colocamos à dispo-
sição da Penitenciária de Neves a experiência ad 
quirida pela EPAMIG com a montagem de urna mini= 
distilaria em Felixlândia. 

Secretaria de Estado da Agricultura, 26 de ou-
tubro de 1984. 

Arnaldo Rosa Prata, Secretário da Agricultura, 
- Ciente. Publicar. 

OFÍCIO N9 740/85 
Belo Horizonte, 14 de dezembro de 1984. 

Exrno. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Reportando-me aos termos do Oficio n9 5.071/8W 
lbs, de 19 de novembro p. passado, pelo qual v. Exa. 
tr~~ ao rn~u co~hecirnento que essa egrégia Assern-
ble~a ~e~~slat~va manteve o veto total oposto à 
Propos~ç~o de Lei n9 9.265, que dá a denominação 
de.Franc~sco de Paula Neves à Escola Estadual do 
Ba~rro Nova Parnpulha, em Belo Horizonte, cumpre-
me agradecer a gentileza da comunicação. 

Sirvo-rne_da oportunidade para reiterar a V.Exa. 
as e~press~es de meu elevado apreço e distinta 
cons~deraçao. 

. Hélio Carvalho Garcia, Governador do Estado de 
M~nas Gerais. 

- Ciente. Publicar. 

OFÍCIO N9 741/85 
Belo Horizonte, 14 de dezembro de 1984. 

Exrno. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

Reportando-me aos termos do Oficio n9 5.070/ 
84/lbs, de 19 de novembro p. passado, pelo qual 
V. Exa. traz ao meu conhecimento que essa egrégia 
Assernbl~ia Legisl<;:tiva manteve o veto parcial ·o-
posto a Proposiçao de Lei n9 9.260, que dispõe 
sobre mudança de denominação da Centrais Elétri-
cas d~ ~inas Ger~is S.A. - CEMIG, para Companhia 
En~rg~t~ca de M~nas Gerais - CEMIG, e sobre arn 
pl~açao d~ ~eu objetivo social, bem corno dá ou= 
tras prov~dencias, cumpre-me agradecer a gentile 
za da comunicação. 

Valho-rne_da oportunidade para reiterar a V.Ex~ 
as expressoes de meu elevado apreço e distinta 
consideração. 

Hélio Carvalho Garcia Governador do Estado de 
Minas Gerais. ' 

- Ciente. Publicar. 

OFÍCIO N9 742/85 
Belo Horizonte, 14 de dezembro de 1984. 

Exrno. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

Reportando-me aos termos do Requerimento n9 
2.252/84, de autoria do Sr. Deputado Clodesrnidt 
Ri~ni, aprovado pelo Plenário dessa augusta Assem 
bleia Legislativa e no qual solicita o exame da 
possibilidade de se transferir ao Estado a divi-
da do Município de Juiz de Fora contraída no ex-
terior para a implantação da Siderúrgica Mendes 
Júnior, tenho a honra de encaminhar a V. Exa. o 
inteiro teor da manifestação da Secretaria do Es 
tado da Fazenda a respeito do assunto. 

Nesta oportunidade, renovo a V. Exa. os protes 
tos de minha estima e especial consideração. -

Hélio Carvalho Garcia, Governador do Estado de 
Minas Gerais. 

CÓPIA 
Belo Horizonte, 28 de novembro de 1984. 

Exrno. Sr. Consultor-Chefe da Assessoria Técnico-
Consultiva do Governador do Estado. 

Respondo ao Oficio de V. Exa., de n9 476/84, en 
caminhando a esta Pasta da Fazenda o teor,por cõ 
pia, do Requerimento 2.252/84, de autoria do 
S~. Deputado Clodesrnidt Riani, aprovado pelo Ple 
nario da egrégia Assembléia Legislativa, conten= 
do apelo para o exame da possibilidade de ser 
transferida para o Estado a divida do Município 
de Juiz de Fora, decorrente de empréstimos con-
t~a~dos para a implantação da Siderúrgica Mendes 
Jun~or. 

Informo a V. Exa. que a providêncis sugerida 
no requerimento em questão está sendo objeto de 
estudos no âmbito estrito do Governo e que esta 
P~sta da Fazenda já prestou, quando convocada a fa 
ze-lo, as informações que lhe foram solir.itadas-:-

Atenciosarnente, 
Luiz Rogério Mitraud de Castro Leite, Secretá-

rio de Estado da Fazenda. 
- Ciente. Publicar. 

OFÍCIO N9 743/85 
Belo Horizonte, 19 de dezembro de 1984. 

Exrno. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

Reportando-me aos termos do Oficio n9 4.113/84/ 
DM, que rne encaminhou v. Exa. em 20 de setembro úl-
timo, acompanhado de cópia do Requerimento n9 
2.213/84, apresentado pelos Srs. Deputados Ronal 
do Car':alho e outros e aprovado pelo Plenário de!! 
sa egregia Assembléia Legislativa, envio-lhe, an~ 
xa, cópia da informação prestada pela Companhia 
Energética de Minas Gerais-CEMIG, a respeito da 
iluminação rural, pelo Programa CEMIG-Rural, em 
diversos bairros do Município de Inconfidentes • 

Prevaleço-me da oportunidade para renovar a V. 
Exa. a expressão do meu alto apreço. 

Hélio Garcia, Governador do Estado. 



COPIA 
Belo Horizonte, 20 de novembro de 1984. 
Acusamos o recebimento do Oficio n? 4.113/84, 

solicitando-nos atender, através do Programa CEMIG-
Rural, aos proprietários rurais de: Monjolinho, 
CÓrrego da Onça, Córrego do Urutu, Romas, Soleda 
de do Mogi, Posses, Cambui e Santa Izabel, no Mu 
nicipio de Inconfidentes. -

Cumpre-nos informar-lhe que realizamos, na ci-
dade de Inconfidentes, uma reunião, em 23/7/84, 
com os interessados, com o apoio da Prefeitura Mu 
nicipal e da EMATER, ocasião em que foram expos= 
tos os critérios técnico-comerciais do Programa 
CEMIG-Rural e orientado aos proprietários rurais 
e procedimento a seguir para concretização das 
negociações e ligação de suas propriedades. 

Informamos-lhe, ainda, que estamos envidando es 
forças no sentido de atender todos os proprietá= 
rios rurais que se interessaram, em todos os lo-
cais citados, e que o atendimento está se proces 
sando gradativamente, sendo que já foram fecha= 
dos vários contratos naquela região. 

Na expectativa de termos apresentado a V. Exa. 
os necessários esclarecimentos, subscrevemo-nos, 

Atenciosamente. 
Mário Penna Bhering, Presidente da CEMIG 
- Ciente. Publicar. 

OFÍCIO N9 744/85 
Belo Horizonte, 19 de dezembro de 1984. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

Reportando-me aos termos do Oficio n? 5.086/84/ 
mas, que me encaminhou V. Exa., em 19 de novembro 
último, acompanhado de cópia do Requerimento n? 
2.460/84, apresentado pelos Srs. Deputados Man~ 
Conegundes e outros e aprovado pelo Plenário des 
sa egrégia Assembléia Legislativa, envio-lhe, ane 
xa, cópia da informação prestada pela Secretaria 
de Estado de Obras PÚblicas, a respeito da recons 
trução da ponte existente sobre o rio Pomba, que 
liga dois bairros no Município de Santa Bárbara 
do 'l'vgúrio. 

Prevaleço-me da oportunidade para renovar a V. 
Exa. a expressão do meu alto apreço. 

Hélio Garcia, Governador do Estado. 

COPIA 
Belo Horizonte, 30 de novembro de 1984. 
Em atenção ao seu expediente n9 34.836, oficio 

do Presidente da Assembléia Legislativa, encami-
nhando Requerimento n? 2.460/84, informo que a 
reconstrução da ponte existente sobre o rio Pom-
ba já está no plano de obras desta Secrataria pa 
r a 1985. -

Receba meus cumprimentos. 
Deputado Mauricio Pádua, Secretário de Estado 

de Obras Públicas. 
- Ciente. Publicar. 

OFÍCIO N9 745/85 
Belo Horizonte, 19 de dezembro de 1984. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Com referência ao Oficio n9 4.409/84, dirigido 
por V. Exa. ao Sr. Secretário de Estado da Educa 
ção, encaminhando, através de cop~a, o Requeri-
mento n? 2.262/84, aprovado pelo Plenário dessa 
egrégia Assembléia Legislativa, envio-lhe,anexa, 
cópia da informação prestada pelo titular daque-
la Pasta, a respeito da criação do ensino de 29 
grau na Escola Estadual Deputado Patrus de Souza, 
de Carandai. 

Prevaleço-me da oportunidade para renovar a V. 
Exa. a expressão do meu alto apreço. 

Hélio Garcia, Governador do Estado. 

COPIA 
Belo Horizonte, 9 de novembro de 1984. 
Recebeu este Gabinete, da egrégia Assembléia 

Legislativa, o Oficio n9 4.409/84, com cópia do 
Requerimento n? 2.262/84, em que se solicita a 
criação do ensino de 29 grau na Escola Estadual 
Deputado Patrus de Souza, de Carandai. 
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O assunto foi objeto de acurado exame por par-
te da Di:etoria de ~nsino de 29 Grau, de cujas 
~nformaçoes anexo copia. 

Renovo, na oportunidade, a expressão do meu a-
preço. 

Octávio Elísio Alves de Brito, Secretário de 
Estado da Educação. 

COPIA 
INFORMAÇÃO N9 698/84 

Belo Horizonte, 30 de outubro de 1984 
Informação: ~onsiderando que a criaçã~ do ensi 
no de 29 grau e parte do Plano de Expansão do Ensi= 
n~ para 1985 e que ~ mesmo se desenvolverá a par 
t~r de trabalho cOnJunto entre Delegacia Regia= 
nal de E~sino e Município, informamos que o pedi 
do devera ser examinado, na ocasião, pela 3~ DRE 
de Barbacena. 
Conclusão: ~ necessário que o expediente seja en 
caminhado àquela Delegacia de Ensino. (Já encami 
nhado) 

Carmem de Oliveira 
A Chefia de Gabinete 
Virgínia dos Santos Mendes, Diretora da DE I! 
- Ciente. Publicar. 

OFíCIO N9 746/85 
Belo Horizonte, 19 de dezembro de 1984. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

Reportando-me aos termos do Oficio n? 1.463/84/ 
vs, encaminhado por V. Ex a. em 31 de maio último, 
acompanhado de cópia do Requerimento n? 1.350/84, 
apresentado pelos Srs. Deputados José Santana e 
outros e aprovado pelo Plenário dessa egrégia As 
sembléia Legislativa, envio-lhe, anexa, cópia da 
informação prestada pela Secretaria de Estado da 
Educação, a respeito da criação do ensino de 29 
grau no Município de Três Marias. 

Prevaleço-me da oportunidade para renovar a V. 
Exa. a expressão do meu alto apreço. 

Hélio Garcia, Governador do Estado. 

COPIA 
Belo Horizonte, 5 de novembro de 1984. 

Referência: 1937 
Interessada: Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais (Requerimento n? 1.350/84). 
Localidade: Capital 
Assunto: Criação do ensino de 29 grau no Municí-
pio de Três Marias. 
Informação: O assunto foi devidamente examinado 
pela Delegacia Regional de Ensino de Sete Lagoas, 
de cujo pronunciamento se anexa cópia. 

Octávio Elísio Alves de Brito, Secretário de 
Estado da Educação. 

COPIA 
Sete Lagoas, 10 de outubro de 1984. 

Informação: o Plano de Expansão/1985 está sendo 
estudado a nível municipal. A equipe da 23~ DRE, 
responsável pela divulgação do Plano, já esteve 
em Três Marias para discussão das propostas do 
Município. Após recebimento dos documentos elabo 
rados pelas Comissões Municipais, a Comissão Re= 
gional estabelecerá as prioridades da 23~ DRE, a 
nível regional. 

Alaíde de Paula Cardoso, Informante. 
Diretor da 23~ DRE (assinatura ilegível) 
- Ciente. Publicar. 

OFÍCIO N9 747/85 
Belo Horizonte, 19 de dezembro de 1984. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

Reportando-me aos termos do Oficio n9 4.088/84/ 
lbs, que me encaminhou v. Exa. em 19 de setembro 
Último, acompanhado de cópia do Requerimento n9 
2.216, apresentado pelos Srs. Deputados Ronaldo 
Carvalho e outros e aprovado pelo Plenário dessa 
egrégia Assembléia Legislativa, envio-lhe,anexa, 
cópia da informação prestada pela Centrais Elé-
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tricas de Minas Gerais S.A. a respeito da ilumi-
nação no adro da Matriz de São Geraldo Magela, na 
Praça Tiradentes, no Município de Inconfidentes. 

Prevaleço-me da oportunidade para renovar a V. 
Exa. a expressão do meu alto apreço. 

Hilio Garcia, Governador do Estado. 
CÓPIA 

Belo Horizonte, 29 de novembro de 1984. 
Em atenção à solicitação de V. Exa., contida no 

Ofício n9 4.088/84, do Presidente da Assembléia 
Legislativa de Minas Gerais, vimos informar-lhe 
que em 17/10/84 concluímos as obras para ilumin~ 
ção pública do adro da Matriz de São Geraldo, em 
Inconfidentes. 

Na expectativa de termos apresentado a V. Exa. 
os necessários esclarecimentos, subscrevemo-nos. 

Atenciosamente, 
Mário Penna Bhering, Presidente da CEMIG. 
- Ciente. Publicar. 

OFICIO N9 748/85 
Belo Horizonte, 19 de dezembro de 1984. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembliia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

Reportando-me aos termos do Ofício n9 4.506/84/ 
MFM, que me encaminhou V. Exa. em 15 de outubro 
último, acompanhado de cópia do Requerimento n9 
2.312/84, apresentado pelos Srs. Deputados Men-
des Barros e outros e aprovado pelo Plenário des 
sa egrégia Assembliia Legislativa, envio-lhe ane 
xa, cópia da informação prestada pelo Conselho 
Estadual de Telecomunicações de Minas Gerais, a 
respeito da instalação de telefones na cidade de 
Açucena, como também nos Distritos de Naque, Pe-
riquito, Pedra Corrida, e postos telefônicos nos 
subdistritos de São Sebastião do Baixio, Gama, Fe 
licina e Aramirim, atravãs do Programa Comunitá= 
rio Integrado de Telefonia - PROCITE. 

Prevaleço-me da oportunidade para renovar a V. 
Exa. a expressão do meu alto apreço. 

Hilio Garcia, Governador do Estado. 

CÓPIA 
Belo Horizonte, 29 de novembro de 1984. 

Exmo. Sr. Secretário de Estado do Governo e Coor 
denação Política. 

Pelo presente, encaminhamos a V. Exa. cópia do 
OF. CT PR/717/84, do Presidente da TELEMIG, con-
tendo as informações e alternativas solicitadas 
por V. Exa., atravãs do memorando de 16/l0/84,r~ 
ferentes à instalação de telefone na cidade de 
Açucena, nos Distritos de Naque, Periquito e Pe-
dra Corrida, e de postos telefônicos nos subdis-
tritos de São Sebastião do Baixio, Gama, Felici-
na e Aramirim, atravãs do Programa Comunitário ~ 
tegrado de 'l'elefonia-PROCITE. 

Na oportunidade, rei te ramos nossos protestos de 
estima e consideração. 

Atenciosamente, 
Paulo Heslander Couto, Presidente do COE'l'EL-MG 

CÓPIA 
Belo Horizonte, 27 de novembro de 1984. 

Ilmo. Sr. Presidente do COETEL-MG. 

Em atenção ao Ofício n9 705/84, datado de 25/ 
1~/8~, pelo qual V. Sa. nos encaminha correspon-
d~n~1a datada de 16/10/84, subscrita pelo Secre-
tar1o de Estado do Governo e Coordenação Políti-
ca, Sr. Carlos Cotta, solicitando instalação de 
rede telefônica na sede do Município de Açucena 
e também nos Distritos de Naque, Periquito Ped~ 
Corrida, e instalação de um posto telefôni~o-PS 
nos Distritos de São Sebastião do Baixio, Gama: 
F~l~cina e Aramirim, através do Programa Comuni-
tar1o. Integrado de Telefonia-PROCI'I'E, estamos fornecencb, 
a segmr, orçamentos para implantação de 47 ou 98 
terminais telefônicos na sede de Açucena. 

1~ Alternativa - Implantação de 47 terminais 
telefônicos, ficando a cargo da Prefeitura o e-
quipamento de transmissão cem o custo de Cr$ 29.821.000, 
e a construção do prãdio com 27m' , cabendo a ca-
da assinante a importância de Cr$ 1.720.400, ob-
tida através da seguinte composição: 

- Equipamento de Comutação -Cr$ 31.809.000 
- r<ede Externa -Cr$ 37.887.000 
- Infra-Estrutura -Cr$ 11.162.000 

Soma- Cr$ 80.858.000 : 47 =Cr$ 1.720.400 
2~ Alternativa - Na hipótese da Prefeitura não 

poder arcar com o custo da transmissão, o orça-
mento total ficaria em Cr$ 110.679.000,cabendo a 
cada assinante a importância de Cr$ 2.354.900 

3~ Alternativa - Implantação de 98 termina'is 
telefônicos, ficando a cargo da Prefeitura o e-
quipamento de transmissão com o custo de Cr$ 59.405.000, 
e a construção do prédio com 27m' , cabendo a ca1 
da assinante a importância de Cr$ 1.480.900 obti-
da através da seguinte composição: 

- Equipamento de Comutação - Cr$ 61.083.000 
- Rede Externa - Cr$ 72.469.000 
- Infra-Estrutura - Cr$ 11.576.000 

Soma - Cr$ 145.128.000 : 98 Cr$ 1.480.900 
4~ Alternativa - Na hipótese da Prefeitura não 

poder arcar com o custo da transmissão, o orça-
mento total ficaria em Cr$ 204.533.000,cabendo a 
cada assinante a importância de Cr$ 2.087.100. 

Para os Distritos de Naque, Periquito e Pedra 
Corrida, os orçamentos para implantação de 47 ou 
98 terminais telefônicos são os seguintes: 

1~ Alternativa - Implantação de 47 terminais 
telefônicos, ficando a cargo da Prefeitura o equ~ 
pamento de transmissão com o custo de Cr$ ... 
64.712.000 e a construção do prédio de 27m', c~ 
bendo a cada assinante a importância de Cr$ 
1. 7 20.400, obtida através da seguinte canposição: 

- Equipamento de Comutação - Cr$ 31.809.000 
- Rede Externa - Cr$ 37.887.000 
- Infra-Estrutura - Cr$ 11.162.000 

Soma- Cr$ 80.858.000 : 47 =Cr$ 1.720.400 
2~ Alternativa - Na hipótese da Prefeitura não 

poder arcar com o custo da transmissão, o orça-
mento total ficaria em Cr$ 145.570.000, cabendo a 
cada assinante a importância de Cr$ 3.097.000 

3~ Alternativa - Implantação de 98 terminais 
telefônicos, ficando a cargo da Prefeitura o e-
quipamento de transmissão com o custo de Cr$ .•• 
92.144.000, e a construção do prãdio de 27m', ca 
bendo a cada assinante a importância de Cr$ .. ~ 
1.498.800, obtida através da seguinte composição: 

- Equipamento de Comutação- Cr$ 61.083.000 
- Rede Externa - Cr$ 72.469.000 
-Infra-Estrutura -Cr$ 13.332.000 

Soma -Cr$ 146.884.000 : 98 -Cr$ 1.498.800 
4~ Alternativa - Na hipótese da Prefeitura não 

poder arcar com o custo da transmissão, o orça-
mento total ficaria em Cr$ 239.028.000,cabendo a 
cada assinante a importância de Cr$ 2.439.000 

Estes orçamentos foram calculados com índices 
de novembro/84 e estão sujeitos a correções pro-
porcionais à desvalorização da moeda, até o mês 
da assinatura do contrato. 

A partir do "de acordo" da Prefeitura nestes 
orçamentos e após o recebimento das plantas ca-
dastrais das localidades, em escalas 1: 1000, com a 
locação dos interessados, a TELEMIG estará proc~ 
dendo à aprovação dessas locações e indicando a 
Empreiteira que se apresentará à Prefeitura, a 
fim de ultimar as medidas, visando assinatura doo 
contratos de fornecimento e instalações dos ser-
viços. 

Estamos enviando cópia desta carta à SEOP - Se 
cretaria de Estado de Obras Públicas, de forma 
que, havendo necessidade de informções complementares 
a Prefeitura possa se dirigir também à SEOP. 

Quanto à instalação de postos telefônicos - PS' 
nos Distritos de São Sebastião do Baixio,Gama,~~ 
licina e Aramirim, informamos que a participaçao 
financeira da Prefeitura/Comunidade para i~plan
tação de cada PS, o preço de; novembro/84, e de 
Cr$ 24.219.000 (vinte e quatro milhÕes, duzen~os 
e dezenove mil cruzeiros), mais taxa de legal1z~ 
ção do enlace, pelo FISTEL (Fiscalização de Tel~ 
comunicações), de 8 MVR. Ficarão ainda a c~rgo 
da Prefeitura/Comunidade as seguintes atribuiçoes: 
liberação do terreno para instalação do sist~ma 
de rádio devidamente cercado, aspergido comcleo 
queimado'e recoberto de brita, construção de pa-
drão de energia elétrica, instalação de antena e 
do rádio e ressarcimento dos custos do desloca-
mento do pessoal técnico. 



Este valor compreende o atendimento em condi-
çÕes favoráveis de propagação, através de 1 (um) 
finico enlace rádio monocanal. 

Contatos para implantação desses postos telefõ 
nicos, poderão ser mantidos em Governador Valada 
res, ã Praça Serra Lima, 612, Telefone (0332) 
21-2922 - Ramal 264, na pessoa do Sr. Narcípio Al 
ves Queiroz. -

Ao ensejo, renovamos a V. Sa. nossa manifesta-
ção de alto apreço. 

Theobaldo Antõnio Kopp, Presidente da TELEMIG 
- Ciente. Publicar. 

OF1CIO N? 749/85 
Belo Horizonte, 19 de dezembro de 1984. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia 
do Estado de Minas Gerais. 

Legislativa 

Reportando-me aos termos do Ofício n9 2.011/ 
84/DM, encaminhado por V. Exa., em 12 de julho fil 
time, acompanhado de cópia do Requerimento n9 
1.684/84, apresentado pelos Srs. Deputados Eucli 
des Cintra e outros e aprovado pelo Plenário des 
sa egrégia Assembléia Legislativa, envio-lhe, ane 
xa, cópia da informação prestada pela Secretaria 
de Estado da Educação, a respeito da extensão de 
séries, a nível de 29 grau, em escola estadual. 

Prevaleço-me da oportunidade para renovar a V. 
Exa. a expressão do meu alto apreço. 

Hélio Garcia, Governador do Estado. 

COPIA 
Belo Horizonte, 8 de novembro de 1984. 

Referência: N9 30.418. 
Interessada: Assembléia Legislativa (Requerime~ 
to n 9 1. 6 8 4/8 4 ) . 
Localidade: Capital. 
Assunto: Criação do ensino de 29 grau em Gonçal-
ves. 
Informação: O assunto foi devidamente examinado 
pela Delegacia Regional de Ensino de Itajubá, de 
cujo pronunciamento se anexa cópia. 

Octávio Elísio Alves de Brito, Secretário de 
Estado da Educação. 

COPIA 
Itajubá, 11 de outubro de 1984. 

Sr. Chefe, 
Sobre o expediente anexo, que trata da criação 

de escola de 29 grau no Município de Gonçalves, 
temos a informar que esta é uma reivindicação cone_ 
tante do Plano Municipal apresentado a esta 8~ 
DRE pela Comissão Municipal de Gonçalves e que 
será enviado a essa Secretaria de Estado da Edu 
cação para desenvolvimento do Plano de Expansão 
das Ofertas Educacionais 85/87. 

Esclarecemos, entretanto, que Gonçalves não a-
tende às condições previstas por essa Secretaria 
da Educação para implantação de novo grau de en-
sino-29 grau - porque não apresenta um fluxo su-
ficiente. Na 7~ série, por exemplo, tem um total 
de 22 alunos, e esta quantidade aproximada se r~ 
pete nas outras sérias. Falta também na localid~ 
de recurso humano qualificado. 

Atenciosamente, 
(assinatura ilegível) - Coordenadora/DOe 
(assinatura ilegível) - Diretor I/8? DRE Im~á 

- Ciente. Publicar. 

OF!CIO N9 750/85 
Belo Horizonte, 20 de dezembro de 1984. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

Com referência ao Ofício n9 4.397/84, dirigido 
por v. Exa. ao Sr. Secretário de Estado da Educ~ 
ção, encaminhando, através de cópia, o Requerim~ 
to n9 2.239/84, aprovado pelo Plenário dessa e-
grégia Assembléia Legislativa, envio-lhe, anexa, 
cópia da informação prestada pelo titular daque-
la Pasta, a respeito da implantação de uma Unid-ª 
de de Estudos Supletivos,para entrar em ativida-
des no próximo ano letivo, no Município de Sant~ 
na da Vargem. 

Prevaleço-me da oportunidade para renovar a V. 
Exa. a expressão do meu alto apreço. 

Hélio Garcia, Governador do Estado. 
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COPIA 
Belo Horizonte, 13 de novembro de 1984. 
Recebeu este Gabinete, da egrégia Assembléia Le 

gislativa, o Ofício n9 4.397/84, com cópia do Re 
querimento n9 2.239/84, em que se solicita a im= 
plantação de uma Unidade de Estudos Supletivos,pa 
ra entrar em atividades no próximo ano letivo~ 
no Município de Santana da Vargem. 

O assunto foi objeto de acurado exame por par-
te da Diretoria de Ensino Supletivo, de cujas i~ 
formações anexo cópia. 

Renovo, na oportunidade, a expressão do meu 
apreço. 

Octávio Elísio Alves de Brito, Secretário de 
Estado da Educação. 

COPIA 
INFORMAÇÃO N9 316/84 

Belo Horizonte, 30 de outubro de 1984. 
Referência: Papeleta SAG de 11/10/84. 
Interessado: Deputado Samir Cecília. 
Localidade: Santana da Vargem. 
Assunto: Solicita a implantação de uma Unidade 
de Estudos Supletivos. 
Informação: A instalação de UES depende de Convê 
nio a ser celebrado entre a Secretaria de Estado 
da Educação e o Município interessado. 

A instalação de uma UES no Município de Santa-
na da Vargem não está prevista no Plano Anual de 
Trabalho da Diretoria de Ensino Supletivo para o 
ano de 1984. 
Conclusão: A solicitação poderá ser analisada, opor 
tunamente, por ocasião do programa de expansão de 
ofertas para 1985. Para tal, deve a Prefeitura 
Municipal apresentar proposta em que estejam explí-
citas as condições e contrapartida necessárias à 
celebração do Convênio, através da Comissão Muni 
cipal de Educação à Delegacia Regional de Ensino 
dessa jurisdição. 

Nélson Antunes de Carvalho, Informante. 
À Chefia de Gabinete: De acordo. (Assinatura i 

legível). 
- Ciente. Publicar. 

OF!CIO N9 751/85 
Belo Horizonte, 20 de dezembro de 1984. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

Com referência ao Ofício n9 2.912/84, dirigido 
por v. Exa. ao Sr. Secretário de Estado da Educ~ 
ção, encaminhando,através de cópia, o Requer~ 
to n9 2.005/84, aprovado pelo Plenário dessa e-
grégia Assembléia Legislativa, envio-lhe, anexa, 
cópia da informação prestada pelo titular daque-
la Pasta, a respeito da extensão de séries.n~ ~~ 
cola Estadual Presidente Roosewelt, do MunLcLpLO 
de Passa-Quatro. 

Prevaleço-me da oportunidade para renovar a v. 
Exa. a expressão do meu alto apreço. 

Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Ge 
rais. COPIA 

Belo Horizonte, 8 de novembro de 1984. 
Recebeu este Gabinete, da egregLa Assembléia 

Legislativa, o Ofício n9 2.912/84, com .c~pia do 
Requerimento n9 2.005/84, em que se solLCLta ex-
tensão de séries na Escola Estadual Presidente Roose-
welt, do Municipio de Passa-Quatro. . _ 

Cumpre-me comunicar a V. Exa. que aLnda nao se 
encontra na Diretoria de Ensino de 19 Grau pro-
posta da Escola solicitando a adoção da medida: 

Reitero, no ensejo, protesto de elevado e dL~ 
tinto apreço. 

Octávio Elísio Alves de Brito, Secretário de 
Estado da Educação. 

- Ciente. Publicar. 
OF!CIO N9 752/85 

Belo Horizonte, 20 de dezembro de 1984. 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

Reportando-me aos termos do Ofício n9 3.649/ 
84/MFM, que me encaminhou V. Exa., em 4 de sete~ 
bro último, acompanhado de cópia do Requerimento 
n? 2.113/84, apresentado pelos Srs. Deputados Eu 
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clides cintra e outros e aprovado pelo P~enário 
dessa egrégia Assembléia_Legislativa, env~o-lhe, 
anexa, cópia da informa~ao prestad~ pela Secret~ 
ria de Estado da Educaçao, a respe~to da exten-
são de séries na Escola Estadual Caramuru, do M~ 
nicípio de Moema. 

Prevaleço-me da oportunidade para renovar a V. 
Exa. a expressão do meu alto apreço. 

Hélio Garcia, Governador do Estado. 
CÓPIA 

Belo Horizonte, 7 de novembro de 1984. 
Recebeu este Gabinete, da egrégia Assembléia L~ 

gislativa, o Ofício n9 3. 650/84 ,em que se solicita 
extensão de série na Escola Estadual Caramuru,do 
Município de Moema. 

o assunto foi objeto de acurado exame por par-
te da Diretoria de Ensino de 19 Grau, cujo pro-
nunciamento transcrevo: 

"A proposta da Escola em epígrafe ainda não deu 
entrada nesta Diretoria." 

Renovo, na oportunidade, a expressão do meu a-
preço. 

Octávio Elísio Alves de Brito, Secretário de 
Estado da Educação. 

-Ciente. Publicar. 
OFÍCIO N9 753/85 

Belo Horizonte, 20 de dezembro de 1984. 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

Reportando-me aos termos do Ofício n9 4.106/84/ 
MFM, que me encaminhou V: Exa. em 20 d~ setembro 
último acompanhado de copia do Requer~mento n9 
2.223/B4, apresentado pelos Srs. Deput~dos Eucll 
des Cintra e outros, aprovado pelo P~enario dessa 
egrégia Assembléia Legislativa, env~o-lhe, anexa, 
cópia da informação prestada pela Secretari~ de 
Estado da Educação, a respeito da instituiçao do 
ensino de 29 grau em escola estadual de Concei-
ção da Pedra. 

Prevaleço-me da oportunidade para renovar a V. 
Exa. a expressão do meu alto apreço. 

Hélio Garcia, Governador do Estado. 
CÓPIA 

INFORMAÇÃO N9 707/84 
Belo Horizonte, 19 de outubro de 1984. 

Informação: Considerando que a criação de ensino 
de 29 grau é parte do Plano de Expansão do_Ensi-
no para 1985 e que o mesmo se desenvolvera a ~ 
tir de trabalho conjunto entre Delegacia Regknru 
de Ensino e Município, informamos que o pedido 
deverá ser examinado, na ocasião, pela 8~ DRE de 
Itajubá. 
Conclusão: ~ necessário que o expediente seja en 
caminhado àquela Delegacia de Ensino. (Já encami 
nhado.) 

Terezinha de Castro 
À Chefia de Gabinete. 
Virgínia dos Santos Mendes, Diretora da DEII. 
- Ciente. Publicar. 

OFÍCIO N9 754/85 
Belo Horizonte, 20 de dezembro de 1984. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

Reportando-me aos termos do Ofício n9 2.445/ 
84/mcl, encaminhado por V. Exa. em 6 de agostoill 
timo, acompanhado de cópia do Requerimento n9 
1.921/84, apresentado pelos Srs. Deputados Eu-
clides Cintra e outros e aprovado pelo Plenário 
dessa egrégia Assembléia Legislativa, envio-lhe, 
anexa,cópia da informação prestada pela Secreta-
_ria de Estado da Educação, a respeito da exten-
são de séries na Escola Estadual Francisco Mano 
el, de São Sebastião do Rio Verde. 

Prevaleço-me da oportunidade para renovar a V. 
Exa. a expressão do meu alto apreço. 

Hélio Garcia, Governador do Estado. 
CÓPIA 

Belo Horizonte, 19 de novembro de 1984 
Referência: N9 32.000 
Interessada: E.E. Francisco Manoel. (Requerimen-
to n9 1.921/84, da Assembléia Legislativa). 

Localidade: São Sebastião do Rio Verde. 
Assunto: Extensão de série. 
Informação: O assunto foi devidamente examinado 
pela Diretoria de Ensino de 19 Grau, que escla:~ 
ce não ter dado entrada ali proposta de extensao 
de série na escola em epígrafe. 

Octávio Elísio Alves de Brito, Secretário de 
Estado da Educação. 

CÓPIA 
INFORMAÇÃO N9 233/84 

Belo Horizonte, 11 de outubro de 1984. 
Informação: As propostas de extensão de séries pa 
ra as Escolas Estaduais abaixo relacionadas não 
deram entrada nesta Diretoria até a presente da-
ta: 

- E.E. Francisco Manoel - 1.4.0.A - São Sebas 
tião do Rio Verde. 

- E.E. de Altolándia - 0.20.Z - Tapiraí. 
- E.E. CeL Vicente Torres Júnior - 0.20.B - Ca 

pital. 
- E.E.José Natalino Boaventura Leite- 0.2.0.A 

Pirapora. 
- E.E. Presidente Roosevelt- 1.2.0.A. - Passa 

Quatro. 
- E.E. - Arcãngelo - 0.2.0.Z - São João del-ReL 
- E.E. Deputado Manoel Costa - 0.2.0.A - Belo 

Horizonte. 
- E.E. Caramuri- 1.2.0.A- Moema. 
- E.E. Cel. José Barbosa de Carvalho - 1.2.0.A-

São José do Alegre. 
- E.E. Jaques Gonçalves - 1.2.0.A - Uberaba. 

Conclusão: As propostas das escolas acima não de 
ram entrada nesta Diretoria até a presente data: 
Cabe ressaltar que a Escola Estadual Francisco 
Manoel - 1.4.0.A, de Tapiraí, já oferece o ensi-
no de 19 grau - 1~ a 8~ série. 

Violeta Cândida Loures de Queiroz Freiria, téc 
nica. 

Maria do Carmo de Andrade, Coordenadora. 
A Chefia de Gabinete. 
José Boaventura Teixeira, Diretor de Ensino de 

19 Grau. 
- Ciente. Publicar. 

OFÍCIO N9 755/85 
Belo Horizonte, 20 de dezembro de 1984. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

Reportando-me aos termos do Ofício n9 4.634/8~ 
MFM, encaminhado por essa Presidência, em 19 de 
outubro último, acompanhado de cópia do Requeri-
mento n9 2.345/84, apresentado pelos Srs. Deput~ 
dos Clêuber Carneiro e outros e aprovado pelo 
Plenário dessa egrégia Assembléia Legislativa,~ 
~o-lhe, anexa, cópia da informação prestada pe-
lo Departamento de Estradas de Rodagem-DER-MG, a 
respeito da cessão de um trator de esteira para 
construir minibarragens comunitárias na região 
do Barreiro Novo, Riachinho e Vereda Grande, em 
São João da Ponte. 

Prevaleço-me da oportunidade para renovar a V. 
Exa. a expressão do meu alto apreço. 

Hélio Garcia, Governador do Estado. 
CÓPIA 

Belo Horizonte, 4 de dezembro de 1984. 

Ao Dr. Carlos Alberto Cotta. 
Referência: 34.045, de 30/10/84. . 
Assunto: Deputado Clêuber Carneiro e outros sol~ 
citam a cessão de um trator de esteira para cons 
truir minibarragens comunitárias na região do 
Barreiro Novo, Riachinho e Vereda Grande. 
Informação: o DER-MG não tem, infelizmente, co~: 
dições de atender em face dos compromissos Ja 
assumidos na área

1
de nossa 13~ Residência Regio-

nal. 
Atenciosamente, 
Bel. Américo Vianna Penna, Diretor de Apoio e 

Coordenação do DER-MG. 
- Ciente. Publicar. 

OFÍCIO N9 756/85 
Belo Horizonte, 20 de dezembro de 1984. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

Reportando-me aos termos do Ofício n9 4.043/ 8 ~ 



lbs, que me encaminhou V. Exa., em 18 de setembro 
último, acompanhado de cópia do Requerimento n9 
2.183/84, apresentado pelos Srs. Deputados José 
3antana e outros e aprovado pelo Plenário dessa 
~grégia Assembléia Legislativa, envio-lhe anem 
cópia da informação prestada pelo Depar~to d~ 
Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais-
DER-MG, a respeito do projeto de implantação e da 
pavimentação da rodovia Águas Formosas-Pavão, num 
trecho de 52 km. 

Prevaleço-me da oportunidade para renovar a V. 
Exa. a expressão do meu alto apreço. 

l~lio Garcia, Governador do Estado. 

CÓPIA 
Belo Horizonte, 7 de dezembro de 1984. 

Referência: 19.762, de 25/9/84. 
Assunto: Encaminha Requerimento n9 2.183/84, da 
A~sembléia Legislativa, solicitando a pavimenta-
çao da rodovia que liga Águas Formosas a Pavão, 
numa extensão de 52 km. 
Informação: Os recursos existentes até o presen-
te momento para a programação de 1985 são sufi-
cientes apenas para a conclusão das obras já em 
andamento em 1984. 

Atenciosamente, 
Bel. América Vianna Penna, Diretor de Apoio e 

Coordenação do DER-MG. 
- Ciente. Publicar. 

OFÍCIO N9 757/85 
Belo Horizonte, 20 de dezembro de 1984. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Est~do de Minas Gerais. 

Reportando-me aos termos do Ofício n9 4. 785/84 f 
mas, encaminhado por essa Presidência, em 26 de 
outubro último, acompanhado de cópia do Requeri-
mento n9 2.386/84, apresentado pelos Srs. Deputa 
dos Jaime Martins e outros e aprovado pelo Plenã 
rio dessa egrégia Assembléia Legislativa, envio= 
lhe, anexa, cópia da informação prestada pelo De 
partamento de Estradas de Rodagem do Estado de 
Minas Gerais - DER-MG, a respeito do asfaltamen-
to da rodovia que interliga Martinho Campos e Bom 
Despacho. 

Prevaleço-me_da oportunidade para renovar a v. 
Exa. a expressao do meu alto apreço. 

Hélio Garcia, Governador do Estado. 

CÓPIA 
Belo Horizonte, 4 de dezembro de 1984. 

Referência: 6~20, de 31/10/84. 
Assunto: Encaminha cópia do Requerimento n9 2.386/ 
84, dos Deputados Jaime Martins e outros, no qual soli 
citam o asfaltamento da rodovia que interliga Mar 
tinho Campos e Bom Despacho. -
Informação: O projeto de pavimentação está sendo 
desenvolvido, com conclusão prevista ainda para 
este ano. 

Atenciosamente, 
Bel. Américo Vianna Penna, Diretor de Apoio e 

Coordenação do DER-MG. 
- Ciente. Publicar. 

OFÍCIO N9 758/85 
Belo Horizonte, 20 de dezembro de 1984. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

Reportando-me aos termos do Ofício n9 5.238/8~ 
MFM, de 28 de novembro de 1984, pelo qual V.Exa. 
traz ao meu conhecimento que essa egrégia Assem-
bléia manteve o veto parcial oposto à Proposição 
de Lei n9 9295, que altera a Lei n9 8284, de 19 
de outubro de 1982, dispondo sobre a Caixa Bene-
ficiente da Polícia Militar do Estado de Minas 
Gerais - CBPM, cumpre-me agradecer a gentileza da 
comunicação. 

Valho-me do ensejo para reiterar a V. Exa. as 
expressões de elevada estima e distinta conside-
ração. 

Hélio Carvalho Garcia, Governador do Estado de 
Minas Gerais. 

- Ciente. Publicar. 
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OFÍCIO 
Brasília, ll de dezembro de 1984. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

'rem sido preocupação constante da minha gestão 
garantir o poder real dos salários dos trabalha-
d~res, o q~e demos ~nício com a reforma da polí-
tlca salarlal atraves da Lei n9 6.708/79. Are-
cessão econômica, entretanto, constrangeu-nos a 
tomar uma série de procedimentos que determinam 
sacrifícios para toda a população. Por outro la-
do, devo referir que a regulamentação da remune-
ração dos trabalhadores inativos é de competên-
cia exclusiva da Pasta da Previdência Social. 

Permanece, contudo, o nosso empenho em evolver 
esforços, de modo a minorar esta situação críti-
ca e a devolver aos trabalhadores o equilíbrio e 
a paz social. 

Aproveito o ensejo para renovar a expressão do 
meu real apreço e distinta consideração. 

Saudações cordiais, 
Murilo Macedo, Ministro do Trabalho. 
- Ciente. Publicar. 

OFÍCIO 
Belém, 5 de dezembro de 1984. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

Tenho a honra de comunicar a V. Exa. que esta 
Assembléia Legislativa, em sessão realizada dia 
14 de novembro, aprovou a proposição n9 2.481/84, 
de autoria do Sr. Deputado Eladyr Nogueira Lima, 
cujo teor transcrevo abaixo: 

todo o Bra 
lançamentõ 

no dia 2 

"Considerando que foi comemorada em 
sil a passagem do 409 aniversário do 
do "Manifesto aos mineiros", ocorrido 
próximo passado; 

Considerando que no dia 24 de outubro de 1943 
uma plêiade de homens ilustres e cheios de amor 
pela Pátria e pela liberdade, tendo à frente o 
insigne escritor Odilon Braga e Adauto Lúcio Car 
doso, Bilac Pinto, José de Magalhães Pinto e mui 
tos outros, lançavam o "Manifesto aos Mineiros"~ 
documento histórico. 

Requeiro, na forma expressa em nosso Regimento 
Interno e ouvido o douto e soberano Plenário, se 
ja inserido nos anais deste Poder Legislativo o 
encarte do jornal "O Liberal", edição do dia 24 
próximo passad~ intitulado: "Manifesto aos minei 
ros - 40 anos". -

Requeiro que de nossa decisão seja dado conhe-
cimento em seu inteiro teor ao Exmo. Sr. Presi-
dente da República, aos Governadores do Pará e 
de Minas Gerais, ao Instituto Histórico e Geográ 
fico do Pará, ao Conselho Estadual de Cultura e 
à Assembléia Legislativa de Minas Gerais." 

Sirvo-me do ensejo para apresentar a V. Exa. 
protestos de estima e apreço. 

Deputado Lucival Barbalho, Presidente da Assem 
bléia Legislativa do Estado do Pará. 

- Ciente. Publicar e agradecer. 
Em 11/1/85: 

OFICIO N9 759/85 
Belo Horizonte, 21 de dezembro de 1984. 

Exmo.Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Reportando-me aos termos do Ofício n~ ~106/84, 
que me encaminhou V. Exa. em 20 de setembro últi 
mo, acompanhado de cópia do Requerimento n9 22237 
84, apresentado pelos Srs. Deputados Euclides 
Cintra e outros e aprovado pelo Plenário dessa 
egrégia Assembléia Legislativa, envio-lhe,anexa, 
cópia da informação prestada pela Secretaria de 
Estado da Educação, a respeito da criação do ens1 
no de 29 grau no Município de Conceição da Pedra. 

Prevaleço-me da oportunidade para renovar a V. 
Exa. a expressão do meu alto apreço. 

Hélio Garcia, Governador do Estado. 
CóPIA 

Belo Horizonte, 8 de novembro de 1984. 

Referência: N9 33.358 
Interessada: Assembléia Legislativa (Requerimen-
to n9 2.223/84) 
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Localidade: Capital 
Assunto: Criação do ensino de 29 grau no Municí-
pio de Conceição da Pedra. 
Informação: O assunto foi devidamente examinado 
pela Diretoria de Ensino de 29 Grau, de cujo pr~ 
nunciamento se anexa cópia. 

Octávio Elísio Alves de Brito, Secretário de 
Estado da Educação. 

INFORHAÇÃO N9 696/84 
Belo Horizonte, 30 de outubro de 1984. 

Informação: Considerando que a criação do ensino 
de 29 grau é parte do Plano de Expansão do Ensi-
no para 1985 e que o mesmo se desenvolverá a paE 
tir de trabalho conjunto entre Delegacia Regio-
nal de Ensino e Município, informamos que o pedi 
do deverá ser examinado, na ocasião, pela 8'i' DRE~ 
de Itajubá. 
Conclusão: ~ necessário que o expediente seja en 
caminhado àquela Delegacia de Ensino. (Já encami-
nhado) 

Oneide M. de Andrade 
À Chefia de Gabinete 
Virgínia dos Santos 11endes, Diretora da DEI!. 
- Ciente. Publicar. 

OF!CIO N9 760/85 
Belo Horizonte, 21 de dezembro de 1984. 

Exmo.Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Reportando-me aos termos do Ofício n94.432/83/ 
albs, que me encaminhou V. Exa. em 8 de outubro 
último, acompanhado de cópia do Requerimento n9 
2.292/84, apresentado pelos Srs. Deputados Ge-
raldo Ribeiro e outros e aprovado pelo Plenário 
dessa egrégia Assembléia Legislativa, envio-lhe, 
anexa, cópia da informação prestada pela Secreta 
ria de Estado da Educação. a respeito da implan= 
tação do ensino de 29 grau na Escola Estadual De 
sembargador Barcelos Correia, do Distrito de Ha= 
jor Ezequiel, nunicípio de Alvinópolis. 

Prevaleço-me da oportunidade para renovar a V. 
Exa. a expressão do meu alto apreço. 

Hélio Garcia, Governador do Estado 
CÓPIA 

Belo Horizonte, 9 de novembro de 1984. 
Recebeu este Gebinte, da egrégia Assembl~ía Le 

gislativa, o Ofício n9 4.433/84, com cópia do Re 
querimento n 2.292/84, em que se solicita a criã 
ção de ensino de 29 grau na Escola Estadual De= 
sembargador Barcelos Correia, de Major Ezequiel, 
r.tunicípio de Alvinópolis. 

Prevaleço-me da oportunidade para renovar a V. 
Exa. a expressão do meu alto apreço. 

Hélio Garcia, Governador do Estado. 
CÓPIA 

Belo Horizonte, 9 de novembro de 1984. 
Recebeu este Gabinete, da egrégia Asse~~léia 

Legislativa, o Ofício n9 4.433/84. com cópia do 
Requerimento n9 2.292/84, em que se solicita a 
criação de ensino de 29 grau na Escola Estadual 
Desembargador Barcelos Correia, de Major Ezequiel, 
Município de Alvinópolis. 

o assunto foi objeto de acurado exame por paE 
te da Diretoria de Ensino de 29 grau, de cujas 
informações anexo cópia. 

Renovo, na oportunidade, a expressão do meu 
apreço. 

Octávio Elísio Alves de Brito, Secretário de 
Estado da Educação. 

CÓPIA 
INFORMAÇÃO N9 697/84 

Belo Horizonte, 30 de outubro de 1985. 
Informação: Considerando que a criação de ensino 
de 29 grau é parte do Plano de Expansão do Ensi-
no para 1985 e que o mesmo se desenvolverá a par 
tir de trabalho conjunto entre Delegacia Regio= 
nal de E~sino e Hunicípio, informamos que o pedi 
do devera ser examinado, na ocasião, pela 20<;~ DHE~ 
de Ponte Nova. 
Conclusão: ~ necessário que o expediente seja en 
caminhado àquela Delegacia de Ensino. (Já enca= 

minhado) 
Carmem de Oliveira 
À Chefia de Gabinete 
Virginia dos Santos Mendes, Diretora da DEII. 
- Ciente. Publicar. 

OFÍCIO N9 761/85 
Belo Horizonte, 21 de dezembro de 1984. 

Exmo.Sr. Presidente da Assembléia Legislativa .do 
Estado de !Unas Gerais. 

Reportando-me aos termos do Ofício n9 3.522/84/ 
HFM, que me encaminhou V. Exa., em 29 de agosto 
último, acompanhado de cópia do Requerimento n9 
2.042/84, apresentado pelos Srs. Deputados Eucl! 
des Cintra e outros e aprovado pelo Plenário des 
sa egrégia Assembléia Legislativa, envio-lhe,ane 
xa, cópia da informação prestada pela Secretariã 
de Estado da Educação, a respeito da extensão de 
série na Escola Estadual José Barbosa de Carva-
lho, de São José do Alegre. 

Prevaleço-me da oportunidade para renovar a V. 
Exa. a expressão do meu alto apreço. 

Hélio Garcia, Governador do Estado. 
CÓPIA 

Belo Horizonte, 7 de novembro de 1984. 
Hecebeu este Gabinete, da egrégia Asse~bléia 

legislativa, o Ofício n9 3.523/84, com cópia do 
Requerimento de n9 2. 042/84, em que se solicita 
extensão de série na Escola Estadual José Barbo-
sa de Carvalho, de São José do Alegre. 

O assunto foi objeto de acurado exame por par-
te da Diretoria de Ensino de 19 grau, cujo pro-
nunciamento transcrevo: 

" A proposta da Escola em epígrafe ainda não 
deu entrada nesta Diretoria". 

Renovo, na oportunidade, a expressão do meu 
apreço. 

Octávio Elísio Alves de Brito, Secretário de 
Estado da Educação. 

- Ciente. Publicar. 
OFÍCIO N9 762/85 

Belo Horizonte, 21 de dezembro de 1984. 
Exmo.Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Heportando-me aos termos do Ofício n9 4.772/ 
84/lbs, que me encaminhou V. Exa., em 25 de out~ 
bro último, acompanhado de cópia do Requerimento 
n9 2.358/84, apresentado pelos Srs. Deputados S~ 
mir Cecílio e outros e aprovado pelo Plenário de~ 
sa egrégia Assembléia Legislativa, envio-lhe,an~ 
xa, cópia da informação prestada pela Secretaria 
de Estado da Saúde, a respeito das condições de 
saneanento da lagoa da Pampulha. 

Prevaleço-me da oportunidade para renovar a V. 
Exa. a expressão do meu alto apreço. 

Hélio Garcia, Governador do Estado. 

CÓPIA 

Referência: N9 31.097 
Assunto: Dr. Carlos Cotta, Secretário de Estado 
do Governo e Coordenação Política, encaminha Ofi 
cio n9 4.772, do Presidente da Assembléia Legis-
lativa, pelo qual envia cópia do Requerimento n9 
2.358/84, dos Deputados Samir Cecílio e outros, 
em que solicitam informações a respeito das con-
diçoes de saneamento da lagoa da Pampulha. _ 
Despacho: Ao Secretário da saúde, para p obse-
quio de examinar e informar. _ . 
Informação: o assunto em pauta é da competenc~a 
da SUDECAP e de várias comissões especiais cri~ 
das para estudar o problema. 

Ganinete, 30 de novembro de 1984 
Dario de Faria Tavares, Secretário de Estado 

da Saúde. 
- Ciente. Publicar. 

OFÍCIO N9 763/85 
Belo Horizonte, 21 de dezembro de 1984. 

Exmo.Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Reportando-me aos termos do Ofício n9 4.524/ 
84/MFM, que me encaminhou V. Exa., em 16 de out~ 
bro último, acompanhado pelos Srs. Deputados Men 



des Barros e outros e aprovado pelo Plenário des 
sa egrégia Assembléia Legislativa, envio-lhe,ane 
xa, cópia da informação prestada pelo Departamen 
to de Estradas de Rodagem - DER-MG, a respeitÕ 
dá encampação da rodovia que liga Frei Inocêncio 
a são José do Safira. 

Prevaleço-me da oportunidade para renovar a V. 
Exa. a expressão do meu alto apreço. 

Hélio Garcia, Governador do Estado. 
CÓPIA 

Belo Horizonte, 7 de dezembro de 1984. 
Referência: 8.256, de 23/10/84. 
Assunto: Encaminha Requerimento n92.311/84, da 
Assembléia, solicitando a encampação da rodovia 
que liga Frei Inocêncio a São José do Safira. 
Informação: O trecho solicitado está incluído na 
listagem preliminar de rodovias vicinais, que s~ 
rá objeto de estudos de viabilidade e que defini 
rão o elenco final dos trechos a serem financiados 
junto ao BNDES. 

Atenciosamente, 
Bel. América Viana Penna, Diretor de Apoio e 

Coordenação do DER-MG. 
- Ciente. Publicar. 

OFÍCIO N9 764/85 
Belo Horizonte, 21 de dezembro de 1984. 

Exmo.Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Reportando-me aos termos do Oficio n9 4.547/ 
84/mas, que me encaminhou V. Exa., em 16 de out~ 
bro último, acompanhado de cópia do Requerimento 
n9 2.313/84, apresentado pelos Srs. Deputados Fer-
nando Rainha e outros e aprovado pelo Plenário 
dessa egrégia Assembléia Legislativa, envio-lhe, 
anexa, cópia da informação prestada pelo Depart~ 
menta de Estradas de Rodagem - DER-MG, a respei-
to da implantação e pavimentação do acesso da Ro 
dovia BR-267 à cidade de Carvalhos. 

Prevaleço-me da oportunidade para renovar a 
v. Exa. a expressão do meu alto apreço. 

Hélio Garcia, Governador do Estado. 

CÓPIA 
Belo Horizonte, 10 de dezembro de 1984. 

Referência: 632, de 23/10/84. 
Assunto: Pedido de implantação e pavimentação do 
acesso de Carvalhos à Rodovia BR-267. 
Informação: Existe o Projeto Final de Engenharia 
do referido acesso. A obra foi incluída na pro-
gramação do DER-MG e sua concretização, no exer 
cicio de 1985, dependerá da definição e garantia 
dos recursos orçamentários. 

Atenciosamente, 
Bel. América Viana Penna, Diretor de Apoio e 

Coordenação do DER-HG. 
- Ciente. Publicar. 

OFÍCIO N9 765/85 
Belo Horizonte, 21 de dezembro de 1984. 

Exmo.Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Reportando-me aos termos do Oficio n9 5.037/ 
84/albs, que me encaminhou v. Exa., em 13 de no-
vembro último, acompanhado de cópia do Requeri-
mento n9 2.425/84, apresentado pelos Srs. Deput~ 
dos Domingos Lanna e outros e aprovado pelo Plen~ 
rio dessa egrégia Assembléia Legislativa, envio-lhe, 
anexa, cópia da informação prestada pelo Depart~ 
menta de Estradas de Rodagem-DER-MG, a respeito 
da encampação da estrada que liga Barra Longa a 
Acaiaca. 

Prevaleço-me da oportunidade para renovar a 
v. Exa. a expressão do meu alto apreço. 

Hélio Garcia, Governador do Estado. 

CÓPIA 
Belo I~rizonte, 19 de dezembro de 1984. 

Referência: 32.208, de 22/11/84. 
Assunto: Presidente da Assembléia 
caminha cópia do Requerimento n9 
qual é solicitada a encampação da 
ga Barra Longa a Acaiaca. 

Legislativa en 
2.425/84, nÕ 

estrada que li 
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Informação: A solicitação está incluída na lista 
~em preliminar de rodovias vicinais, que será oh 
Jeto de ~studos de viabilidade que definirão õ 

elenco flnal dos trechos a serem financiados jun 
to aos BNDES. -

Atenciosament€, 
Bel. América Viana Penna, Diretor de Apoio e 

Coordenação do DER-MG. 
- Ciente. Publicar. 

OFÍCIO N9 766/85 
Belo Horizonte,, 21 de dezembro de 1984. 

Exmo.Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Hinas Gerais. 

Reportando-me aos termos do Oficio n94.977/84/ 
mas, que me encaminhou V. Exa., em 7 de novembro 
último, acompanhado de cópia do Requerimento n9 
2.391/84, apresentado pelos Srs. Deputados Eucli 
des Cintra e outros e aprovado pelo Plenário des 
sa egrégia Assembléia Legislativa, envio-lhe, ane 
xa, cópia da informação prestada pela Secretaria 
de Estado da Saúde, a respeito da contratação de 
um dentista para o Centro de Saúde do Município 
de Extrema. 

Prevaleço-me da oportunidade para renovar a v. 
Exa. a expressão do meu alto apreço. 

Hélio Garcia, Governador do Estado. 

CÓPIA 
Referência: n9 34.622 
Assunto: Dr. Carlos Cotta, Secretário de Estado 
do Governo e Coordenação Política, encaminha Ofí 
cio n9 4.977/84, do Presidente da Assembléia Le= 
gislativa, Deputado Genésio Bernardino, através 
do qual envia cópia do Requerimento n9 2.391/84, 
dos Deputados Euclides Cintra e outros, no qual 
solicitam a contratação de um dentista para o Cen 
tro de Saúde do Município de Extrema. -
Despacho: Ao Secretário da Saúde, para o obséquio 
de examinar e informar. 
Informação: O pedido foi recebido com apreço, to 
davia está sendo realizado concurso público para 
preenchimento de vagas na classe de Cirurgião-Den 
tista do Ouadro Permanente do Estado.Somente após 
o preench~nto das vagas existentes, poderão oco!: 
rer contratações a nível desta Secretaria. 

Gabinete, aos 22 de novembro de 1984. 
Dario de Faria Tavares, Secretário de Estado 

da Saúde. 
- Ciente. Publicar. 

OFÍCIO N9 767/85 
Belo Horizonte, 21 de dezembro de 1984. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléiét 
do Estado de Minas Gerais. 

Legislativa 

Reportando-me aos termos do Ofício n9 2.911/ 
84/DH, que me encaminhou V. Exa., em 22 de agos-
to último, acompanhado de cópia do Requerimento 
n9 2.005/84, apresentado pelos Srs. Deputado: ~~ 
clides Cintra e outros e aprovado pelo PlenarlO 
dessa egrégia Assembléia Legislativa, envio-lhe, 
anexa, cópia da informação prestada pelo Secret~ 
rio de Estado da Educação, a respeito da exten-
são de séries na Escola Estadual Presidente Roo-
sewel, da cidade de Passa-Quatro. 

Prevaleço-me da oportunidade para renovar a 
V. Exa. a expressão do meu alto apreço.-

Hélio Garcia, Governador. 

CÓPIA 
Belo Horizonte, 8 de novembro de 1984. 

Referência: N9 5.924 
Interessada: E.E. Presidente Roosewel. (Requeri-
mento n9 2.005/84, da Assembléia Legislativa). 
Localidade: Passa-Quatro 
Assunto: Extensão de séries. 
Informação: o Assunto foi devidamente examinado 
pela Diretoria de Ensino de 19 c"rau, que esclare 
ce não ter dado entrada ali proposta de extensãõ 
de série na escola em epígrafe. 

Octávio Elísio Alves de Brito, Secretário de 
Estado da Educação. 

- Ciente. Publicar. 
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OFÍCIO 
Belo Horizonte, 20 de novembro de 1984. 

Exmo.Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Apraz-nos comunicar a V. Exa. o recebimento do 
Ofício n9 4.745, de 25 de outubro de 1984, com 
cópia do Requerimento n9 2.047/84, apresentado 
pelos Srs. Deputados Hares Guia e outros,no qual 
solicitam a liberação do quarteirão fechado da 
Praça Sete, para realização de manifestações po-
pulares. 

Esclarecemos, outrossim, que o expediente foi 
enviado ao Prefeito Municipal de Belo Horizonte, 
Ruy Lage, para exame e pronunciamento. 

No ensejo, apresentamos a V. Exa. protestos de 
estima e consideração. 

Luiz Otávio Mota Valadares, Secretário de Esta 
do da Administração. 

- Ciente. Publicar. 
OFÍCIO 

Belo Horizonte, 27 de novembro de 1984. 
Exmo.Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Venho, por meio deste, acusar o recebimento de 
seu ofício, datado de 7 do corrente, em que enca 
minha o teor, por cópia, do Requerirrento n9 2. 3 917 
84, apresentado pelos Srs. Deputados Euclides 
Cintra e outros, no qual formulam apelo no sent! 
do de se contratar um dentista para o Centro de 
Saúde do Hunicípio de Extrema. 

Em resposta, cumpre-me informar-lhe que o pedi 
do foi recebido com apreço; todavia está sendo 
realizado concurso público para preenchimento de 
vagas na classe de Cirurgião-Dentista do Quatro 
Permanente do Estado. Somente após o preenchimen 
to da's vagas existentes, poderão ocorrer contra= 
tações a nível desta Secretaria. 

Atenciosamente, 
- Ciente. Publicar. 

OFÍCIO 
Belo Horizonte, 30 de novembro de 1984. 

Exmo.Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Em atenção aos termos de sue Ofício n9 3.909/ 
84, Requerimento n9 2.173/84, encaminho a V.Exa. 
cópia da resposta que, sobre o assunto,recebi da 
Diretoria-Geral do Departamento de Estradas de 
Rodagem. 

Solicitando levar ao conhecimento dos Srs. De-
putados Marcos Peixoto e outros a resposta em r~ 
ferência, renovo a V. Exa. protestos de elevada 
consideração. 

Álvaro Antônio Teixeira Dias, Secretário de Es 
tado dos Transportes. 

COPIA 
Belo Horizonte, 8 de novembro de 1984. 
Ao Secretário Álvaro Antônio T. Dias. 

Referência: Set. 0301/84, de 19/10/84 
Assunto: pedido de construção de estrada entre 
Jordânia e Salto da Divisa. 
Informação: não há projeto de engenharia elabora 
do para o referido trecho, condição básica para 
inclusão do mesmo em qualquer programa de obras 
do DER. 

Atenciosamente, 
Eng. Antônio Alberto Canabrava, Diretor-Geral 

do DER. 
- Ciente. Publicar. 

OFÍCIO 
Belo Horizonte, 3 de dezembro de 1984. 

Exmo.Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Em atenção aos termos de seu Ofício n9 3. 752/84, 
informo a V. Exa. que, após consulta ao Departa-
mento de Estradas de Rodagem, o projeto visando 
o asfaltamento do trecho de acesso de Prados à 
BR-383 está sendo elaborado péla Diretoria de 
Projetos daquele órgão. 

Solicitando levar a resposta em referência aos 

Srs. Deputados José Bonifácio Filho e outros, re 
novo a V. Exa. protestos de elevada consideração.-

Álvaro Antônio Texeira Dias, Secretário de Es-
tado dos Transportes. 

- Ciente. Publicar. 
OFÍCIO 

Belo Horizonte, 4 de dezembro de 1984. 
Exmo.Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Em atenção aos termos de seu Ofício n9 3. 749/84, 
tenho o prazer de informar a V. Exa. que, após 
consulta ao Departamento de Estradas de Rodagem, 
o projeto de engenharia para o trecho Dores de 
Campos à BR-265 está sendo elaborado. 

Solicitando levar aos Srs. Deputados José Boni 
fácio Filho e outros a resposta em referência~ 
renovo a V. Exa. protestos de elevada considera-
ção. 

Alvaro Antônio Teixeira Dias, Secretário de Es 
tado dos Transportes. 

- Ciente. Publicar. 

OFÍCIO 
Belo Horizonte, 5 de dezembro de 1984. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia 
do Estado de Minas Gerais. 

Legislativa 

Venho, por meio deste, encaminhar-lhe, anexo, 
xerox do Ofício 511-000.0/494, de 6 de novembro 
próximo passado, em atenção ao seu pedido cons-
tante do Ofício n9 4.315/84, de 19 de outubro do 
corrente ano, para seu conhecimento. 

Valho-me do ensejo para apresentar a V. Exa. 
protestos de apreço e consideração. 

Dario de Faria Tavares, Secretário de Estado 
da Saúde. 

COPIA 
Belo Horizonte, 6 de novembro de 1984. 

Exmo.Sr. Secretário de Estado da Saúde. 
Estamos encaminhando à Superintendência Regio 

nal do IAPAS - Av. Afonso Pena - 342, seu Ofício 
n9 SES: 2.968, relativo ao pedido de conversão, 
em prestação de serviços, dos débitos de contri 
buições dos hospitais das cidades da microrre-
gião do Vale do Rio Grande. 

Aquele órgão, ao qual está afeto o assunto, de 
verá prestar-lhe as informações necessárias. 

Ao ensejo, renovo a V. Exa. os meus protestos 
de estima e consideração. 

Delano Brochado Adjuto, Superintendente Regio-
nal do INAMPS. 

- Ciente. Publicar. 

OFÍCIO 
Belo Horizonte, 10 de dezembro de 1984. 

Exmo.Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

•renho o prazer de encaminhar a V. Exa. cópia 
do Ofício 1.173/PR/84, recebido do Sr. Presiden-
te da Metrobel, em atenção aos termos de sua COE 
respondência n9 4. 954/84, Ro:Iuerinento n9 2. 376/84 • 

Solicitando levar ao conhecimento dos Srs. De-
putados Gil César e outros a resposta em referê~ 
cia, renovo a v. Exa. protestos de elevada cons! 
deração. 

Álvaro Antônio Teixeira Dias, Secretário de Es 
tado dos Transportes. 

COPIA 
Belo Horizonte, 28 de novembro de 1984. 

Exmo.Sr. Secretário de Estado dos Transportes. 
Em atenção ao Ofício SET/324/84, de V. Exa.,e~ 

caminhando Requerimento 2.376/84, da Assembléia 
Legislativa de 1-!inas Gerais, levamos ao conheci-
mento de V. Exa. que a diretoria da METROBEL se~ 
pre esteve aberta ao atendimento à comunidade, 
através da classe política, visando, assim, for-
talecer o Legislativo. 

r1antemos também uma equipe técnica e a Central 
METROBEL de Operações, o que tem proporcionado ~ 
através de um perfeito entrosamento com a comun~ 
dade, encontrar a solução para os proplemas apr~ 
sentados. 



Colocamo-nos ã disposição de V. Exa. para maio 
res esclarecimentos e, na oportunidade, renova-
mos nossas expressões de apreço e consideração. 

Atenciosamente, 
S~rgio Ladeira Furquim Werneck, Diretor-Presi-

dente da METEOBEL. 
- Ciente. Publicar. 

OFÍCIO 
Belo Horizonte, 10 de dezembro de 1984. 

Exmo.Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Tenho em mãos o Ofício n? 5.306/84, datado de 
4 de dezembro corrente, por meio do qual V. Exa. 
encaminhou cópia de Eequerimento de autoria dos 
Deputados Clodesmidt Eiani e outros, com_as Eme~ 
das n?s 1 e 2, versando sobre a instalaçao de um 
distrito policial no centro de Juiz de wra. 

Informo-lhe, a propósito, que já determinei, 
aos órgãos competentes desta Pasta, a realiz~ 
ção de interessados estudos com vistas a progra-
mação de providências, visando ã solução do as-
sunto. 

Prevaleço-me do ensejo para externar-lhe pro-
testos de minha elevada estima e distinta consi-
deração. 

Chrispim Jacques Bias Fortes, Secretário de Es 
tado da Segurança Pública. 

- Ciente. Publicar. 
OFÍCIO 

Belo Horizonte, 10 de dezembro de 1984. 
Exmo.Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Com cordial visita, acusamos o recebimento do 
Ofício n? 498/84, de 9 de abril, através do qual 
v. Exa. nos encaminha cópia do Eequerimento n? 
1. 282/84, formulado pelos Srs. Deputados Hugo ~ 
pos e outros, solicitando o espaçamento de 6 em 
6 meses da aplicação da vacina contra aftosa na 
região do Vale do Eio Doce. 

O assunto mereceu toda a nossa atenção, mas, 
considerando possuir aquela região alta densida-
de de bovinos por propriedade e grande movimenta 
ção de animais, constituindo, por isso, uma árei 
de elevado risco de ocorrência e de disseminação 
da doença, é imprescindível a vacinação sistemá-
tica dos rebanhos de 4 em 4 meses. 

Na expectativa de sua compreensão, renovamos a 
V. Exa. protestos de elevada estima e apreço. 

Afrânio de Avellar Marques Ferreira, Secretá-
rio da Agricultura, em exercício. 

- Ciente. Publicar. 
OFÍCIOS 

Do Deputado Federal Jorge Carone(2), agradecen 
do covitc para participar do lançamento do livro 
"Manual do Vereador", do Senador Alfredo Campos 
e da solenidade de entrega do título de Cidadão 
Honorário do Estado de Minas Gerais ao Dr. Améri 
co Palha Neto. 

- Ciente. 

Do Sr. Hélcio Eubens L. Almeida, Chefe de Gabi 
nete do Ministério do Trabalho, informando que o 
assunto constante do Ofício n? 5.036 já se encon 
tra em análise na Secretária de Emprego c análi= 
se. 

- Ciente. 
Do Sr. Euclides Pereira de Mendonça, Chefe de 

Gabinete do Ministério da Justiça, encaminhando 
cópia da Eesolução n? 629/84, do CONTRAN, que diz 
respeito às providências para assistência, defe-
sa e segurança no transporte de trabalhadores ru 
rais, solicitadas em proposição de autoria do De 
putado Geraldo Eibeiro. 

- Ciente. 
Do Sr. Gil Gouvea Macieira, Presidente da Cai 

xa Econômica Federal, informando, em atenção ao 
Eequerimento n'? 2.133/84, do Sr. Deputado Samir 
Cecílio,que a sugestão de opçªo por redimento~ 
baseados na variação da cotaçao do ouro e do do 
lar deve ser encaminhada ao BNH, órgão gestor do 
sistema. 

- Ciente. 
Do Sr. Alvarino de Araújo Pereira, Diretor-Co-

19 

ral do DNAEE, informando que aquele órgão vem 
realizando estudos, entre outros, sobre a viabi-
lidade de transferir os encargos de iluminação 
pública dos municípios para os concessionários 
de serviços públicos de cnor(fia el~trica, como é 
solicitado em proposição de autoria do Deputado 
Samir Cecília. 

- Ciente. 
Do Sr. Hércules Diz Ventura, Presidente do Tri 

bunal de Contas do Estado de Minas Gerais, encà= 
minhando informação da Diretoria Financeira e Or 
çamentária para os Municípios de que aquela Cor= 
te ainda não recebeu os balancetes mensais de re 
ceita e despesa de 1982 e 1983 e o orçamento de 
1983 da Prefeitura Municipal de Lassence e de 
que o número reduzido de técnicos especializados 
impossibilita, de imediato, a realização de audi 
teria na referida Prefeitura, conforme soliciti 
o Deputado Mares Guia, atrav~s do Eequerimento 
n'? 2.474/84. 

- Ciente. 
Do Sr. Euy Lage, Prefeito Municipal de Beio Ho 

rizonte, informando que o pedido de construção 
de grupo escolar no Bairro Sagrada Família, cons 
tante do Eequerimento n? 2.261/84, do Sr. Deputi 
do Gil César, não pôde ser atendido em razão da= 
quela área estar bem dotada de rede escolar. 

- Ciente. 
Do Sr. Breno Lombardi, Presidente da TUill1INAS 

(4), agradecendo convites para as solenidades de 
entrega de título de Cidadão lwnorário do Estado 
de Minas Gerais a Mílton Nascimento e Dr. Améri-
ca Palha Neto, para a reunião especial em homena 
gem ao cinqüentenário de formatura dos médicos 
mineiros e para a reunião solene de encerramento 
da Segunda Sessão Legislativa Ordinária da Déci-
ma Legislatura. 

- Ciente. 
Do Sr. Tancredo Furtado, Diretor da Faculdade 

de Medicina da Universidade Federal de Minas Ge-
rais, agradecendo convite para a solenidade de 
entrega do titulo de Cidadão Honórario do Estado 
de Minas Gerais a Hílton Nascimento. 

- Ciente. 
Do Sr. Kleber Pereira Valeriano, Prefeito Muni 

cipal de Araxá, dando ciência da primeira direto 
ria da Associação dos !1unicipios da !1icroregião 
do Planalto de Araxá-hMPLA, entidade fundada pe-
los municípios da região. 

- Ciente. 
Do Sr. Wilson da Silveira Oliveira, Presidente 

da Câmara !1unicipal de Alfenas, comunicando que 
aquela edilidade aprovou, por unanimidade, requ~ 
rimento do vereador Antônio Camilo da Silva So-
brinho, contendo moção de congratulações com o 
compositor Mílton Nascimento. 

- Ciente. 
Do Sr. Antônio Carvalho Ventura, Chefe de Gabi 

neto do Presidente do BNH, encaminhando informa-
ções acerca do bônus e da equivalência salarial 
nos reajustamentos das prestações da casa pró-
pria, instituídos pelo Decreto-Lei 2.164/84. 

- Ciente. 
Do Departamento de Controle de Zoonoses da Se-

cretária Municipal de Saúde da Prefeitura de B~ 
lo Horizonte, encaminhando relatório das ativid~ 
des do órgão no mês de novembro/84. 

-· Ciente. 

'rELEGRAMAS 

Do Senador Murilo Badaró, agradecendo a consi2 
nação em ata dos trabalhos desta Assembléia, re-
querida pelo Deputado Eoberto Luiz Soares, de um 
voto de congratulações pela inauguração do Cen-
tro do Comércio do Café do Estado de Minas Ge-
rias. 

- Ciente. 
Do Deputado Estadual Dílton Lyrio Neto, comuni 

cando sua posse, temporariamente, no cargo de GÕ 
vernador do Estado do Espírito Santo. 

- Ciente. 

Do Governador de Eondônia, José 'l'eixcira de O-
liveira, cumprimentando o Presidente desta Assem 
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bléia por suu udrninistração e pelo aniversário de 
Belo Horizonte. 

- Ciente. 
Do Sr. Hélio Mauro Urnbelino, Chefe do Gubinete 

do Ministro du Previdência e Assisténciu Sociul, 
acusando recebimento de solicitução no sentido 
de se envidarcrn esforços pura obtenção de recur-
sos destinados u compra de medicamentos para u 
farmácia do INl\MPS. 

- Ciente. 
Do Sr. Augusto José Braga de Andrade, Chefe de 

Gabinete do Ministro dos Transportes, informando 
que se uguurda alocução de recursos pura inclu-
são das obras de repuros na BR-2p2 no programa 
de 1985, solicitada através do Requerimento n9 
2.439/84, do Sr. Deputado Geraldo Ribeiro. 

- Ciente. 
Do Sr. José Menezes Senna, Presidente da Cornis 

são Nacionul de Facilitação do Comércio Exterioi 
- CONFAC, informando que o assunto de que trata 
o requerimento do Sr. Deputudo Jaime Martins foi 
encarninhudo aos órgãos cornpctentes:RFFSA e CURD, 
para as devidas providéncias. 

- Ciente. 
Do Sr. Sídio Nusca, Prefeito Municipal de Bar-

bacena, solicitando apoio à aprovação do Projeto 
de Lei n9 13/84. 

- Ciente. 
Do Sr. José Arirnatheu Araújo 'l'oledo, Presiden-

te da Câmara Municipal de Cataguases, solicitan-
do revogação da Emenda Constitucional n9 18/82. 

- Ciente. 

CARTÕES 
Dos Srs. Cel. PM Paulo Duarte Pereira, Juiz Mi 

litar do Tribunal de Justiça Militar do Estado 
de Minas Gerais; Edrno Andrade, da Federação dos 
Trabalhadores no Comércio do Estado de !-Iinas Ge-
rais; João Batista Viggiano, Superintendente Re-
gional do IAA em Minas Gerais, e da Sra. Maria 
Helena Zandonadi, da Coordenação Estadual de Mi-
nas Gerais- SUL, agradecendo convite para a sole 
nidade de entrega do título de Cidadão Honorári~ 
do Estado de Minas Gerais a MÍlton Nascimento. 

- Ciente. 

Dos Srs. Dario de Faria Tavares, Secretário de 
Estado da Saúde; Luiz Otávio Valdares, Secretá 
rio de Estado da Administração; Cel. PM Paulo Dllirr 
te Pereira, Juiz Militar do Tribunal de Justiça 
Militar do Estado_de Minas Gerais, e Edmo de An-
drade, da Federaçao dos Trabalhadores no Comér-
cio do Estado de Minas Gerais, agradecendo con-
vite para ~ reunião solene de encerramento da se 
gunda Sessao Legislativa Ordinária da Décima Le= 
gislatura. 

- Ciente. 

Do Sr. Robínson Correa Gontijo, Diretor Regio-
nal do SESC, agradecendo convites para solenidu-
de de entrega do título de Cidadão Honorário do 
Estado de Minas Gerais a Mílton Nascimento, de 
entrega das Medalhas da Ordem do Mérito Legisla-
tiva e du :eunião solene de encerramento da se-
gunda Sessao Legislativa Ordinária da Décima Le 
gislatura. 

- Ciente. 

Em 16/1/85: 

OFÍCIO 

Brasília, 29 de novembro de 1984. 

Exmo. Sr.Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

E~ resposta ao Ofício n? 4.422/84/DM, de 8 de 
out~cro do co~rente ano, informo a V.Exa. que 0 
ProJeto ~e Lel.n9 16-CN/84, objeto de seu expedi 
e~te~ fo1 sanc1onado pelo Sr. Presidente da Re= 
publ1ca, transformando-se na Lei n? 7.256/84. 

Aproveito o ensejo para apresentar a V.Exa. os 
prot~stos de minha estima c consideração. 

Flavio Marcílio, Presidente da Câmara dos Dep~ 
tados. 

- Ciente. Publicar. 

OFÍCIO 
Belo Horizonte, 28 de novembro de 1984. 

Exrno.Sr.Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Tenho o prazer de comunicar a V.Exa. que esta 
Secretaria de Minas e Energia, criada pela Lei 
n9 8.232, de 4 de junho de 1982, para a qual fui 
nomeado por honrosa deferéncia do ilustre Gover-
nador Hélio Carvalho Garcia, está sediada provi-
soriamente na Rua Aimorés, 1.697 (89 andar), em 
fase de instalação para o cumprimento de sua des 
tinação legal. 

Ao fazer esta comunicação a V.Exa., espero po-
der contar com sua valiosa contribuição no sent! 
do de permitir à Secretaria de Minas e Energia, 
com a máxima brevidade, o efetivo exercício das 
atribuições que lhe competem, em benefício de no~ 
so Estado e do povo de Minas Gerais. 

Coloco-me, nesta oportunidade, à disposição de 
V.Exa. em meu novo posto. 

Atenciosamente, 
Gil César Moreira de Abreu, Secretário de Est~ 

do de Minas e Energia. 
- Ciente. Publicar. 

OFÍCIO 
Belo Horizonte, 5 de dezembro de 1984. 

Exmo. Sr.Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Em atenção aos termos de seu Ofício n9 4.759/84 
e Requer1mento n9 2.047/84, tenho o prazer de c~ 
caminhar a V.Exa. cópia da resposta que sobre o 
assunto recebi da Presidéncia da METROBEL. 

Solicitando levar ao conhecimento dos Srs.Dep.!:!, 
tados Mares Guia e outros a resposta em referê~
Cla, renovo a V.Exa. protestos de elevada consl-
deração. 

Alvaro Antônio Teixeira Dias, Secretário de Es 
tado dos Transportes. 

COPIA 
Belo Horizonte, 28 de novembro de 1984. 

Exrno. Sr. Secretário de Estado dos Transportes. 
Em atendimento a sua correspondência n? 0323/ 

84, referente à liberação do quarteirão fecha~o 
da Praça Sete, situado entre esta e a Ruu 'l'amol-
os, para realização de rnanifcstaçóes populures 
autorizadas entendemos que do ponto de vista do 
tráfego, es;e trecho só pod~rá ser liberado se 
a ma~ifestação não extrapolar os limite~ do quaE 
te1rao fechado, já que a Rua 'l'amoios, alem de ser 
itinerário de várias linhas de coletivos, recebe 
um ~rande volume de veículos, principalmente no 
horarlo sugerido. 

Sendo assim, considerumos corno melhor alterna-
tiva para a realização das manifestações o quar-
teirão fechado da Rua Rio de Janeiro entre a Pr~ 
ça Sete e a Rua •rupinambás, que funciona corro r~a 
local, apresentando um volume de veículos bem 1~ 
ferior ao da Rua Tamoios, possibilitando as~i~ a 
livre expansão das manifestações, sem preJUlZO 
maior para o tráfego. . _ 

Esperando ter contribuído para as dec1soes que 
serão tomadas quanto ao assunto em pauta,reno~a
rnos a V.Exa. nossos protestos de elevada estlma 
e consideração. 

Atenciosamente, 
Sérgio Ladeira Furquim Werneck, Diretor-Pres! 

dente da METROBEL. 
- Ciente. Publicur. 

OFÍCIO 
Belo Horizonte, 11 de dezembro de 1984. 

Exmo . Sr. Presidente da Assernbléia Legislativa do 
E3tado de Minas Gerais. 

Tenho o prazer de ucusar o recebimento ~e. seu 
Oficio n? 4.718/84, pelo qual encaminha cop1a do 
Requerimento n? 2.380/84, apresentado pelos Dep.!:!, 
tados Hugo Gontijo e outros, em que solic~tam a 
construção e instalação de um posto de saude no 
Distrito de Soledade, Município de Pequi. 

O presente pedido foi recebido c anotado com 
apreço, e está sendo estudadu a possibilidade de 



se incluir a referida obra no Plano de Obras pa-
ra 1985. 

Na oportunidade, apresento a V.Exa. protestos 
de estima e consideração. 

Dario de Faria Tavares, Secretário de Estado 
da Saúde. 

- Ciente. Publicar. 
OFÍCIOS 

Do Sr. Theobaldo Ant6nio Kopp, Presidente da 
TELEMIC, em atenção ao Requerimento n? 2.456/84, 
de autoria do Sr. Deputado Marcos Peixoto,em que 
solicita a instalação de um posto telef6nico nos 
Distritos de Jaguarão e Havai, Município de Ja-
cinto, informando que as restrições orçamentá-
rias que atingem o setor de telecomunicações im-
pedem o atendimento do pedido e que aquele 6rgão 
tem conseguido viabilizar atendimentos em situa-
ções semelhantes, mediante a participação finan-
ceira da Prefeitura/comunidade. 

- Ciente. 
Do Sr. Marco Ant6nio Guimarães Monteiro, Presi 

dente da COPASA, a propósito do Requerimento n9 
2.063/84, de autoria do Sr. Deputado Pedro Narci 
so, em que solicita melhoria dos sistemas de abas 
tecimento de água dos Distritos de Caçarema, Sa~ 
tana c Orion, pertencentes ao Município de Capi= 
tão Eneas, informando que, face ás escassas dis-
ponibilidades financeiras, aquele órgão se encon 
tra impossibilitado de atender o pedido e,ainda~ 
que o assunto foi enviado ã área competente da-
quela Companhia, a fim de que as loc~lidades ci-
tadas sejam contempladas em proqrancaçoes futuras, 
via recursos da SUDENE. 

- Ciente. 
Do Sr. Antônio Alberto Canabrava,Diretor-Geral 

do DER (3): 1 - Referentemente ao Requerimento n9 
1.992/84, de autoria do Sr. Deputado Fernando Ra]:_ 
nho, informando que o assunto nele contido foi 
motivo de estudos e deferimento pelo Conselho de 
Transporte Coletivo Intermunicipal, sendo que o 
serviço de transporte entre Pedro Teixeira e Ju-
iz de Fora será iniciado tão logo seja seu pro-
cesso regularizado; 2 - a propósito do Oficio n9 
714/84/vs, que encaminha c6pia de requerimento 
do Sr. Deputado Jairo Magalhães Alves, informan-
do que o pedido foi analisado pelo Conselho de 
Transporte Coletivo Intermunicipal, que através 
da Deliberação n9 815/84 o indeferiu; 3 -em aten 
ção ao Requerimento n9 2.425/84, de autoria do 
Sr. Deputado Domingos Lanna, informando que a so 
licitação referente ã encampação da estrada que 
liga Barra Longa a Acaiaca está incluída na lis-
tagem preliminar de rodovias vicinais, que será 
objeto de estudos de viabilidade que definirão o 
elenco dos trechos a serem financiados junto ao 
BNDES. 

- Ciente. 

Do Sr. Gilson Assis Dayrell, Secretário Munici 
pal de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de 
Belo Horizonte, a propósito de requerimento do 
Sr. Deputado Paulo Ferraz, encaminhado pelo Ofi-
cio n9 2.365/83, informando que a Favela da Ante 
na foi caracterizada como Setor Especial 4(SE-4~ 
conforme Decreto n9 4.845, de 8/11/84. 

- Ciente. 
Do Sr. Américo Vianna Pcnna, Diretor de Apoio 

e Coordenação do DER, em atenção ao Requerimen-
to n9 2.319/84, de autoria do Sr. Deputado Fer-
nando Rainha, no qual solicita a implantação do 
acesso de Serranos-Seritinga ã BR-267, comunican 
do que os serviços pleiteados não estão inclui= 
dos na programação de obras daquele órgão para o 
ano de 1985. 

- Ciente. 
Do Prof. Abrahão Bentes, agradecendo voto de 

congratulações proposto pelo Sr. Deputado Fcrnan 
do Rainha, pela realização do II Seminário Con= 
tra a Violência e Criminalidadc. 

- Ciente. 

TELEGRAMA 
Do Sr. César Cals, Ministro das Minas e Ener-

gia, acusando recebimento do Oficio n? 5.091/84 
c comunicando ter enviado a matéria ao DNAEE. 

- Ciente. 
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CAR'l'OES 
Da Diretoria da Escola Estadual Dr. Sabino Bar 

roso, agradecendo voto de congratulações consi~ 
nado em ata dos trabalhos da Casa por ocasião 
do septuagésimo ano de fundação daquela Escola. 

- Ciente. 
Da Sra. Maria José de Andrade Castro, agrade-

cendo, em nome.~a família, os votos de pesar da 
Casa por ocas~ao do falecimento de Ignácio Z6zl-
mo de Castro. 

-Ciente. 
Em 18/1/85: 

OFÍCIOS 
Do Sr. Deputado Federal Jorge Carone, acusan-

do recebimento do Oficio n9 4.007/84/MFM, que en 
caminha o Requerimento n? 1.918/84, de autori~ 
do Sr. Deputado Mares Guia. 

- Ciente. 
Do Sr. Antônio Alberto Canabrava, Diretor-Ge 

ral do DER (10): 1 - em atenção ao Requerimen-
to n9 1.853/84, de autoria do Sr. Deputado Jairo 
Magalhães Alves , informando que <tquele órgão não 
tem condições técnicas para atender à solicita-
ção pertinente à encampação da rodovia Bom Jesus 
do Amparo-Itambé do Hato Dentro; 2 - a propósito 
do Requerimento n'? 2.204/84, de autoria do Sr. Depu 
tado José Bonifácio Filho, informando que não po 
de ser atendida a solicitação referente ao asfaT 
tamento do trecho cie 20 km ligando Ibiraci ao Bair 
ro de Peixoto, por não existir projeto final de 
engenharia para aquele trecho: 3 - com referên-
cia ao Requerimento n'? 2.280/84, de autoria do 
Sr. Deputado Samir Cecilia, esclarecendo que no 
inicio deste ano serão providenciados estudos vi 
sando sanar o problema no trevo localizado na BR= 
265, nas imediações de Santana da Vargem; 4 - a 
respeito dos Requerimentos n<?s 2.363/84 e 2.364/84, 
de autoria do Sr. Deputado !1endes Barros, infor-
mando que o recapeamento asfáltico da BR-38l,bem 
como a sinalização e acostamento no trecho que 
liga Ipatinga a Governador Valadares estão inclui-
dos em programa de restauração do DNER e que o 
projeto está a cargo da Diretoria de Projetos d~ 
quele órgão; 5 - com relação ao Requerimento n9 
2.383/84, de autoria do Sr. Deputado Samir Cecl-
lio, informando que, por não existir projeto fi-
nal de engenharia para aquela obra,não será pos-
slvel atender a solicitação pertinente ao asfal-
tamento da Rodovia MG-235, no trecho que vai de 
seu entroncamento na BR-354 até a MG-l87,emibiá; 
6- a propósito do Requerimento n<? 2.412/84, de 
autoria do Sr. Deputado João Barbosa, em que so-
licita o asfaltamento da rodovia que liga são Fran 
cisco de Paula a Campo Belo-Boa Esperança,escla= 
recendo que, em 28/11/84, foi iniciado o projeto 
no subtrecho Campo Belo-São Francisco de Paula; 
7- em atenção a"O Requerimento nQ 2.479/84,de a~ 
toria do Sr. Deputado Jaime Martins, informando 
que o Conselho Administrativo daquele Órgão aprQ 
vou a encampação de 663,5 km de rodovias ã rede 
conservada e, também, a encampação de mais 852 km, 
desde que recebam melhoramentos ,para os CJl;liliS não 
há recursos orçamentários ainda definidos e que 
novas encampações só poderão ser consideradas após 
o equacionamento dos problemas atuais; 8 -com r~ 
ferência ao Requerimento n9 2.513/84, de autoria 
do Sr. Deputado Ronaldo Carvalho, no qual solic]:_ 
ta a encampação pelo DER da estrada munici~'l que 
liga Ouro Fino a Santa Rita de Caldas, -informan-
do que, face ã escassez de recursos orçamentá-
rios, não poderá ser atendida a solicitação; 9 -
a respeito do Requerimento n<? 2.514/84, de auto-
ria do Sr. Deputado Ronaldo Carvalho, esclarecea 
do que a encampação da estrada municipal que li-
ga Jacutinga a Monte Sião não se encontra inclui 
da na programação do órgão para este ano, e lO -
em atenção ao Requerimento n9 2.610/84, de auto-
ria do Sr. Deputado Jaime Martins, informando que 
na Diretoria de Projetos daquele órgão existe um 
projeto relativo ao trecho Divinópolis-entronca-
mento DR-040, subtrccho BR-262-Pitangui-Lote 02, 
onde se acha incluido o trecho Pitangui-Martinho 
Cawpos, numa extensão de 51 km, elaborado pela 
ENEC0!1 S.A. em 1976, u qual, para ser implanta-
do, deverá ser totalmente revisto. 

- Ciente. 
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Do Sr. Benedito Carraro, Diretor da Divisão de 
Controle de Serviços de Eletricidade do DANAEBE, 
em atenção ao Requerimento n9 2.041/84, de auto-
ria do Sr. Deputado Luiz Alberto Rodrigues, com 
o qual formula apelo no sentido de se regulamen-
tar a fabricação e comercialização de aparelhos 
eletrodomésticos de acordo com a tensão nominal 
de distribuição dos diversos concessionários de 
energia elétrica do Pais, informando q~e os Mi-
nistérios das Minas e Energia e da Industria e 
Comércio vêm estudando o assunto, tendo sido ce 
lebrado protocolo - do qual envia cópia - entre 
este último Ministério e a Associação Brasileira 
da Indústria Elétrica e Eletrônica - ABINEE, ob-
jetivando a conservação de energia em eletrodo-
mésticos nacionais e que, em decorrência destes 
estudos, foi criado um grupo de trabalho com o 
objetivo de propor uma politica para a redução dos 
números de tensões nominais de utilização e,even 
tualmente, a fixação de tensão padronizada a ni= 
vel nacional. 

- Ciente. 
Do Sr. Onésimo Vianna de Souza, Delegado Regio 

na! do Trabalho no Estado, com referência ao Re= 
querimento n9 2. 481/84, através do qual o Sr. Dep~ 
tado Clodesmidt Riani solicita a intercessão da-
quele órgão junto ã Cia. de Telefones do Brasil 
Central, para que cessem as demissões de traba-
lhadoras que retornam da licença-maternidade, co 
municando que, em gestões promovidas junto à CTBc-;-
foi informado pelos Diretores da Companhia que as 
demissões daquelas trabalhadoras não mais have-
riam de ocorrer. 

- Ciente. 
Em 22/1/85: 

OFÍCIO 
Belo Horizonte, 18 de dezembro de 1984. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

Em atenção aos termos de seu Oficio 4.548/84, 
Requerimento 2.313/84, tenho o prazer de encami-
nhar a V. Exa. cópia da resposta que, sobre o as 
sunto, recebi da Diretoria-Geral do Departamento 
de Estradas de Rodagem. 

Solicitando levar aos Srs. Deputados Fernando Rai 
nho e outros, a resposta em referência, renovo ã 
V. Exa. protestos de elevada consideração. 

Álvaro Antônio Teixeira Dias, Secretário de Es 
tado dos Transportes. 

CÓPIA 
Belo Horizonte, 10 de dezembro de 1984. 

Ao Secretário Álvaro Antônio T. Dias. 
Referência: SET: 0305/84, de 23/10/84. 
Assunto: Sol~citaçã?, em :egime de urgência, de 
obras de pav1mentaçao asfaltica do acesso da ci-
dade de Carvalhos à BR/267. 
Informação: Existe o projeto de engenharia do re 
f~rido acesso. A obra foi incluida na programa= 
çao do _DER-MG ~a~a-1985, e sua concretização de-
pendera da def1n1çao dos recursos orçamentários. 

Atenciosamente, 

Eng9 Antônio Alberto Canabrava, Diretor-Geral 
do DER-MG. 

Cinte. Publicar. 

OFÍCIO 
Belo Horizonte, 18 de dezembro de 1984. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

Em atenção aos termos de seu Oficio n9 4.281/ 
84, Requerimento n9 2.283/84, encaminho a v. Exa. 
cópia da resposta que, sobre o assunto, recebi da 
Diretoria-Geral do Departamento de Estradas de Ro 
dagem. 

Solicitando levar ao Deputado Mendes Barros e 
outros a resposta em referência, renovo a v. Exa. 
protestos de elevada consideração. 

Álvaro Antônio Teixeira Dias, Secretário de Es 
tado dos Transportes. 

CÓPIA 
Belo Horizonte, 10 de dezembro de 1984. 

Ao Secretário Álvaro Antônio T. Dias. 

Referência: SET: 308/84, de 24/10/84. 
Assunto: Pedido de asfaltamento do trecho que li 
ga Joã.o Monlevade ao trevo de são Domingos do Prã 
ta. 
Informação: A nossa 12~ Residência Regional, com 
todo seu equipamento comprometido na !1\'mutenção da 
rede conservada, não tem condições de atendimen-
to. 

Atenciosamente, 
Eng9 Antônio Alberto Canabrava, Diretor-Geral 

do DER-MG. 
- Ciente. Publicar. 

OFÍCIO 
Belo Horizonte, 18 de dezembro de 1984. 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 

do Estado de Minas Gerais. 
Em atenção aos termos de seu Oficio n9 5.031/ 

84, Requerimento n9 2.416/84, tenho o prazer de 
encaminhar a V. Exa. cópia da resposta que, sobre o 
assunto, recebi da Diretoria-Geral do Departame~ 
to de Estradas de Rodagem. 

Solicitando levar aos Srs. Deputados Euclides 
Cintra e outros a resposta em referência, renovo 
a V. Exa. protestos de elevada consideração. 

Álvaro Antônio Teixeira Dias, secretário de Es 
tado dos Transportes. 

CÓPIA 
Belo Horizonte, 10 de dezembro de 1984. 

Ao Secretário Álvaro Antônio T. Dias. 
Referência: 0336/84, 29/11/84. 
Assunto: Encaminha Requerimento 2.416/84, da As-
sembléia Legislativa, no qual são solicitados ~~ 
tudos visando ao asfaltamento da estrada que 11-
ga o Municipio de Heliodora à BR/381. 
Informação: Numa primeira etapa, o DER-MG está exe 
cutando, através do contrato DJ-22.073/84 com a 
Empresa Carioca de Engenharia Ltda., os trab~~ 
lhos de implantação, a nivel de revestimento pr~ 
mário, do trecho Lambari-Heliodora-BR-381, na ex 
tensão de 45 km. 

A etapa de pavimentação será objeto de program<~
ção quundo da conclusão dos trabalhos de i~plun
tação. 

Atenciosamente, 
Eng9 Antônio Alberto Canabrava, Diretor-Geral 

do DER-MG. 
- Ciente. Publicar. 

OFÍCIO 
Belo Horizonte, 18 de dezembro de 1984. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

Em atenção ao seu Oficio n9 4.407/84, Requeri-
mento n9 2.256/84 encaminho a V. Exa. cópia da 
resposta que, sob~e o assunto, recebi da Direto-
ria-Geral do Departamento de Estradas de Rodugem. 

Solicitando levar a resposta ao conhecimento dos 
Srs. Deputados Vera Coutinho e outros, renovo a 
V. Exa. protestos de elevada consideração. 

Álvaro Antônio Teixeira Dias Secretário de E~ 
tado dos Transportes. 

CÓPIA 
Belo Horizonte, 23 de novembro de 1984 
Ao Secretário filvaro Antônio ~r. Dias 

Referência: 0297/84, de 19/10/84 . 
Assunto: pedido de usfaltumento da ~odoV1u que 
ligu a cidade de santa Maria do Itab1ra a santo 
Antônio do Rio Abaixo. 
Informação: não existe projeto de engenhari~ p~
ra o trecho citado, condição básica para a 1ncd~ 

- 1 a a de obras 0 suo do mesmo em qua quer progr me 
DER-MG. 

Atenciosamente, 
Eng9 Antônio Alberto Cunabrava, 

do DER-MG. 
- Ciente. Publicar. 

Diretor-Geral 



OPÍCIO 
Belo Horizonte, 19 de dezembro de 1984. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Tenho o prazer de, em atenção aos termos de seu 
oficio 1.280/84, Requerimento 1.558/84, encami-
nhar a v. Exa. cópia da resposta recebida, sobre o 
assunto, da Diretoria-Geral do Departamento de~ 
tradas de Rodagem. -

Solicitando levar aos Srs. Deputados Samir Ce-
cília e outros a resposta em referência, renovo 
a V. Exa. protestos de elevada consideração. 

Alvaro Antônio Teixeira Dias, Secretário de Es 
tado dos Transportes. 

CÓPIA 
Belo Horizonte, 12 de dezembro de 1984. 

Ao Secretário Alvaro Antônio T. Dias 
Referência: SET-0092/84, de 31/5/84. 
Assunto: Deputado Genésio Bernardino 
querimento n9 1.558/84, solicitando 
de Residência do DER em Unaí. 

encaminha Re 
implantação 

Informação: Em março de 1980, foram criadas as 
Residências Regionais necessárias à manutenção de 
toda a rede estadual e federal existente em Hinas 
Gerais. 

Na região Noroeste já se encontram ~nstaladas 
as residências de Paracatu, Arinos e Joao Pinhei-
ro, que atenderão toda a manute~ção da re~e ex~~ 
tente, mesmo das rodovias planeJadas. ~ss1m, nao 
há justificativa técnica para instalaçao de uma 
Residência em Unaí. 

Atenciosamente, 
Antônio Alberto Canabrava, Diretor-Geral do DER-113 
- Ciente. Publicar. 

OPÍCIO 
Belo Horizonte, 19 de dezembro de 1984. 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 

do Estado de Minas Gerais. 
Em atenção aos termos de seu Ofício 4.564/84, 

Requerimento 2.319/84, encaminho a V. Exa. cópia da 
resposta recebida da Diretoria-Geral do Departa-
mento de Estradas de Rodagem, sobre o assunto. 

Solicitando levar aos Srs. Deputados Pernando 
Rainha e outros a resposta em referência, renovo 
a V. Exa. protestos de elevada consideração. 

Alvaro Antônio Teixeira Dias, Secretário de Es 
tado dos Transportes. 

CÓPIA 
Belo Horizonte, 11 de dezembro de 1984. 

Ao Secretário Alvaro Antônio T. Dias 
Referência: 0303/84, de 23/10/84. 
Assunto: Pedido de implantação e pavimentação do 
acesso de Serranos- Seritinga à BR/267. 
Informação: O acesso supracitado não está incluí 
do na programação de obras do DER-MG oara 1985. 

Atenciosamente, · 
Eng9 Antônio Alberto Canabrava, Diretor-Geral 

do DER-MG. 
- Ciente. Publicar. 

OFÍCIO 
Belo Horizonte, 19 de dezembro de 1984. 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 

do Estado de Minas Gerais. 
Em atenção aos termos de seu Ofício n9 2.235/ 

84, Requerimento 1.814/84, tenho o prazer de co-
municar a V. Exa. que já se encontra em elabora-
ção o projeto de engenharia pa~a.o trecho Ouro 
Preto-Ouro Branco, que atendera aquela região. 

Solicitando levar ao conhecimento dos Srs. Depu 
tados Mendes Barros e outros, a informação em re 
ferência, renovo a V. Exa. protestos de elevada 
consideração. 

Alvaro Antônio Teixeira Dias, Secretário de Es 
tado dos Transportes. 

Ciente. Publicar. 
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OFÍCIO 
13elo Horizonte, 21 de dezembro de 1984. 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 

do Estado de Minas Gerais. 
Respondo ao Oficio de V. Exa., de n9 5.040/84, com 

o qual passou a exame desta Pasta da Fazenda o Re 
querim~nto de n9 2.418/84, de autoria dos Deputa 
dos Joao Navarro e outros, com aprovação do Ple= 
nário dessa egrégia Assembléia Legislativa, anre-
sentando indicação para que seja atribuída aos" Ser 
vidores da comissão de Construção, Anpliação e Re= 
construção de Prédios Escolares do Estado o adi-
cional sobre os vencimentos por tempo de serviço. 

Esta Pasta da Fazenda fez o estudo do aumento 
de despesa que a concessão ocasionará e passou o 
processo ao Conselho de Política de Pessoal, a quem 
cabe o estudo sobre modificações na estrutura dos 
quadros de servidores públicos. 

Ao ensejo tenho por grato renovar as minhas ho 
menagens a essa egrégia Assembléia Legislativa, 
e a V. Exa., pessoalmente, a minha estima e consi-
deração. 

Luiz Rogério Mitraud de Castro Leite, Secretá-
rio de Estado da Fazenda. 

Ciente. Publicar. 
OFÍCIO 

Belo Horizonte, 28 de dezembro de 1984. 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 

do Estado de Minas Gerais. 
Em atenção aos termos de seu Ofício n9 4.553/ 

84, Requerimento 2. 308/84, encaminho a V. Exa. co-
pia da resposta recebida da Diretoria-Geral do De 
partamento de Estradas de Rodagem, sobre o assun 
~- -

Solicitando levar aos Srs. Deputados Mendes Bar 
ros e outros a resposta em referência, renovo ã 
V. Exa. protestos de elevada consideração. 

Alvaro Antônio Teixeira Dias, Secretário de Es 
tado dos Transportes. 

CÓPIA 
Belo Horizonte, 13 de dezembro de 1984. 

Ao Dr. Álvaro Antônio T. Dias 
Referência: SET - 0306/84, de 23/10/84 
Assunto: Deputado Genésio Bernardino encaminha Re 
querimento n9 2.308/84, no qual é solicitado o as= 
faltamento da rodovia que liga Mariana a Santa~ 
bara, via Catas Altas. 
Informação: O Projeto Final de Engenharia do ci-
tado trecho, com 62 km de extensão, foi elabora-
do pela PATTROL em 1975, necessitando ser revisa 
do para adequação de suas características técnicas ã 
conjuntura econômica atual. 
O referido trecho não está incluído na programa-
ção de obras do DER-MG para 1985. 

Atenciosamente, 
Eng9 Antônio Alberto Canabrava, Diretor-Geral 

do DER-MG. 
Ciente. Pubiicar. 

OFÍCIO 
Belo Horizonte, 28 de dezembro de 1984. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Em atenção aos termos de seu Oficio de n9 2.490/ 
84, tenho o prazer de encaminhar a V. Exa. cópia 
da resposta recebida da Diretoria-Geral do DepaE 
tamento de Estradas de Rodagem, sobre o assunto. 

Renovo a V. Exa. protestos de elevada considera-
ção. 

Álvaro Antônio Teixeira Dias, Secretário de Es 
tado dos Transportes. 

CÓPIA 
Belo Horizonte, 14 de dezembro de 1984. 

Exmo. Sr. Secretário de Estado dos Transportes. 

Em resposta aos Oficios de V. Exa., de n9s SET-
233/84 e SET-269/84, datados de 11/9/84 e 27/9/ 
84, respectivamente, temos a informar-lhe que o 
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assunto neles contido foi motivo de estudos e de 
ferimento pelo Conselho de Transportes Coletivo 
Intermunicipal, através da Deliberação n9 826/84 
(cópia anexa) . 

Informamos-lhe, ainda, que o serviço de trans-
porte coletivo entre Pedro Teixeira e Juiz de Fo 
ra foi autorizado em caráter experimental, por uiii 
período de 180 dias, e será iniciado tão logo o 
transportador regularize o processo referente ao 
mesmo. 

Sem mais, apresentamos-lhe nossas cordiais sau 
dações. 

Atenciosamente, 
Eng9 Antõnio Alberto Canabrava, Diretor-Geral 

do DER-MG. 
CÓPIA 

Processo CL-24/84 
Linha: Pedro Teixeira - Juiz de Fora 
Interessado: Empresa Juiz de Fora de Serviços Ge 
rais Ltda. 
Assunto: Implantação de viagem de pesquisa. 

Em 23/1/85: 

OFÍCIO N9 768/85 
Belo Horizonte, 26 de dezembro de 1984. 

Exmo.Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Reportando-me aos termos do Oficio n9 2.003/84/ 
mel, que me encaminhou V.Exa. em 10 de julho úl-
timo, acompanhado de cópia do Requerilrento n9 1.648/ 
84, apresentado pelos Srs. Deputados Juarez Hos-
k~n e outro~.e apr~vado.pelo Plenário dessa egré-
gLa AssembleLa LegLslatLva, envio-lhe, anexa có 
pia da informação prestada pela Secretaria d~ Es 
tado da Educação! a respeito da substituição,por 
outra, da Fundaçao Faculdade de Filosofia, Ciên-
cias e Letras de Carangola. 

Prevaleço-me da oportunidade para renovar a v. 
Exa. a expressão do meu alto apreço. 

Hélio Garcia, Governador do Estado. 
CÓPIA 

Belo Horizonte, 11 de outubro de 1985. 
Referência: n9 18.452 
Interessada: Fundação Faculdade de Filosofia,Ciên 
cias e Letras. (Requerimento n9 1.648/84, da As= 
sembléia Legislativa). 
Localidade: Carangola. 
Assunto: Substituição da Fundação por outra enti 
dade. 

Informação: O assunto foi devidamente examinado 
p~la Diretoria de E~sino Superior,de cujo pronun 
cLamento se anexa copia. -

Octávio Elísio Alves de Brito, Secretário de 
Estado da Educação. 

CÓPIA 
INFORMAÇÃO N9 073/84 

Assunto: Sub~tituição, por outra, da Fundação Fa-
culdade de FLlosofia, Ciências e Letras de caran 
gola. 
Informação: Esta Diretor~a de Ensino Superior não 
t~m conhecLmento de possLveis gestões que esta-
rLam s~ndo feitas para substituir, por outra, a 
Fundaçao Faculdade de Filosofia, Ciências e Le-
tras de Carangola. Esclarecemos, outrossim que 
qualqu~r transf~rmação nesse sentido, para'todos 
0 ~ efeLtos legaLs, deve ter a competente aprova-
çao. 
Conclu~ão:_Quaisquer alterações na estrutura da 
Fundaçao.so se efetivarão se obedecidos os trâmi 
tes ~egaLs, sendo que esta Diretoria não tem co= 
nhecLmento de qualquer gestão neste sentido. 
A Chefia de Gabinete. 
Adelmar Pereira Damasceno 
Maria LÚcia Hannas, Diretor I 

- Ciente. Publicar. 
OFÍCIO N9 769/85 

Belo Horizonte, 27 de dezembro de 1984. 
Exmo.Sr.Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Ao acusar o recebimento do Oficio n9 5.371/84/ 

lbs, de 6 do corrente, assinado por V.Exa., é-me 
grato realçar a satisfação que sinto por perce-
ber que a egrégia Assembléia Legislativa do Esta 
do de Ninas Gerais foi sensível ao permanente pro 
pósito do Executivo de manter relacionamento con 
digno com essa Casa e com seus nobres integran= 
tes, individualmente. 

Particularmente grato ao ilustre autor do re-
querimento referido naquela correspondência,Dep~ 
tado Samir Cecilio, bem como aos que tanUJém o sub.§_ 
creveram e ao Plenário que o acolheu, retribuo os 
votos de continuado êxito no exercício da digni-
ficante função superiormente exercida por essa 
digna Assembléia, na certeza de que seus traba-
lhos serão de redobrado valor na nova fase que o 
Pais se apresta a viver. 

Nesta oportunidade, renovo a V.Exa. a expres-
são do meu elevado apreço e distinta considera-
ção. 

Hélio Carvalho Garcia, Governador do Estado. 
- Ciente. Publicar. 

OFÍCIO 
Do Prof. Geraldo Martins Chaves, Heitor da UFV, 

agradecendo voto de congratulações com aquela Uni-
versidade pela elaboração e publicação do Atlas 
~xploratório da Cultura Popular nas microrregi-
oes da Zona da Mata de Minas Gerais. 

- Ciente. 
TELEGRAMA 

Do Sr. Augusto José Braga de Andrade, Chefe do Gab! 
nete _do Ninistro dos •rrans_portes, comunicando. a 
proposito do requerimento do Sr. Deputado Geral-
d~ Ribeiro, que solicita a complementação do co~ 
venio que visa à construção da terceira pista na 
BR-381 (João Honlevade-Coronel Fabriciano) r que 
o Ministério vem realizando estudos visando à in 
clusão do trecho Governador Valadares-João Monl~ 
vade, da BR-381, no Plano de Restauraçãofinancia-
do pelo Programa BIRD VII. 

- Ciente. 
Em 25/1/85: 

OFÍCIO 
Brasília, 21 de dezembro de 1984. 

Exmo.Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Acuso o recebimento do oficio n9 5.093/84/MFM, 
de 20 de novembro do corrente ano, no qual. V. 
Exa. encaminha cópia do Requerimento n9 2.466/84, 
aprovado por esta Assembléia, sugerindo altera-
ção do Decreto-Lei n9 41.019, da Lei complemen-
tar n9 3/72 e da Portaria 95/81, do Depar~amen
to Nacional de Agua e Energia Elétric<::, VL~ando 
isentar as Prefeituras Municipais do on~s ~Lnan
ceiro com a iluminação de logradouros publLcos. 

Aproveito o ensejo para apresentar a v.Exa. os 
meus protestos de consideração e apreço. 

Flávio Marcilio, Presidente da Câmara dos De-
putados. 

- Ciente. Publicar. 
OFÍCIO 

Belo Horizonte, 17 de dezembro de 1984. 
Exmo.Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Acusando recebimento do Oficio n9 5.374/84,, v~ 
• 7 0 em ata nho agradecer a v. Exa. a consLgnaça , . 

dos trabalhos dessa egrégia Assembléia L~gLSl~
tiva, de voto de agradecimento a este .T:Lbuna ~ 
proposto pelo Exmo. Deputado Samir CecLlLO e ou 
tros. corte 

Outrossim, ressalto a v. Exa. que est~ 
de Contas encontra-se sempre à disposiçao dos 

eminentes legisladores mineiros. de Na oportunidade, renovo-lhe os pro~estos 
elevado apreço e distinta consideraçao. . de 

Hércules Diz Ventura, Presidente do Tribunal 
Contas do Estado de Minas Gerais. 

- Ciente. Publicar. 
OFÍCIO 

Belo Horizonte, 20 de dezembro de 1984. 
Exmo. Sr.Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Ninas Gerais. 

Apraz-me encaminhar a v. Exa. cópia da infor-



rr.ação fornecida pelo Departamento Central de Car 
gos e Salários desta Secretaria, referente ao Re 
querimento n9 2.194/84, apresentado pelos Srs~ 
Deputados Clodesmidt Riani e outros, no sentido 
da verificação da possibilidade do aumento de va 
gas para cirurgião-dentista, no intuito de su= 
prir as demandas do setor na cidade de Juiz de 
Fora, tendo em vista a realização de concurso pú 
blico estadual. -

Na época de planejamento dos trabalhos, o le-
vantamento de vagas para o concurso público, rea 
lizado em 2/12/84, foi feito através das necessT 
dades da Secretaria de Estado da Saúde, junto aõ 
Departamento de Cadastro e Instituto de Adminis-
tração Pública, concluindo por 11 vagas paraJuiz 
de Fora. 

Esta Secretaria está elaborando minuta de pro-
jeto de lei para aumento de cargos, nos diversos 
níveis de escolaridade, estando entre eles os da 
classe de dentista. 

Vale-me o ensejo para apresentar-lhe as expre-
sões de minha elevada estima e consideração. 

Luiz Otávio Mota Valadares, Secretário de Esta 
do da Administração. 

CÓPIA 
Interessado: Deputado Genésio Bernardino. 
Assunto: Aumento de vagas para cirurgião-dentis-
ta. 

Sr. Diretor. 
o Deputado Genésio Bernar.dino submete à consi-

deração do Exmo. Sr. Governador do Estado de !H-
nas Gerais o Requerimento n9 2.194/84, do Deput~ 
do Clodesmidt Riani. 

No requerimento, o nobre Deputado solicita a 
possibilidade do aumento de vagas para a classe 
de cirurgião-dentista, no intuito de suprir as 
demandas do setor na cidade de Juiz de Fora, ten 
do em vista a realização de concurso público es= 
tadual. 

o levantamento de vagas para o concurso públi-
co, a realizar-se no dia 2 de dezembro próximo, 
foi feito através das necessidades da Secretaria 
de Estado da Saúde, junto ao Departamento de Ca-
dastro e Instituto de Administração Pública, des 
ta Secretaria, na época de Planejamento dos tra= 
balhos. 

No edital do concurso, publicado no "Minas Ge-
rais" de 20 de julho, foi previsto para Juiz de 
Fora 11 vagas. 

Esta Secretaria está elaborando uma minuta de 
decreto de lei para aumento de cargos, nos di-
versos níveis de escolaridade, estando entre eles 
os da classe de dentista, o que irá atender à so 
licitação do nobre Deputado. 

E o que tinhamos a informar. 
D.C.C.S., aos 7/dezembro/1984. 
Assinatura ilegível - Diretora. 
- Ciente. Publicar. 

OF!CIO 
Belo Horizonte, 16 de janeiro de 1985. 

Exmo.Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Fazendo-lhe cordial visita, acusamos o recebi 
mento_do Oficio n9 4.967/84, de 7 de novembro, 
atraves do qual V. Exa. nos encaminha o Requeri-
mento n9 2.357/84, de autoria do ilustre Deputa-
d~ ~ai~undo Albergaria e outros, solicitando pr~ 
v~denc~as para combate ao morcego transmissor da 
raiva, no vale do Jequitinhonha. 

O assunto mereceu a nossa melhor atenção, e te 
mos a satisfação de informar a V. Exa. que foi 
executado, no período de 9 a 25 de outubro,época 
favorável à captura de morcegos hematófagos, um 
"plano de ação para combate à raiva no Médio Je-
quitinhonha", através da equipe técnica do IESA/l·!G. 

As atividades foram desenvolvidas nos seguin-
tes l·lunicipios: Salto da Divisa, Jordânia, Alme-
nara, Jequitinhonha, Araçuaí, Itaobim, Medina,Pe 
dra Azul, Joaíma e Rubim. -

Os resultados alcançados foram satisfatórios, 
e o controle da doença será alcançado a curto pra 
zo, através da continuidade dos trabalhos de com 
bate aos transmissores, vigilância epidemiológi= 
ca e educação sanitária dos criadores. 

Colocando-nos ao interior dispor de V.Exa.reno 
vamos-lhe, neste ensejo, protestos de elevada es 
tima e consideração. 
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Arnaldo Rosa Prata, Secretário da Agricultura. 
- Ciente. Publicar. 

Em 28/1/85: 

OFÍCIO N9 770/85 
Belo Horizonte, 28 de janeiro de 1985. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

Tenho a honra de solicitar a V. Exa., no uso 
da atribuição que me confere o artigo 76, item 
XVI, combinado com o artigo 17, § 49, alínea "a", 
da Constituição do Estado, a convocação daAssem-
bléia Legislativa para deliberar, em sessão le-
gislativa extraordinária, no período de 4 a 28 
de fevereiro de 1985, sobre autorização para con-
tratar financiamento, em moeda estrangeira, no 
valor de US$500 milhões. 

A captação do empréstimo referido visa a mobi-
lizar meios necessários para pagamento, como con-
trapartida estadual aos recursos financiados pe-
lo Banco Nacional de Habitação - BNH (Programa Es-
tadual de Saneamento Básico) , Fundo de Apoio So-
cial (FAS), através da Caixa Econômica Federal, 
para fins de educação, policiamento público, am-
paro ao menor e medicina preventiva; Banco Mun-
dial/International Bank for Reconstruction and 
Development para projetos de eletrificação rural 
a cargo da Companhia Energética de Minas Gerais 
(CEMIG) e estradas vicinais a cargo do Departa-

mento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas 
Gerais - DER/MG, e Banco Interamericano de De-
senvolvimento (BID) para projetos agropecuários. 

Cabe-me ressaltar, ainda, que a aplicação do 
empréstimo será destinada, também, ao Programa 
Estadual de Obras Rodoviárias, a cargo do DER/MG. 

Por outro lado, tendo em vista os imensos e no-
tórios danos decorrentes das chuvas que caem 
sobre todo o Estado, torna-se indispensávele ur-
gente a ação do Governo do Estado para restaura·. 
as obras públicas danificadas ou destruídas e r.o-
correr as populações afetadas. Parte do empres-
timo será destinada, assim, a atender essa si-
tuação de emergência. 

Enfim, US$100 milhões do empréstimo serão des-
tinados à Caixa Econômica do Estado de Minas Ge-
rais para desenvolvimento de seus vários progra-
mas de financiamento. 

A utilização do valor do empréstimo em apreço 
serã efetivada no triênio 1985-1987, na medida 
das respectivas liberações. 

Nesta oportunidade, apresento a v. Exa., Sr. 
Presidente, as expressões de meus sentimentos os 
mais distinguidos. 

Hélio Carvalho Garcia, Governador do Estado de 
Minas Gerais. 

-Publique-se. Cumpra-se o disposto no art. 12 
do Regimento Inte~no. 

OFÍCIO 
Belo Horizonte, 14 de janeiro de 1985. 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 

do Estado de Minas Gerais. 
Através da CT. PR/307/84, datada de 28/5/84, 

tivemos a oportunidade de informar a V. Exa. que 
estávamos viabilizando, em conjunto com a Pre-
feitura de Juiz de Fora, a implantação de um pos-
to de serviço telefônico no Distrito de Monte 
verde, Município de Juiz de F'ora, com prev~sao 
de ativação para o 49 trimestre do ano passado. 

A partir daquela data, foi assinado um convê-
nio com a Prefeitura de Juiz de Fora, ·e a im-
plantação do referido posto de serviço encontra-
se atualmente na única dependência de providên-
cias a serem tomadas pela Prefeitura. 

Ao ensejo, renovamos a V. Exa. nossas manifes-
tações de apreço. 

Theobaldo Antônio Kopp, Presidente da TELEMIG. 
- Ciente. Publicar. 

OF!CIO 
Belo Horizonte, 14 de janeiro de 1985. 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia ;Legislativa 

do Estado de Minas Gerais. 
Em aditamento a CT. PR/520/84, datata de 23/8/84, 

temos o prazer de confirmar a ativação do siste-
ma Rádio de Descoberto em 29/12/84. 

Ao ensejo, renovamos a V. Exa. nossa manifes-
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tação de alto apreço. 
Eng9 Luiz Cláudio Guimarães, Diretor Técnico da 

TELEMIG. 
- Ciente. Publicar. 

OFÍCIOS 
Do Sr. Theobaldo Antônio Koop, Presidente da 

TELEMIG (2): em atenção ao Requerimento n9 2.434/84, 
de autoria do Sr. Deputado Paulo Ferraz, envian-
do propostas e medidas que poderão ser adotadas 
para se viabilizar a solicitação feita àquele ór-
gão, qual seja, a instalação de postos telefôni-
cos nos Distritos e Povoados de Aldeia, Cupara-
que, Ferruginha, Goiabeira, Penha do Norte, Bar-
ra do Cuité, no Município de Conselheiro Pena, e 
a propósito do Requerimento n9 2.503/84, de au-
toria do Sr. Deputado Otacilio Miranda, em que 
solicita a instalação de telefone no Distrito de 
Caetano Lopes, no Município de Jeceaba, infor-
mando que, face ãs restrições orçamentárias que 
atingem o setor de telecomunicações, encontra-se 
aquele órgão impossibilitado_de atender o pedi-
do, o que, no entanto, podera ser conseguido atra-
vés da participação financeira da Prefeitura/Co-
munidade. 

- Ciente. 
Do Sr. América Paiva Neto, Superintendente de 

Programas da Caixa Econômica Federal, em atenção 
ao Requerimento n9 2.293/84, de autoria do sr. 
Deputado Samir Cecllio, informando que foi con-
siderada a sugestão de se corrigir o preço ou 
atualizar a r~ceita d~s apost~s da LEF, o que, 
entretanto, nao podera ser fe~to mediante acrés-
cimo obrigatório de duplos ou triplos, pois tal 
medida oneraria as classes de menores rendas e 
escla~ecendo que a correção dos valores das a;os-
tas nao visa lucro, mas a atualização dos cus-
tos. 

- Ciente. 
Em 29/1/85: 

OFÍCIO 
Belo Horizonte, 9 de janeiro de 1985. 

Exmo.Sr.Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Em atenç~o aos termos de seu Oficio n9 3.600/ 
8~, .Requer~mento n9 2.077/84, encaminho a V.Exa. 
cop~a da resposta recebida da Diretoria-Geral do 
Departamento de Estradas de Rodagem, sobre o as-
sunto. 

Solicitando levar aos Srs. Deputados Artur Fa 
gundes e outros a resposta em referência, renovõ 
a V.Exa. pro~estos de elevada consideração. 

Álvaro Antonio Teixeira Dias, Secretário de Es 
tado dos Transportes. 

CÓPIA 
Belo Horizonte, 5 de novembro de 1984. 

Ao Secretário Álvaro Antônio T.Dias. 
Referência: SET.0255/84, de 27/9/84. 
Assunto: .solicita encampação, pelo DER, da estra 
da que l~ga Mirabela a Patis. 
Infor~ação: Não temos condições orçamentárias de 
atend7~e~to. Durante a elaboração do novo Plano 
Rodov~ar7o do Estado, talvez se possa decidir e 
lo atend~~ento da solicitação. A elaboração de~= 
se plano e de competência da Secretaria de Esta-
do dos Transportes. 

Atenciosamente, 
Eng9 Antônio Alberto Canabrava, Diretor-Geral 

do DER-MG. 
- Ciente. Publicar. 

OFÍCIO 
Belo Horizonte, 9 de janeiro de 1985. 

Exmo.Sr.Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Em atenç~o aos termos de seu Oficio n9 2.528/ 
8~,.Requer~mento n9 2.028/84, encaminho a V.Exa. 
cop~a.da resposta recebida sobre o assunto,da Di 
retor~a-Geral do Departamento de Estradas de Ro= 
dagem. 

Solic~ta~do l;v~r ao conhecimento dos srs.Depu 
t~do~ Serg~o Em~l~o e outros a resposta em refe= 
renc~a, renovo a V.Exa. protestos de elevada con 

sideração. 
Álvaro Antônio Teixeira Dias, Secretário de Es 

tado dos Transportes. 
CÓPIA 

Belo Horizonte, 5 de novembro de 1984. 
Ao Secretário Álvaro Antônio T. Dias. 
Referência: SET.0268/84, de 27/9/84. 
Assunto: Solicita encampação, pelo DER, da estra 
da que liga Inhaúma à BR-040, passando por Bar= 
reiro e Riacho do Campo. 
Informação: Não temos condições orçamentárias de 
atendimento. Durante a elaboração do novo Plano 
Rodoviário do Estado, talvez se possa decidir pe 
lo atendimento da solicitação. A elaboração des= 
se plano é de competência da Secretaria de Esta-
do dos Transportes. 

Atenciosamente, 
Eng9 Antônio Alberto Canabrava, Diretor-Geral 

do DER-MG. 
- Ciente. Publicar. 

OFÍCIO 
Belo Horizonte, 10 de janeiro de 1985. 

~xmo.sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Em atenção aos termos de seu Oficio n9 2.298/ 
84, Requerimento n9 2.284/84, transmito a v.Exa. 
o teor da resposta recebida da Diretoria-Geral do 
Departamento de Estrada de Rodagem. 

"Os serviços pleiteados estão orçados em Cr$. • • 
135.000.000. Por falta de equipamento disponível, 
nossa 8Q Residência não tem condições de atender, 
no momento." 

Solicitando levar aos Srs. Deputados Pedro NaE 
ciso e outros a resposta em referência, renovo a 
V.Exa. protestos de elevada consideração. 

Álvaro Antônio Teixeira Dias, Secretário de Es 
tado dos Transportes. 

- Ciente. Publicar. 

OFÍCIO 
Belo Horizonte, 10 de janeiro de 1985. 

Exmo.Sr.Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Em atenção aos termos de seu Ofício n9 4.487/ 
84, Requerimento n9 2.248/84, encaminho a V.Exa. 
cópia da resposta recebida da Diretoria-Geral do 
Departamento de Estrada de Rodagem, sobre o as-
sunto. 

Solicitando levar ao conhecimento dos Srs.Dep~ 
tados Raimundo Rezende e outros a resposta em r~ 
ferência, renovo a v. Exa. protestos de elevacla coE, 
sideração. 

Álvaro Antônio Teixeira Dias, Secretário de Es 
tado dos Transportes. 

CÓPIA 
Belo Horizonte, 19 de novembro de 1984. 

Ao Secretário Álvaro Antônio T. Dias. 
Referência: SET. 0296/84, de 19/10/84. 
Assunto: Pede sejam colocaclas em licitação as 0bras 
da MGT-259, no trecho da Fazenda Palmital até S~ 
binõpolis. 
Informação: O referido trecho compõe uma propos-
ta mais ampla(Programa do carvão), objeto de pro 
posta de negociação de empréstimo ao BID por paE 
te do Governo do Estado. 

Atenciosamente, 
Antônio Alberto Canabrava, Diretor-Geral do DER-

MG. 
- Ciente. Publicar. 

Em 27/2/85: 

MENSAGEM N9 499/85 
Belo Horizonte, 14 de fevereiro de 1985. 

Exm9 Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

'l'enho a honra de encaminhar a V. ExQ, em có-
pia, para aprovação dessa egrégia Assembléia Le-
gislativa, nos termos do artigo 31, item XX, da 
Constituição do Estado, o incluso Acordo _cele-
braddo entre o Instituto Brasileiro do Cafe e o 
Estado de Minas Gerais, através da Secretaria de 
Estado da Agricultura, aos 24 de julho de 1984. 



O Convênio em referência tem por objeto a rea-
lização de tr~balhos comuns de análise de solos, 
foliar, fertilizantes e defensivos relacionados 
com a cultura do café e culturas diversificadas 
das áreas cafeeiras, servindo de apoio à as~is
tência técnica à cafeicultura no Estado. 

Nesta oportunidade, reitero a V. Ex~ a mani-
festação de minha elevada estima e distinta con-
sideração. 

Hélio Carvalho Garcia, Governador do Estado de 
Minas Gerais. 

- Publicar. À Comissão de Justiça. 
MENSAGEM N9 500/85 

Belo Horizonte, 22 de fevereiro de 1985. 
Exm9 Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

'renho a honra de encaminhar a V. Ex~, em có-
pia, para aprovação dessa eg:égia As~embléia Le-
gislativa, nos termos do artlgo 31, lt~m.xx, da 
Constituição do Estado, o incluso Convenlo ~ele
brado entre o Estado de Minas Gerais, atraves da 
Secretaria de Estado da Agricultura, e a Univer-
sidade Federal de Viçosa, aos 11 de outubro de 
1984. 

o Convênio em referência tem por objeto a via-
bilização das transferências de tecnologia, as-
sessoramento e consultoria aos programas desen-
volvidos pela Secretaria e pelas entidades inte-
grantes do seu Sistema Operacional. . 

Nesta oportunidade, reitero.a V. E~~ .a manl-
festação de minha elevada estlma e dlStlnta con-
sideração. 

Hélio carvalho Garcia, Governador do Estado de 
Minas Gerais. 

- Publicar. A Comissão de Justiça. 
MENSAGEM N9 501/85 

Belo Horizonte, 22 de fevereiro de 1985. 
Exm9 Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Tenho a honra de encaminhar a V. Ex~, para apro-
vação dessa egrégia Assembléia Legisla~iv~ _ nos 
termos do artigo 31, item XX, da Constltulçao do 
Estado o incluso Convênio celebrado em 23 de 
outubr; de 1984 entre a Secretaria de Estado da 
Agricultura e a Fundação Educacional de Patrocí-
nio. 

o convênio em referência tem por objetivo o de-
senvolvimento da psicultura e horticultura, a 
cargo da mencionada Fundação. 

Para execução do citado Convênio, a Secretaria 
repassará à Fundação a importância de Cr$10.000.000 
(dez milhões de cruzeiros), em duas parcelas de 
Cr$5.000.000 (cinco milhÕes de cruzeiros), nas 
condições previstas na Cláusula Segunda, à conta 
de dotação própria do orçamento da Secretaria de 
Estado da Agricultura. 

Aproveito a oportunidade para renovar a v. Ex~ 
a expressão de meu alto apreço e distinta consi-
deração. 

Hélio Carvalho Garcia, Governador do Estado de 
Minas Gerais. 

- Publicar. À Comissão de Justiça. 
MENSAGEM N9 502/85 

Belo Horizonte, 22 de fevereiro de 1985. 
Exm9 Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Tenho a honra de submeter, por intermédio de 
v. Ex~, à aprovação da egrégia Assembléia Legis-
lativa, nos termos do artigo 31, item XX, da 
Constituição do Estado, o Convênio celebrado en-
tre o Estado de Minas Gerais, através da Secre-
taria de Estado da Agricultura, e a Associação 
Brasileira de Criadores do Cavalo Campolina, ob-
jetivando a expansão dos Programas de Melhora-
mento zootécnico e Registro Genealógico do Cava-
lo campolina, através da intensificação do aten-
dimento aos criadores, dando prioridade àqueles 
localizados no Estado de Minas Gerais. 

Ao ensejo, renovo a v. Ex~ a~ expr~ssões de meu 
elevado apreço e distinta conslderaçao. 

Hélio Carvalho Garcia, Governador do Estado de 
Minas Gerais. 

- Publicar. A Comissão de Justiça. 
MENSAGEM N9 503/85 

Belo Horizonte, 22 de fevereiro de 1985. 
Exm9 Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
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Estado de Minas Gerais. 
Tenho a honra de encaminhar a v. Ex~, em có-

pia, para aprovação dessa egrégia Assembléia Le-
gislativa, nos termos do artigo 31, item XX, da 
Constituição do Estado, o incluso Convênio cele-
brado entre o Estado de Minas Gerais, através da 
Secretaria de Estado da Cultura, e o Ministério 
do Trabalho, aos 21 de novembro de 1984, tendo por 
objeto desenvolver o artesanato brasileiro. 

O Convênio em referência será executado pela Se-
cretaria de Estado da Cultura, que contará com 
recursos orçamentários do Programa Nacional de 
Desenvolvimento do Artesanato - PNDA, no valor 
de Cr$70.000.000 /setenta milhões de cruzeiros), 
sob a supervisão da Coordenação Nacional do PNDA. 

Nesta oportunidade, reitero a V. Ex~ a mani-
festação de minha elevada estima e distinta con-
sideração. 

Hélio Carvalho Garcia, Governador do Estado de 
Ninas Gorais. 

- Publicar. À Comissão de Justiça. 

MENSAGEM N9 504/85 

Belo Horizonte, 22 de fevereiro de 1985. 
Exm9 Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Tenho a honra de encaminhar a V. Ex~, em có-
pia, para aprovação dessa egrégia Assembléia Le-
gislativa, nos termos do artigo 31, item XX, da 
Constituição do Estado, o incluso Convênio, cele-
brado entre o Estado de Minas Gerais, através da 
Secretaria de Estado da Cultura, e a Associação 
Comunitária de Assistência e Promoção Social de 
Virgem da Lapa, aos 4 de dezembro de 1984. 

O Convênio em referência tem por objeto a exe-
cução do Projeto "Desenvolvimento do Artesanato 
da Associação Comunitária de Assistência e Pro-
moção Social de Virgem da Lapa". 

Nesta oportunidade, reitero a v. Ex~ a mani-
festação de minha elevada estima e distinta con-
sideração. 

Hélio Carvalho Garcia, Governador do Estado de 
Minas Gerais. 

- Publicar. A Comissão de Justiça. 

MENSAGEM N9 505/85 
Belo Horizonte, 22 de fevereiro de 1985. 

Exm9 Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Tenho a honra de submeter, por intermédio de 
V. Ex~, à aprovação da egrégia Assembléia Legis-
lativa, nos termos do artigo 31, item XX, da 
Constituição do Estado, o Convênio celebrado en-
tre o Estado de Minas Gerais, através das Secre-
tarias de Estado da Agricultura e de Obras PÚ-
blicar, e a Associação Rural de Lavras, objeti-
vand~ a construção, reforma, instalação e pres-
tação de serviços destinados ao des·envolvimento 
agropecuário. _ 

Ao ensejo, renovo a V. Ex~ as expr~ssoes de meu 
elevado apreço e distinta consideraçao. 

Hélio Carvalho Garcia, Governador do Estado de 
Minas Gerais. 

- Publicar. A Comissão de Justiça. 

MENSAGEM N9 506/85 
Belo Horizonte, 22 de fevereiro de 1985. 

Exm9 Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Tenho a honra de encaminhar a v. E~~· em ~ópia, 
para aprovação dessa egrégia Assemblela Leglsla-
tiva, nos termos do artigo 31, item XX, d~ Cons-
tituição do Estado de Minas Gerais, atraves da 
Secretaria de Estado da Segurança Pública, e o 
Município de Rio Pardo de Minas, aos 30 de no-
vembro de 1984. 

o Convênio em referência tem por objeto o es-
tabelecimento de bases de cooperação para_ ~ma 
efetiva manutenção da ordem e segurança publlca 
naquele Município. 

Nesta oportunidade, reitero a V. Ex~ a mani-
festação de minha elevada estima e distinta con-
sideração. 

Hélio Carvalho Garcia, Governador do Estado 
de Minas Gerais. 

- Publicar. À Comissão de Justiça. 
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MENSAGEM N9 507/85 

Belo Horizonte, 22 de fevereiro de 1985. 
Exm9 Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Tenho a honra de encaminhar a V. Ex~, para 
aprovação dessa egrégia Assembléia Legislativa, 
nos termos do artigo 31, item XX, da Constitui-
ção do Estado, o Terceiro Termo Aditivo, firmado 
em 16 de julho de 1984, ao Convênio celebrado em 
11 de dezembro de 1981 entre o Estado de Minas 
Gerais, através da Secretaria de Estado da Agri-
cultura, e a Cooperativa Agropecuária de Rio Par-
do de Minas Ltda., objetivando dotar a referida 
Cooperativa de recursos necessários à execução 
do Plano Integrado de Assistência Técnica- PIA'l', 
aprovado pela Resolução Legislativa n9 2.814, de 
21 de junho de 1982. 

O Termo Aditivo em apreço tem por objetivo fixar 
o valor do repasse da Secretaria à Cooperativa 
em Cr$4.400.000 (quatro milhões e quatrocentos 
mil cruzeiros) e alterar a Cláusula Segunda 
item B-2 do Convênio, para dispor sobre os per-
centuais de custos que corresponderão à partici-
pação das partes no período de sua vigência, bem 
como prorrogar esse prazo. 

Nesta oportunidade, reitero a V. Ex' a mani-
festação de meu elevado apreço e distinta consi-
deração. 

Hélio Carvalho Garcia, Governador do Estado de 
Minas Gerais. 

- Publicar. A Comissão de Justiça 
MENSAGEM NQ 508/85 

Belo Horizonte, 22 de fevereiro de 1985. 
Exm9 Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Tenho a honra de encaminhar a V. Ex', em cópia, 
para aprovação dessa egrégia Assembléia Legisla-
tiva, nos termos do artigo 31, item XX, da Cons-
tituição do Estado, o incluso Convênio celebra-
do entre o Estado de Minas Gerais, atravésdaSe-
cretaria de Estado da Agricultura, e a Companhia 
Agrícola de Minas Gerais - CAMIG, aos 20 de ja-
neiro de 1984. 

O Convênio em referência tem por objeto a per-
furação de poços artesianos e construção de pe-
quenos açudes em municípios carentes de recursos 
hídricos. 

As despes2s com a execução do presente Convê-
nio correrão à conta da dotação orçamentária pró-
pria. 

Nesta oportunidade, reitero a V. Ex~ a mani-
festação de minha elevada estima e distinta con-
sideração. 

Hélio Carvalho Garcia, Governador do Estado de 
Minas Gerais. 

- Publicar - A Comissão de Justiça. 
MENSAGEM N9 509/85 

Belo Horizonte, 22 de fevereiro de 1985. 
Exm9 Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Tenho a honra de encaminhar a V. Ex,, em cópia-
para aprovação dessa egrégia Assembléia Legisla-
tiva, nos termos do artigo 31, item XX, da Cons-
tituição do Estado, o incluso Convênio celebrado 
entre o Estado de Minas Gerais, através da Se-
cretaria de Estado da Cultura, e o Clube dos Ar-
tesãos Clarice dos Reis Barbosa, de Itabira, aos 
4 de dezembro de 1984. 

O Convênio em referência tem por objeto a exe-
cução do Projeto Desenvolvimento do Artesanato 
do Clube dos Artesãos Clarice dos Reis Barbosa, 
de Itabira. 

Nesta oportunidade, reitero a V. Ex' a mani-
festação de minha elevada estima e distinta con-
sideração. 

Hélio Carvalho Garcia, Governador do Estado de 
Minas Gerais. 

- Publicar - A Comissão de Justiça. 
MENSAGEM N? 510/85 

Belo Horizonte, 22 de fevereiro de 1985. 
Exm? Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Tenho a honra de encaminhar a V. Ex~, rora apro-
vação dessa egrégia Assembléia Legislativa, nos 
termos do artigo 31, item XX, da Constituição do 
Estado, os inclusos Convênios celebrados em 6 de 

de Minas Gerais, 
da Saúde, e os 

Itambé e Sabinó-

dezembro de 1984 entre o Estado 
através da Secretaria de Estado 
Municípios de Santo Antônio do 
polis. · 

os Convênios em referência têm por objetivo a 
implantação no Hunicipio de Santo Antônio do It:af!! 
bê e na localidade de Euxenita, no Município de 
Sabinópolis, de sistema de abastecime:_:to de á~. 

os serviços e obras objeto dos Convenios serao 
executados pelas Prefeituras dos Municípios c~n
venentes obedecidos os projetos, especificaçoes 
e normas

1
técnicas fornecidos pela Secretaria de 

Estado da Saúde, através do Centro Regional de 
Saúde de Diamantina. 

As despesas com a execução dos referidos Co~ 
vênios, no valor total de Cr$55.000.000_ (c~nqüe~ 
ta c cinco milhÕes de cruzeiros), co=erao a con-
ta dos recursos do Programa FINSOCIAL/Saneament~ 
consignados em dotação própria do orçamento da 
Secretaria de Estado da Saúde. _ 

Na oportunidade, rei ter o a V. Ex a. as expr~ssoes 
de meu elevado apreço e distinta consideraçao. 

IIélio Carvalho Garcia, Governador do Estado de 
!Hnas Gerais. 

- Publicar. A Comissão de Justiça. 
(!Jota da Divisão de Redação e Publicação: os 

Convênios e acordos a que se referem as H~n~;;
gens n?s 499 a 510/85 foram publicados no DLa-
rio do Legislativo" de 19/3/85). 

Em 28/2/85: 

MENSAGEM N9 511/85 
Belo Horizonte, 22 de fevereiro de 1985. 

Exm? Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

'l'enho a honra de encaminhar a V. Ex,, para apro-
vação dessa egrégia Assembléia Legislativa,_ nos 
termos do ar~igo 31, item_X~, da Constit~içao ~~ 
Estado, em copia, os Conven1os celebrado~ em . 
de março de 1984 entre o Estado de Minas GeraLs, 
através da Secretaria de Estado da saúde, e 0 Mu-
nicípio de Patos de Minas, com interveniência da 
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordena-
ção Geral e da Companhia de Desenvolvimento u:-
bano do Estado de Minas Gerais, para constru?ao 
de Centros de saúde nos Bairros Caramuru e CrLs-
to Redentor, ambos no Município celebrante. _ . 

Os instrumentos citados resultam do ConvenlO 
celebrado em 20 de fevereiro de 1984 entre a s~
cretaria de Estado do Planejamento e Coordena?ao 
Geral e a Secretaria de Estado da saúde, para.àm-
plantação do Projeto Saúde do Programa de . Cl a-
des Intermediárias no Estado de Minas GeraLS, en-
caminhado ao exame dessa casa Legislativa pela 
Mensagem n? 399/84, de 4 de setembro de 19_84, t~a,;
mitando sob a forma de Projeto de Resoluçao 
974/84. 

Aproveito a oportunidade para apresentar ad.v. 
Ex' as expressões do meu elevado apreço e lS-
tinta consideração. 

Hélio Carvalho Garcia, Governador do Estado de 
Minas Gerais 

- Publicar. A Comissão de Justiça. 
MENSAGEM NQ 512/85 

Belo Horizonte 22 de fevereiro de 1985 •. 
Exm? Sr. Presidc~te da Assembléia LegislatiVa do 
Estado de Minas Gerais. rova-
Tcnho a honra de encaminhar a V. Ex,, ~ra ap c ter-
ção dessa egrégia Assembléia Legisl':t 11:'a!:â~ Es-
mos do artigo 31, item XX, da ConstLtul~a 22 de 
tado em cópia os conv5nios celebrados e~ t 

' ' d !"~·c Gcra1s a ra-março de 1984 entre o Estado e ·u..ucl~ ' . - . . s· "d e o Munl-ves da secretar1a de Estado da au e, se ·- · · da -cipio de Ubcrlãndia com interven1enc1a - 0 crctaria de Estado do Planejamento e coor~e:.açdao 
· 1 ·monto Urua-.'1° Geral e da Companh1a de Descnvo Vl _ n-

Estado de Minas Gerais, para construçao de Sceta 
tros de Saúde nos Bairros de Santa.R?sa, an 
Luzia e Alvorada, no aludido MunlcLplo. C nvenLo 

Qc in~trumcntos citados resultam do 0 S 
cel~brado em 20 de fevereiro de 1984 entre a ~
cretaria de Estado do Planejamento e_coordena?ao 
Geral e a Secretaria de Estado da Saudc, para.dlm= 

-d d p ,rama de Cl a plantação do Projeto Sau c, o r?c, , 'c n-
d .- . E t· do de Mlnas Geral~, e dcs Interme 1ar1as no ·s a . 1 

caminhado ao exame dessa Casa LegislatlVa84 i~a: 
Mensagem n9 399/84, de 4 de setembro de 19 ' 



mitando sob a forma do Projeto de Resolução n9 
974/84. 

Aproveito a oportunidade para apresentar a v. 
Ex~ as express5es do meu elevado apreço e dis-
tinta consideração. 

Hélio Carvalho Garcia, Governador do Estado de 
Hinas Gerais 

- Publicar. A Comissão de Justiça. 
HENSAGEH N9 513/85 

Belo Horizonte, 22 de fevereiro de 1985. 
Exm9 Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Hinas Gerais. 

Tenho a honra de encaminhar a v. Ex<:', para apro-
vação dessa egrégia Assembléia Legislativa, nos 
termos do artigo 31, item XX, da Constituição do 
Estado, o incluso Convênio celebrado entre o Es-
tado de Hinas Gerais, através da Secretaria de 
Estado da Saúde, e o Hunicipio de Arantina, em 
11 de outubro de 1984. 

O Convênio em apreço tem por objeto a constru-
ção de um centro de saúde, pela Prefeitura Huni-
cipal, sob a orientação e fiscalização da Compa-
nhia de Desenvolvimento Urbano do ~stado de Hi-
nas Gerais - CODEURB, que fornecerá os projetos, 
especificações e cronogramas das obras. 

Sirvo-me desta oportunidade para reiterar a V. 
Ex<:< as expressões de meu elevado apreço e dis-
tinta consideração. 

Hélio Carvalho Garcia, Governador do Estado de 
Hinas Gerais 

- Publicar. A Comissão de Justiça. 
HENSAGEH n9 514/85 

Belo Horizonte, 22 de fevereiro de 1985. 
Exm9 Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Hinas Gerais. 

Tenho a honra de encaminhar a V. Ex~, para a 
aprovação dessa egrégia Assembléia Legislativa, 
nos termos do artigo 31, item XX, da Constitui-
ção do Estado, em cópia, o Convênio celebrado em 
27 de março de 1984 entre o Estado de Hinas Ge-
rais, através da Secretaria do Estado da Saúde, 
e o Hunicipio de Poços de Caldas, com interveni-
ência da Secretaria de Estado do Planejamento e 
Coordenação Geral e da Companhia de Desenvolvi-
mento Urbano do Estado de Hinas Gerais, para cons-
trução de um Centro de Saúde no Bairro são Jor-
ge, no mencionado Hunicípio. 

o instrumento citado resulta do Convênio cele-
brado em ~O de fevereiro de 1984 entre a Secre-
taria de Estado do Planejamento e Coordenação Ge-
ral e a Secretaria de Estado da Saúde, para im-
plantação do Projeto Saúde, do Programa de Cida-
des Intermediárias, no Estado de Minas Gerais 
encaminhado ao exame dessa Casa Legislativa pel~ 
Mensagem n9 399/84, de 4 de setembro de 1984, 
tramitando sob a forma de Projeto de Resolução 
n9 974/84. 

Aproveito a oportunidade para apresentar a v. 
Ex~ as expressões do meu elevado apreço e dis-
tinta consideração. 

Hélio Carvalho Garcia, Governador do Estado de 
Hinas Gerais 

- Publicar. A Comissão de Justiça. 
HENSAGEH N9 515/85 

Belo Horizonte, 22 de fevereiro de 1985. 
Exm9 Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

•renho a honra de encaminhar a v. Ex~, para apro-
vação dessa egrégia Assembléia Legislativa, nos 
termos do artigo 31, item XX, da Constituição do 
Estado, os inclusos Convênios celebrados entre o 
Estado de Minas Gerais, através da Secretaria de 
Estado da Saúde, e os Hunicipios de Divinópolis 
e Martinho Campos, em 4 de dezembro e 8 de outu-
bro de 1984, respectivamente. 

Os Convênios em apreço têm por objeto a implan-
tação de serviço de abastecimento de água na lo-
calidade de Santo Antônio dos Campos, de Divinó-
polis, e na sede do Hunicipio de Hartinho Cam-
pos, viabilizada pelo repasse de recursos do Pro-
grama FINSOCIAL/Saneamento. 

Sirvo-me desta oportunidade para reiterara a v. 
Ex~ as expressões de meu elevado apreço e dis-
tinta consideração. 

Hélio Carvalho Garcia, Governador do Estado de 
Hinas Gerais 

- Publicar. A Comissão de Justiça. 
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HENSAGEH N9 516/85 
Belo Horizonte, 22 de fevereiro de 1985. 

Exm9 Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Hinas Gerais. 

Tenho a honra de encaminhar a V. Ex~, para apro-
vação dessa egrégia Assembléia Legislativa, nos 
termos do artigo 31, item XX, da Constituição do 
Estado, em cópia, os inclusos Convênios celebra-
dos em 10 de dezembro de 1984 entre o Estado de 
Hinas Gerais, através da Secretaria de Estado da 
Saúde, e os Hunicipios de Coração de Jesus e São 
João da Ponte. 

Os Convênios em apreço têm por objetivo a im-
plantação de sistema de abastecimento de agua nas 
localidades de São João do Pacuí e Vera Cruz, per-
tencentes, respectivamente, aos Hunicípios ci-
tados. 

Ao ensejo, renovo a V. Ex~ as expressões de 
meu apreço e consideração. 

Hélio Carvalho Garcia, Governador do Estado de 
Minas Gerais 

- Publicar. A Comissão de Justiça. 
MENSAGEH N9 517/85 

Belo Horizonte, 22 de fevereiro de 1985. 
Exm9 Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Hinas Gerais. 

Tenho a honra de encaminhar a V. Ex~, para apro-
vação dessa egrégia Assembléia Legislativa, nos 
termos do artigo 31. item XX, da Constituição do 
Estado, o incluso Convênio celebrado entre o Es~ 
tado de Hinas Gerais, através da Secretaria de 
Estado da Saúde, e o Hunicipio de São João del-
Rei, em 24 de outubro de 1984. 

O Convênio em apreço tem por objeto a execu-
ção, pela Prefeitura Municipal, de obras de dre-
nagem urbana no Bairro Bom Pastor, de acordo com 
os projetos, especificações e normas técnicas for-
necidos pela Secretaria, através do Centro Re-
gional de Saúde de São João del-Rei. 

Sirvo-me desta oportunidade para reiterar a V. 
Ex<:< as expressões de meu elevado apreço e dis-
tinta consideração. 

Hélio Carvalho Garcia, Governador do Estado de 
Hinas Gerais 

- Publicar. A Comissão de Justiça. 

HENSAGEH N9 518/85 
Belo Horizonte, 22 de fevereiro de 1985. 

Exm9 Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Hinas Gerais. 

Tenho a honra de encaminhar a V. Ex~, para apro-
vação dessa egrégia Assembléia Legislativa, nos 
termos do artigo 31, item XX, da Constituição do 
Estado, os inclusos Convênios celebrados entre o 
Estado de Minas Gerais, através da Secretaria de 
Estado da Saúde, e o Município de são José do Ja-
curi, em 10 de dezembro de 1984. 

Os Convênios em apreço têm por objetivo a im-
plantação de sistema de abastecimento de água 
nas localidades de Frei Lagonegro e Bom Jesus do 
Tabuleiro, viabilizada pelo repasse de recursos 
do Programa FINSOCIAL/Saneamento. 

Sirvo-me desta oportunidade para reiterar a V. 
Ex~ as expressões de meu elevado apreço e dis-
tinta consideração. 

Hélio Carvalho Garcia, Governador do Estado de 
Minas Gerais 

- Publicar. A Comissão de Justiça. 

MENSAGEM N9 519/85 
Belo Horizonte, 22 de fevereiro de 1985. 

Exm9 Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Tenho a honra de encaminhar a V. Ex~, em có-
pia, para aprovação dessa egrégia Assembléia Le-
gislativa, nos termos do artigo 31, item XX, da 
Constituição do Estado, os inclusos Convênios ce-
lebrados entre o Estado de Hinas Gerais, através 
da Secretaria de Estado da Segurança Pública e 
os Municípios de Muzambinho e Santa Rita de Cal-
das, respectivamente, aos 21 de janeiro de 1985 
e 20 de dezembro de 1984. 

Os Convênios em referência têm por objeto a efe-
tiva e cada vez mais eficiente manutenção da or-
dem e segurança pública naqueles Municípios. 

Ne'sta oportunidade, reitero a V. Ex\.1 a manifestação da 
minha elevada estima e distinta consideração. 

H6lio Carvalho Garcia, Governador do Estado de 
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Minas Gerais 
- Publicar. À Comissão de Justiça. 

MENSAGEM N9 520/85 
Belo Horizonte, 22 de fevereiro de 1985. 

Exm9 Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Tenho a honra de encaminhar a V. Exif, para apro-
vação dessa egrégia Assembléia Legislativa, nos 
termos do artigo 31, item XX, da Constituição do 
Estado o Primeiro Termo Aditivo, firmado em 6 
de iulho de 1984, ao Convênio celebrado em 19 de 
setembro de 1983 entre o Ministério da Agricul-
tura e o Estado de Minas Gerais, através da Se-
cretaria dd Estado da Agricultura, objetivando a 
aferição de laboratórios integrantes do Sistema 
LANARV, a promoção de estágios e prestação de ser-
viços de assessor ia e consultoria, através do De-
partamento de Química Agrícola/Centro Integrado 

de Apoio à Produção, encaminhado à aprovação des-
ta Casa pela Mensagem n9 194, de 23 de dezembro 
de 1983, onde tramita sob a forma do Projeto de 
Resolução 1.035/84. 

O Termo Aditivo tem por finalidade a alocação 
de novos recursos financeiros, visando dar con-
tinuidade ao programa estabelecido no Convênio, 
bem como promover a realização de análises labo-
ratoriais. 

Na oportunidade, reitero a v. Exif os protestós 
de minha elevada estima e distinta consideração. 

Hélio Carvalho Garcia, Governador do Estado de 
Minas Gerais 

- Publicar. À Comissão de Justiça. 
(Nota da Divisão de Redação e Publicação: Os 

Convênios e Termos Aditivos a que se referem. ~s 
l·!ensagens n9s 511 a 520/85 foram publicados no D~
ário do Legislativo" de 2/3/85). 

COMUNICAÇ0ES 

- O Sr. Presidente despachou, no recesso de ja 
neiro e fevereiro de 1985, as seguintes comunica 
ções: 

COMUNICAÇÃO 
Exmo.Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que esta subscreve, na forma regi-
mental, comunica à Casa o falecimento do Sr. Jo-
v i no Anastácio de Melo, oco r r ido em Formiga, e so 
licita sejam enviadas condolências à família en= 
lutada, na pessoa de sua esposa, D. Maria Vala-
dão de Melo, e de seus filhos, Luzardo Valadão 
de Melo e Sebastião Valadão de Melo, residentes 
à Rua Radolfo Almeida, n9 181, naquela cidade. 

Sala das Reuniões, 9 de janeiro de 1985. 
Jaime Martins 
- Ciente. Publicar. Comunique-se. 

COMUNICAÇÃO 

Exmo.sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que esta subscreve, na forma regi-
mental, comunica à Casa o falecimento de Maria 
José de Morais Pessoa, ocorrido em Formiga, e so 
licita sejam enviadas condolências à família en= 
lutada, na pessoa de seu filho Jadir,residente à 
Rua Aníbal Pires de Lima, 21 - Rosário, naquela 
cidade. 

Sala das Reuniões, 9 de janeiro de 1985. 
Jaime Hartins. 
- Ciente. Publicar. Comunique-se. 

COMUNICAÇÃO 
Exmo.Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que esta subscreve, na forma regi-
mental, comunica à Casa o falecimento do Sr.Fran 
cisco Rodarte Júnior, ocorrido em Formiga e so-
licita sejam enviadas condolências à famíÍia en-
lutada, residente h Rua Silviano Brandão, n9 142 
naquela cidade. 

Sala das Reuniões, 9 de janeiro de 1985. 
Jaime Martins 
- Ciente. Publicar. Comunique-se. 

C0!1UNICAÇÃO 
Exmo.Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que esta subscreve, na forma regi-
mental, comunica à Casa o falecimento do Sr. Jo-
sé Tavares Porto, ocorrido em Divinópolis, e so-
licita sejam enviadas condolências à família en-
lutada, residente na Av. 19 de junho, 163, naqu~ 
la cidade. 

Sala das Reuniões, 9 de janeiro de 1985. 
Jaime Nartins 
- Ciente. Publicar. Comunique-se. 

COMUNICAÇÃO 

Exmo.Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que esta subscreve, na forma regi-
mental, comunica à Casa o falecimento d~ Sr: Se-
bastião !1atilde Reis, ocorrido em Divinopol~~ •. e 
solicita sejam enviadas condolências à fam~l~a 
enlutada, residente à Rua Maranhão, 674, naquela 
cidade. 

Sala das Reuniões, 9 de janeiro de 1985. 
Jaime Martins 
- Ciente. Publicar. Comunique-se. 

COMUNICAÇÃO 
Exmo.Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que esta subscreve, na forma regi: 
mental, comunica à Casa o falecimento da Sra.Am~ 
lia Rocha da Silva ocorrido em Divinópolis, e 
solicita sejam enviadas condolências_ao seu es~~ 
so, Sr. João Pedro Silva, residente a Av. Sete e 
Setembro, 365, naquela cidade. 

Sala das Reuniões, 9 de janeiro de 1985. 
Jaime Martins 
- Ciente. Publicar. Comunique-se. 

COMUNICAÇÃO 
Exmo.Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

f ma regi-O Deputado que esta subscreve, na or J 
mental, comunica à casa o falecimento do Sr. o-

~ '1 · - 1· e solicita se se s~ va, ocorrido em Div~nopo ~s, 
1 

til 
jam enviadas condolências a sua esposa, D.C 0 -
de Silva, residente à Rua Goiás, 548- Ap. 1, na-
quela cidade. 

Sala das Reuniões, 9 de janeiro de 1985. 
Jaime Martins 
- Ciente. Publicar. Comunique-se. 

COMUNICAÇÃO 
Exmo.Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

f a regi-O Deputado que esta subscreve, na orm Maria 
mental comunica à casa o falecimento de 

' . . - 1 · s e so-Aparecida Coelho ocorrido em D~v~nopo ~ • . 
' d 1- · ao seu pa~, licita sejam enviadas con o enc~as . t à 

Sr. Aristóteles Gonçalves Coelho, res~den e 
Rua Paraná, 371, naquela cidade. 

Sala das Reuniões, 9 de janeiro de 1985. 
Jaime Martins 
- Ciente. Publicar. Comunique-se. 

COMUNICAÇÃO 
Exmo.Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que esta subscreve, na forma reg! 
mental, comunica à Casa o faleciment~ da.sra. R~ 
sa Maria Uc Jesus ocorrido em Divinopolls, e s~ 
licita sejam envi~das condolências à família en-



lutada, residente ã Rua Paraíba, 640- fundos, na 
quela cidade. 

Sala das Reuniões, 9 de janeiro de 1985. 
Jaime Martins 
- Ciente. Publicar. Comunique-se. 

C0!1UNICAÇÃO 
Exmo.Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Cstado de Minas Gerais. 

O Deputado que esta subscreve, na forma reqi-
mental, comunica à Casa o falecimento de João-Ro 
drigues de Faria (Dão), ocorrido em Divinópolis~ 
e solicita sejam enviadas condolências à família 
enlutada, residente na Rua Itaipé, n9 101 - Bair 
ro Orion, e ao Lions Clube Divinópolis Pioneiro~ 
à Rua !1ato Grosso, 1.190, naquela cidade. 

Sala das Reuniões, 24 de janeiro de 1985. 
Jaime !1artins 
- Ciente. Publicar. Comunique-se. 

COMUNICAÇÃO 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
2stado de !Unas Gerais. 

O Deputado que esta subscreve, na forma regi-
mental, comunica à Casa o falecimento de Mariste 
la Milagres de Souza, ocorrido em Divinópolis, e 
solicita sejam enviadas condolências à família 
enlutada, residente na Rua Paraíba, 573, naquela 
cidade. 

Sala das Reuniões, 24 de janeiro de 1985. 
Jaime Hartins 
- Ciente. Publicar. Comunique-se. 

COHUNICAÇÃO 
Exmo. Sr.Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

o Deputado que esta subscreve, na forma regi-
mental, comunica à Casa o falecimento de Lenir 
Maria Vieira, ocorrido em Bom Despacho, e solici 
ta sejam enviadas condolências à família enluta= 
da, residente na Vila Gontijo, naquela cidade, e 
ao seu filho, Jota Lee, na Rádio Divinópolis, à 
Rua Minas Gerais, 655 - s/809 e 811, em Divinó-
polis. 

Sala das Reuniões, 24 de janeiro de 1985. 
Jaime Hartins 
- Ciente. Publicar. Comunique-se. 

C0!1UNICAÇÃO 
Exmo.Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado abaixo assinado comunica a V. Exa.e 
à Casa o falecimento do Sr. Aymar Westin, ocorri 
do dia 25 de dezembro de 1984, solicitando, nes= 
ta oportunidade, a inclusão na ata de nossos tra 
balhos de um voto de profundo pesar, dando-se des 
te voto conhecimento à família enlutada, na pes= 
soa daviúva, D. Dora 1'/estin, residente na cidade 
de Carlos Chagas. 

Sala das Reuniões, 24 de janeiro de 1985. 
José Santana 
JUS'l'IE'ICAÇÃO - O Sr. Aymar Hestin era Presiden 

te da Destilaria de Álcool do Pampã, em Carlos 
Chagas. Pessoa de excelentes qualidades de cará-
ter e personalidade, era muito estimado e admira 
do no meio da família e de toda a comunidade lo= 
cal. Pautando sempre sua vida pelo amor ao próxi 
mo, deixou, ao falecer, grande número de amigos 
e muitas saudades entre aqueles com quem convi 
veu e que tiveram o privilégio de desfrutar de 
sua amizade e de seu afeto. 

José Santana 
- Ciente. Publicar. Comunique-se. 

COMUNICAÇlí.O 

Exmo. Sr.Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

o Deputado que esta subscreve, na forma regimen 
tal, comunica à Casa o falecimento do Sr. Geral: 
do Soares da Silva, ocorrido na cidade de Ponte 
Nova, no dia 14 do corrente. 

Solicita que esta Assembléia manifeste seu pe 
sar à família enlutada, na pessoa de sua viúva-; 
D. Maria Vieira da Silva, residente na Av. Fran-
cisco Vieira Martins, 521, naquela cidade. 
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Sala das Reuniões, 27 de fevereiro de 1985. 
Domingos Lanna - José Laviola - Juarez Hosken-

Agostinho Patrus - Cyro Maciel - Paulo Araújo. 
- Ciente. Publicar. Comunique-se. 

COMUNICAÇÃO 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que esta subscreve, na forma regi-
mental, comunica à Casa o falecimento do Sr. Li-
bero Saporetti, ocorrido em Ponte Nova. 

Solicita que esta Assembléia nanifeste seu pe-
sar à família enlutada, na pessoa de sua Vluva , 
D. Maria Geralda Martins Saooretti, residente na 
Rua Santo Antônio, 83, naquela cidade. 

Sala das Reuniões, 27 de fevereiro de 1985. 
Domingos Lanna - José Laviola - Paulo Araújo -

Juarez Hosken - Cyro Maciel -Agostinho Patrus. 
-Ciente. Publicar. Comunique-se. 

COMUNICAÇÃO 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que esta subscreve, na forma regi-
mental, comunica à Casa o falecimento do Sr. Jo-
sé Dias Lopes, ocorrido na cidade de Ponte Nova, 
no dia 14 do corrente. 

Solicita que esta Assembléia manifeste seu pe-
sar à família enlutada, na pessoa de seu filho, 
José Dias Lopes Filho, residente na Av.Francisco 
Vieira Martins, 440, ap. 203, naquela cidade. 

Sala das Reuniões, 27 de fevereiro de 1985. 
Domingos Lanna - José Laviola - Juarez Hosken-

Paulo Araújo - Cyro Maciel - Agostinho Patrus. 
- Ciente. Publicar. Comunique-se. 

COMUNICAÇlí.O 
Exmo. Sr.Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Comunico a V. Exa. e à Casa o falecimento da 
Sra. Zulmira Magno de Carvalho, ocorrido dia 10 
de fevereiro corrente, e solicito, na oportunida 
de, a inserção na ata dos nossos trabalhos de um 
voto de profundo pesar, dando-se do fato conhec~ 
mento à família enlutada, na pessoa de seus fi-
lhos, Onório Francisco de Carvalho, residente na 
Av. Balsamar, 451, nesta Capital, e Eny Maria de 
Carvalho Lima, residente na Rua Itabira, 835,ta~ 
bém na Capital. 

Sala das Reuniões, 27 de fevereiro de 1985. 
José Santana. 
JUS'riFICAÇÃO - Desaparece, aos 7 4 anos de ida-

de, a Sra. Zulmira Magno de Carvalho, viúva, na-
tural de Ouro Preto, mas residente em Belo Hori-
zonte. 

Senhora de excelsas virtudes e grandes predic~ 
dos de caráter e personalidade, era pessoa muito 
estimada e admirada, pois, de coração bondoso e 
irradiante simpatia, soube angariar a amizade, o 
respeito e o carinho de amigos e parentes, dei-
xando a todos o exemplo de uma vida plena de ca-
ridade e amor ao próximo. 

Faltando-lhe o esposo, não esmoreceu na luta 
para continuar na direção da família, encaminha~ 
do os filhos, dando-lhes, a cada dia, o modelo 
de uma vida cristã, de mãe de família dedicada 
ao bem e sobretudo ao amor aos filhos. 

D. zulmira deixou grande saudade em nosso meio. 
Mas estamos certos de que Deus, na sua infinita 
bondade, destinará à sua alma o merecido lugar 
de descanso e paz na sua santa casa. 

José Santana. 
- Ciente. Publicar. Comunique-se. 

COMUNICAÇÃO 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativado 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que esta subscreve, devidarrente apoia-
do, comunica a v. Exa. e à Casa o falecimento da 
Sra. Maria da Assunção Pereira, ocorrido dia 4 
de fevereiro, e solicita, nesta ooortunidade, a 
inserção, em a ta de nossos tr·abalhos, de um voto 
de profundo pesar, dando-se deste conhecimento à 
família enlutada, na pessoa de seus irmãos Judith 
Ilenriques Pereira, residente na Rua Vicentina de 
Souza, 139 - Bairro Sagrada Família - Belo Hori-
zonte, e Monsenhor Geraldo Magela, residente em 
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Barão de Cocais, e de seu filho José Antônio de 
Albuquerque, funcionário da Prefeitura Municipal 
de João Monlevade. 

Sala das Reuniões, 27 de fevereiro de 1985. 
José Santana. 
JUSTIFICAÇÃO - Causou grande pesar na cidade 

de Capela Nova, onde residia, o falecimento da 
Sra. Maria da Assunção Pereira, ocorrido dia 4 
de fevereiro corrente. 

D. Maria da Assunção era Vluva e deixa seis fi 
lhos: José Antônio de Albuquerque, Vicente de AI 
buquerque, Malvina de Albuquerque, Ana de Albu-
querque, Maria da Conceição Paiva e Marilac Al-
buquerque. 

Residente há longos anos na cidade de CapelaNo 
va, D. Maria da Assunção soube se distinguir co~ 
mo personalidade marcante e como senhora de gran 
des virtudes, sendo respeitada e admirada por tõ 
dos aqueles que tiveram o privilégio de conhecê~ 
la. 

D. Maria da Assunção dedicou toda a sua vidaem 
fazer o bem ao próximo, tornando-se pessoa queri 
da por sua simpatia, alegria de viver, coraçãÕ 
sempre aberto para servir. Foi, honrosamente, a 
primeira Diretora do Grupo Escolar de Capela No-
va, dedicando os melhores anos de sua vida às 
crianças e à sua educação, lutando para levar a 
todos os estudantes uma oportunidade de ampliar 
seus conhecimentos e horizontes. -

Por seu admirável trabalho à frente daquele es 
tabelecimento de ensino angariou o reconhecimen= 
to de toda a comunidade local, que hoje lamenta 
a sua perda, na certeza, porém, de que Deus, na 
sua infinita bondade, destinou à sua boníssimaal 
ma um lugar de merecido descanso e paz. 

José Santana. 
- Ciente. Publicar. Comunique-se. 

COMUNICAÇÃO 
Exmo.Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Comunico a V. Exa. e à Casa o falecimento da 
jovem Marluce Barbosa Xavier, ocorrido dia 7 do 
mês corrente, na cidade de Mato Verde. 

Nesta oportunidade, solicito o obséquio de in-
serção em ata de nossos trabalhos de um voto de 
profundo pesar, dando-se deste ciência à família 
enlutada, na pessoa de seu pai, Antônio Barbosa 
Neto, Prefeito Municipal da cidade de Mato Verde. 

Sala das Reuniões, 27 de fevereiro de 1985. 
José Santana. 
JUSTIFICAÇÃO - Desaparece, prematuramente, aos 

23 anos de idade, a jovem Marluce Barbosa xavier, 
da tradicional família de Mato Verde e filha do nosso que-
rido companheiro, Antônio Barbosa Neto, Prefeito 
Municipal daquela cidade. 

O seu falecimento causou profunda cons1Ernação , 
pois Marluce era pessoa querida e estimada na so 
ciedade local, desempenhando, com brilhantismo e 
dedicação, o cargo de Chefe de Gabinete daquela 
Prefeitura, dando a sua melhor contribuição no an 
damento e na solução dos problemas de responsabT 
lidade daquele Executivo Municipal, pois, ao la= 
do de seu pai, trabalhava diuturnamente para o 
encaminhamento das solicitações, visando a malho 
ria, o progresso e o bem-estar daquela comunida= 
de, que tanto amava e pela qual era profundamen-
te respeitada. 

Jovem de marcantes qualidades de caráter e peE 
sonalidade, a todos conquistava com a sua simPa-
tia, amor ao próximo e desejo de lutar para que 
a sua cidade, Mato Verde, despontasse como um 
município progressista e não media esforços, jun 
tamente com seu pai, para que toda a comunidade 
recebesse os beneficios e as obras necessarlas 
para o desenvolvimento das atividades da reglao 
e o atendimento social, tão importante para a 
paz e a tranqüilidade de seu povo. 

Tivemos Marluce durante 23 anos, como uma dádi 
diva de Deus, pois, no nosso convívio, ela so 
n?s t:ansmitiu alegria, felicidade, respeito, ad 
mlraçao e amor. E hoje, apesar de consternados 
com o seu desaparecimento, agradecemos a Deus o 
privilégio de ter desfrutado de sua amizade e de 
tê-la como exemplo de bondade e dignidade que 
ficará marcado, para sempre, no coração d~ seu 
p~is, irmãos, parentes e amigos, que, em grande 
numero, compareceram ao seu enterro, em homena-

gem à sua inesquecível figura de filha exemplar 
e amiga querida e estimada por todos. 

José Santana. 
- Ciente. Publicar. Comunique-se. 

COMUNICAÇÃO 
Exmo.Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que esta subscreve cumpre o dolo-
roso dever de comunicar à Casa o falecimento 
QO Sr. Mozart Rocha Faria, ocorrido aos 4 de 
janeiro próximo passado, em Itajubá e solicita 
um voto de pesar pelo infausto acontecimento. 

Requer, ainda, seja dada ciência desta com~
nicação à família enlutada, na pessoa da viu-
va, D. Maria Nazareth Chaves Faria, residente 
na Rua José Joaquim, 520, Bairro Varginha, em 
Itajubá. 

Sala das Reuniões, 28 de fevereiro de 1985. 
Euclides Cintra 
JUS'riFICAÇÃO - O falecimento do Sr. Hozart 

Rocha Faria, ocorrido aos 4 de janeiro pr~xi~o 
passado, em I tajubá, encheu de consternaçao nao 
apenas seus numerosos familiares, mas, igual-
mente, os incontáveis amigos dessa conceituada 
e tradicional família sul-mineira. 

Nascido aos 2 de janeiro de 1913, em Ita2ubá, 
era filho do saudoso e benemérito casal Joao de 
Faria Sobrinho e Franscica Rocha Faria. 

Como fazendeiro e grande industrial que foi,o 
extinto contribuiu, de maneira decisiva, para 
o desenvolvimento sócio-econômico de sua terra 
natal, inclusive no sentido de transformá-la em 
cidade industrial e universitária. 

Como cidadão, deixou um exemplo às gerações 
futuras, pois que, desde sua juventude, nele se 
revelaram a capacidade de servir e o dom de se 
empolgar com o trabalho nobre em beneficio dos 
menos favorecidos e pelo engrandecimento de sua 
querida Itajubá. 

O Sr. Hozart Rocha Faria foi exemplar chefe 
de família, formando um lar feliz e harmonioso. 

Deixa a viúva, Sra. Maria Nazareth Chaves Fa-
ria, e os seguintes filhos: Maria Helena de F~ 
ria, Vilma Faria, Luiz Hozart Chaves Faria, ca-
sado com Elina Márcia Alkimin Faria,além d~ um 
neto e os irmãos José Rocha Faria, Dea Farla .G~ 
dinho, Eunice Faria Rodrigues e João Gc•rlos Farw. 

Euclides Cintra 
- Ciente. Publicar. Comunique-se. 

COI1UNICI\ÇÃO 
Exmo.Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que esta subscreve, na forma reg~ 
mental, comunica à casa o falecimento do Sr. J~ 
ão Delazari, ocorrido na cidade de Ponte Nova, 
no dia 26 do corrente, e solicita que esta As-
sembléia manifeste seu pesar à família enluta-
da, na pessoa da viúva, D. Iracema Vieira Del~ 
zari, residente na Rua Ji.ngelo Mata Andrade, n 9 

225, naquela cidade. 
Sala das Reuniões, 28 de fevereiro de 1985. 
Domingos Lanna 
- Ciente. Publicar. Comunique-se. 

C0!1UNICAÇÃ0 
Exmo.Sr. Presidente da l\ssembléia Legislativa 
do Estndo de !.Unas Gerais. 

O Deputado que esta subscreve, na forma reg~ 
mental, comunicn à casa o falecimento do ~r. 
Joaquim Alberto da costa, ocorrido em Papagaw_s, 
e solicita sejam enviadas condolências a farol-
lia enlutada, residente na Av. Getúlio Vargas, 
naquele Município. 

Sala das Reuniões, 28 de fevereiro de 1985. 

Jaime Martins 
- Ciente. Publicar. Comunique-se. 

Legislativa 
CoriUN I CAÇ!í.O 

Exmo.Sr. Presidente da Assembléia 
do Estado de Minas Gerais. 

o Deputado que esta subscreve, na forma reg~~ 
mental, comunica à Casa o falecimento do Sr. l 



nicius Donizete Gomes e solicita sejam enviadas 
condolências à família enlutada, na pessoa do 
seu pai, Sr. Divino Gomes, residente na rua La-
vras nQ 459, no Município de Divinópolis. 

Sala das Reuniões, 28 de fevereiro de 1985. 
Jaime 1-!artins 
- Ciente. Publicar. Comunique-se. 

C011UNICAÇÃO 
Exrno.Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que esta subscreve, na forma regi 
mental, comunica à Casa o falecimento da Sra. 
Maria de Lourdes Neves, ocorrido no dia 12/2/85, 
em Divinópolis, e solicita sejam enviadas con-
dol~ncias à família enlutada, na pessoa do seu 
filho, Sr. Paulo Tarso Neves, residente na Rua 
Gonçalves Dias, nQ 829, Bairro Porto Velho, na 
quele Município. -

Sala das Reuniões, 28 de fevereiro de 1985. 
Jaime Martins 
- Ciente. Publicar. Comunique-se. 

COMUNICAÇÃO 
Exmo.Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que esta subscreve, na forma regi 
mental, comunica à Casa o falecimento da Sra~ 
Angelita Rodrigues Gomes Pereira, ocorrido em 
Formiga, e solicita sejam enviadas condolên-
cias ao seu esposo, Mariano Pereira, e aos 
seus filhos, Adriana, T~lio, Heloísa e Elvira, 
residentes na Rua Honsenhor João Ivo, 166, na-
quela cidade. 

Sala das Reuniões, 28 de fevereiro de 1985. 
Jaime Martins 
- Ciente. Publicar. Comunique-se. 

COMUNICAÇÃO 
Exrno. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que esta subscreve, na forma regi 
mental, comunica à Casa o falecimento da Sra~ 
Maria Laine de Haura, ocorrido em Divinópolis, 
e solicita sejam enviadas condolências à famí-
lia enlutada, residente na Rua Salinas, 127,Vi 
la Cruzeiro, naquela cidade. -

Sala das Reuniões, 28 de fevereiro de 1985. 
Jaime Martins 

- Ciente. Publicar. Comunique-se. 

COMUNICAÇÃO 
Exmo.Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado Minas Gerais. 

O Deputado infra-assinado, nos termos 
mentais, comunica a V.Ex~ o falecimento, 
rido em Espera Feliz/MG, em 10/2/85, do 
Saul de Sá Barbosa Sobrinho. 

regi-
ocor-

Sr. 

Pede, outrossim, que, do pesar da Casa, seja 
dada ciência à família enlutada, na pessoa da 
vi~va, D. Luzia Maria da Conceição, e dos filhos 
Mailde Barbosa Grillo, José de Sá Barbosa, Ma-
ria Zilena Barbosa e Edrnar Barbosa, residentes 
na Fazenda Monte Feliz, no Município de Espera 
Feliz. 

Sala das Reuniões, 28 de fevereiro de 1985. 
Juarez Hosken 
- Ciente. Publicar. Comunique-se. 

COI1UNICAÇÃO 
Exmo.Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

o Deputado que esta subscreve requer a V.Exa., 
ouvida a Casa assentindo esta, a inserção em 
ata de nossos trabalhos de um voto de profundo 
pesar pelo falecimento da Sra. Inah de Moura 
!1elo Campos, ocorrido dia 12 de fevereiro cor-
rente. 

Requer, ainda, que da decisão da Casa se dê 
conhecimento à família enlutada, na pessoa de 
seu filho, Dr. Ezequiel de Melo Campos Filho, 
residente nesta Capital, na Rua Rio de Janeiro, 
l.OlO,Ap. 103. 

Sala das Reuniões, 28 de fevereiro de 1985. 
José Santana 
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JUS'l'IFICAÇÃO - Causou grande pesar à socieda 
de mineira o falecimento da Sra. Inah de Moura 
Melo Campos, pessoa admirada e respeitada por 
seus excepcionais dotes de caráter e personali 
dade. -

Era casada com o Sr. Ezequiel de Helo Campos 
e deixa três filhos: Ezequiel de Melo Campos 
Filho, Izabel Melo Campos Carvalho Oliveira e 
Ilze Helo Campos Leite Guimarães. 

Senhora de excelsas virtudes, D.Inah soube 
transmitir a todos quantos privaram de seu con 
vívio extremada simpatia, fraternidade cristã 
e amor ao próximo, características essas refle 
tidas, sobretudo, no carinho e dedicação ao ma 
rido e aos filhos. 

Falecendo aos 79 anos de idade, D.Inah soube 
transmitir a todos os seus familiares os ensi-
namentos de uma v ida nobre, dedicada a servir e 
a ajudar, não faltando aos amigos nas horas di 
fíceis, sempre com urna palavra de apoio e de 
compreensão, participando das alegrias e das 
tristezas, com o coração cheio de amor ao pró-
ximo .. 

Ao seu enterro compareceu expressivo n~mero 
de amigos, que foram prestar-lhe as ~ltimas ho 
menagens, na certeza de que Deus, em sua infi= 
nita bondade, acolheu em seus braços sua bonís 
sima alma e na Casa do Senhor desfrutará do re 
pouso e da paz merecida. 

José Santana. 
- Ciente. Publicar. Comunique-se. 

COMUNICAÇÃO 
Exmo.Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

o Deputado que esta subscreve, na forma regi 
mental, comunica à Casa o falecimento do Sr~ 
Francisco Olímpio Couto, ocorrido no dia 3 de 
fevereiro corrente, e requer seja inserido na 
ata dos nossos trabalhos um voto de profundo 
pesar pelo infausto acontecimento. 

Requer, ainda, que da decisão da Casa seja 
dada ciência à família enlutada, na pessoa de 
seu filho, Dr. Ronaldo Costa Couto, Secretário 
de Estado do Planejamento, residente na Rua To 
mé de Souza, 1.234 - ap. 802-A. 

Sala das Reuniões, 28 de fevereiro de 1985. 
José Santana 
JUSTIFICAÇÃO - O Sr. Francisco Olímpio Couto 

era casado com D. Naria José Costa Couto,que lhe 
sobrevive, e deixa oito filhos. 

Desaparece aos 72 anos de idade, deixando hon-
rada memória, pois foi um homem de excepcionais 
princípios morais, desfrutando de elevado con-
ceito no seio da família e no grande círculo de 
amigos que possuía, em virtude de suas qualidades 
pessoais, deixando, para aqueles que tiveram o 
privilégio de conhecê-lo, o exemplo de uma cond~ 
ta irreprcensível, como chefe de família e homem 
de bem. 

Seus ensinamentos refletiram-se, sobretudo em 
seus filhos, que souberam muito bem, absorver o 
exemplo e a dignidcl.de do pai, formando uma famí-
lia unida, que sobressai na sociedade mineira 
não só pela distinção c educação, como ainda pe 
los dotes intelectuais, pois temos na figura de 
seu filho, Ronaldo Costa Couto, o exemplo máximo 
da dignidade, equilíbrio, prudência e capacidade 
administrativa, herança esta recebida no berço, 
com os desvelos maternais, e aperfeiçoada no con 
vívio familiar, sob a orientação do chefe da fa= 
milia, que, com participação ativa e decisiva na 
educação dos filhos, preparou-os para a vida den 
tro dos melhores modelos de honestidade e hombri 
dade. 

Ao morrer, deixa o Sr. Francisco Olímpio Couto, 
eternas saudades em todos os familiares e ami-
gos, pois, com o exercício vivo da fé cristã,tor 
nau-lhes a vida melhor, com a ampliação de seus 
horizontes de entendimento e compreensão, de wor 
e fraternidade. 

José Santana. 
- Ciente. Publicar. 

Cm!UNICAÇÃO 
ExmQ Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 

do Estado de Minas Gerais. 
Os Deputados abaixo assinados, signatãrios,na 

.. ... 
}! 
•• v. .. 
.J 
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qualidade de fundadores (art. 152, E 59 da C.~~ 
do Manifesto da criação do Partido da Frente Li 
beral - PFL, publicado no "Diãrio Oficial", se= 
ção I, pãg. 3214 (exemplar anexo), comunicam à 
Assembléia Legislativa, através dessa Presidên-
cia, que constituem a Bancada do PFL nesta Casa 
para todos os efeitos constitucionais e regime~ 
tais. 

Na oportunidade, comunicam, ainda, que a Lide 
rança da referida Bancada, na Sessão Legislati= 
tiva que ora se inicia, serã exercida pelo Depu 
tado Delfim Ribeiro, sendo seus Vice-Líderes os 
Deputados Jésus Trindade, João Batista Rosa e 
Alcyr Nascimento. 

Plenãrio Juscelino Kubitschek, em 19 de março 
de 1985. 

Luiz Vicente - Euclides Cintra - João Rosa 
João Navarro - Hélio Resende - Juarez Hosken 
José Santana - José Geraldo de Oliveira - Dênio 

Moreira - Jésus Trindade - Roberto Junqueira 
Hugo Campos - Narcélio Mendes - Cl~uber Carnei-
ro - Marcos Peixoto - Domingos Lanna - João Pe-
dro Gustin - Delfim Ribeiro - Otacílio Miranda-
Alcyr Nascimento - Jaime Martins. 

(-Anexo a esta, Manifesto do Partido da Fren-
te Liberal, publicado no "Diário Oficial", de 
27 de fevereiro de 1985.) 

- Ciente. Publicar. 
COMUNICAÇÃO 

Exm9 Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

Indico para Vice-Líderes do Partido da Frente 
Liberal - PFL os nobres Deputados Jésus Trinda-
de, João Rosa e Alcyr Nascimento. 

Sala das Reuniões, 19 de março de 1985. 
Delfim Ribeiro, Lider do PFL. 
Ciente. Publicar. 



2-ª SESSÃO LEGISLATIVA EXTRAORDINÁRIA 
DA 10-ª LEGISLATURA 
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REUNIAO SOLENE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, 

DESTINADA À INSTALAÇÃO DA 2;! SESSÃO LEGISLATIVA 

EXTRAORDINÁRIA DA 1 O'! LEGISLATURA, 
EM lf DE r-EVEREIRO DE 1985 

PRESIDf':NCIA DO SR. DEPUTADO GENÉSIO BERNARDINO 
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - COMPOSI-

ÇÃO DA MESA - EXECUÇÃO DO HINO NACIONAL BRASI-
LEIRO - HÍS'l'ALAÇÃO DA 2<;~ SESSÃO :LEGISLATIVA EX-
TRAORDINÁRIA DA 10<;~ LEGISLATURA: Discursos .dos 
Srs. Deputados Ademir Lucas, Líder do Governo, 
do PMDB e da Maioria; Camilo Machado, Líder do 
PDS, e Mares Guia, Líder do PT - Palavras do Sr. 
Presidente - ENCERRAMENTO. 

COMPARECIMENTO 
As 15 horas, comparecem os Srs. Deputados: 
Genésio Bernardino - Luiz Alberto Rodrigues 

Raimundo Albergaria - Ademir Lucas - Alcyr Nas-
cimento - Antônio Faria - Armando Costa - Artur 
Fagundes - Camilo Machado - Cl~uber Carneiro 
Clodesmidt Riani - Cyro Maciel - Dálton Canabra-
va - Delfim Ribeiro - D~nio Moreira - Domingos 
Lanna - Euclides Cintra - Euripedes Craide - Fe-
lipe Néri - Geraldo Pereira Sobrinho - Geraldo 
Ribeiro - Hugo campos - Jairo Magalhães Alves 
Jésus Trindade - João Araújo Ferraz - João Bar-
bosa - João Navarro - João Pinto Ribeiro - João 
Rosa - José Geraldo de Oliveira - José Laviola -
José Maria Borges - José Maria Chaves - José Pe-
reira - José Santana - Marcos Peixoto Mares 
Guia - Mário Pacheco - Mendes Barros Milton 
Salles - Neif Jabur - Nilson Gontijo - Otacílio 
Miranda - Paulo Almada - Paulo Araújo Paulo 
Ferraz - Pedro Narciso - Petrônio Matias - Rai-
mundo Rezende - Roberto Luiz Soares Ronaldo 
Carvalho - Samir Cecília - Silvio Mitre - Vera 
Coutinho. 

ABERTURA 

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO GENÉSIO BERNARDINO) 
A lista de comparecimento registra a existên-

cia de número regimental. Declaro aberta a reu-
nião. 

COMPOSIÇÃO DA MESA 
Convido a tomarem assento à Mesa os Exmos. Srs. 

Deputados Ademir Lucas, Líder do Governo, do Par-
tido do Movimento Democrático Brasileiro e da 
Maioria; Camilo Machado, Líder do Partido Demo-
crático Social; Mares Guia, Líder do Partido dos 
Trabalhadores; Roberto Luiz Soares, Líder da Mi-
noria; Raimundo Albergaria, 29-Secretário nas 
funções de 19, e Samir Tannus, 39-Secretário nas 
funções de 29. 

EXECUÇÃO DO HINO NACIONAL BRASILEIRO 
Convido os presentes a ouvirem o Hino Nacio-

nal Brasileiro. 
(- Ouvem-se os acordes do Hino Nacional) . 

INSTALAÇÃO DA 2? SESSÃO LEGISLATIVA EXTRAORDINÁ-
RIA DA 10? LEGISLATURA. 

O SR. PRESIDENTE (de pé, com todos os presen-
tes) - "Declaro instalada a 2? Sessão Legislati-
va Extraordinária da 10? Legislatura. Sob a pro-
teção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos". 

ORADORES 
Com a palavra o Sr. Deputado Ademir Lucas, Lí-

der do Governo, do PMDB e da Maioria. 
O SR. DEPUTADO ADEMIR LUCAS (- Profere discur-

so, que será publicado em outra oportunidade). 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra o Sr. Deputa-

do camilo Machado, Líder do PDS. 
O SR. DEPUTADO CAMILO MAClffiDO (- Profere dis-

curso, que será publicado oportunamente). 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra o Sr. Deputa-

do Mares Guia, LÍder do PT. 
O SR. DEPUTADO MARES GUIA (- Profere discurso, 

que será publicado em outra edição). 

PALAVRAS DO SR. PRESIDENTE 
O SR. PRESIDENTE - Ao instalarmos a Sessão Le-

gislativa Extraordinária desta Assembléia Legis-
lativa, invocamos as b~nçãos de Deus, para bem 
conduzirmos os trabalhos deste Plenário, em con-
juntura tão importante da vida política do Esta-
do e da Nação. 

Vivemos, desde o dia 15 de janeiro passado, sob 
a égide da Nova República. 'l'udo aquilo com que 
sonhamos e por que lutamos nos últimos anos ago-
ra começa a se concretizar. A liberdade e a jus-
tiça, pilares da democracia, serão, doravante, as 
balizas do engrandecimento da Pátria. 

O Poder Legislativo já está sendo chamado a 
retomar a plenitude das suas funções. Prova dis-
so, em Minas Gerais, foi, no ano findo, a tran-
qüila substituição do Governador do Estado pelo 
Presidente da Assembléia Legislativa, observan-
do-se a letra da Constituição; e é, neste momen-
to, a convocação do Legislativo para discutir e 
votar medida da maior significação para o Estado 
de Minas Gerais. 

A solicitação do Sr. Governador do Estado, Dr. 
Hélio Carvalho Garcia, contida no Ofício n9 770, 
de 28 de janeiro de 1985, motivou a convocação 
desta Assembléia Legislativa para deliberar, em 
Sessão Legislativa, no período de 4 a 28 de fe-
vereiro do corrente ano, sobre autorização para 
contratar financiamento, em moeda estrangeira, no 
valor de 500 milhÕes de dólares. 

Destina-se o empréstimo pretendido, por um la-
do, à mobilização de meios necessários para pa-
gamento, como contrapartida estadual aos recur-
sos financiados pelo Banco Nacional de Habitação 
- BNH (Programa Estadual de Saneamento Básico) ; 
Fundo de Apoio Social - FAS, através da Caixa 
Econômica Federal, para fins de educação, poli-
ciamento público, amparo ao menor e nedicina pre-
ventiva; Banco Mundial, para projetos de eletri-
ficação rural, a cargo da Companhia Energética 
de Minas Gerais - CEMIG, e estradas vicinais, a 
cargo do Departamento de Estradas de Rodagem do 
Estado de Minas Gerais - DER-MG; e Banco Intera-
mericano de Desenvolvimento - BID, para projetos 
agropecuários. Por outro lado, o Governo do Es-
tado pretende aplicar o valor do financiamento 
proposto na restauração das obras públicas dan~
ficadas em decorrência das fortes chuvas que tem 
atingido o Estado, bem como na assistência às 
populações afetadas. 

Agora, mais do que nunca, devemos conscienti-
zar-nos do papel que cabe ao Legislativo na vida 
nacional. 

Já podemos divisar o clarão da Nova República, 
que é a concretização dos nossos.ideais de _1~
berdade e de reconquista da plen~tude democrat~
ca. 

Reunimo-nos nesta Casa, em caráter extraordi-
nário, para um único fim: o de atender aos re-
clamos de um povo que nos escolheu seus repre-
sentantes e que clama por melhores condições de 
vida, querendo ver reconhecidos os direitos fun-
damentais da pessoa humana. 

Não podemos ficar indiferentes ao clamor des-
sa gente que, vítima das intempéries, se vê de-
salojada e faminta. 

o Governo mineiro submete à consideração desta 
Casa projetos de grande alcance social, os quais 
requerem o nosso apoio e o nosso aplauso. 

Renovamos, nesta oportunidade, nosso compro-
misso para com o povo de Minas Gerais, atentos 
aos seus interesses e necessidades, prontos a lu-
tar pela defesa dos seus anseios e ideais. 



---------~--~~~--·-·-
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275ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA, EM 5 DE rEVEREIRO DE 1985 

PRESID~NCIA DOS SRS. DEPUTADOS MANOEL CONEGUNDES, 
RAIMUNDO REZENDE E NEIF JABUR 

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - ATA - ORA-
DORES INSCRI'l'OS: Discursos dos Srs. Deputados Rai 
mundo Rezende, Mares Guia, Jésus Trindade, Sérgio 
Emilio e Clodesmidt Riani - ENCERRAMENTO. 

COMPARECIMEN'rO 
As 14hl5min, comparecem os Srs. Deputados: 
Genésio Bernardino - Luiz Alberto Rodrigues 

Raimundo Albergaria - Manoel Conegundes - Ademir 
Lucas - Agostinho Patrus - Alcyr Nascimento - A~ 
tônio de Araújo - Antônio Faria - Armando Costa-
Artur Fagundes - Camilo Machado - Clêuber Carne.:!:_ 
ro - Clodesmidt Riani - Dálton Canabrava - Dênio 
Moreira - Domingos Lanna - Euclides Cintra - Eu-
ripedes Craide- Felipe Néri - Ferraz Caldas- Ge-
raldo Pereira Sobrinho - Geraldo Ribeiro - Hélio 
Resende - Hugo Campos - Jaime Martins - J<;iro M~ 
galhães Alves - Jésus Trindade - João Araujo Fe~ 
raz - João Navarro - João Pedro Gustin -João Pin-
to Ribeiro - João Rosa - José Geraldo de Olivei-
ra - José Laviola - José Maria Borges - José Ma-
ria Chaves - José Santana - Marcos Peixoto - Ma-
res Guia - Mário Pacheco - Mendes Barros -Milton 
Salles - Narcélio Mendes - Neif Jabur - Nilson 
Gontijo - Otacilio Miranda - Paulo Al~ada - Pau: 
lo Araújo - Paulo Ferraz - Pedro NarcLso - Petr~ 
nio Matias - Raimundo Rezende - Roberto Luiz So~ 
res - Ronaldo Carvalho - Samir Cecilio - Sérgio 
Emilio - Silvio Mitre - Vera Coutinho. 

ABERTURA 
O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO RAIMUNDO REZENDE) - A 

lista de comparecimento registra a exist~~cia de 
número regimental. Declaro aberta a reunLao. Sob 
a proteção de Deus, iniciamos o~ r:ossos trubalhos. 

Com a palavra o Sr. 29-SecretarLo, para proce-
der à leitura da ata da reunião anterior. 

A'l'A 
O Sr. DEPU'l'ADO JOSÉ MARIA BORGES, 29-Secretário 

"ad hoc", procede à leitura da ata da reunião an 
terior, a qual é aprovada sem restrições. 

ORADORES INSCRITOS 
O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO MANOEL CONEGUNDES)-

Tendo em vista o objetivo especifico da convoca-
ção desta Sessão Legislativa Extraordinária e não 
havendo matéria a ser apreciada, a Presidêl)cia pas-
sa à 3~ parte da reunião, concedendo a palavra 
aos oradores inscritos. 

Com a palavra o Sr. Deputado Raimundo Rezende. 
O SR. DEPUTADO RAIMUNDO REZENDE - (-Profere dis 

curso, que vai ser publicado em outra edição.) -
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra o Sr. Deputa-

do Mares Guia. 
O SR. DEPUTADO MARES GUIA - (-Profere discurso, 

o qual será publicado em edição futura.) 
O SR. PRESIDEN'rE - Tem a palavra o Sr. Deputa-

do Jésus Trindade. 
O SR. DEPUTADO JÉSUS TRINDADE - (-Profere dis-

curso, que será publicado oportunamente.) 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra o Sr. Deputa-

do Sérgio Emilio. 
O SR. DEPUTADO SÉRGIO EMÍLIO - (-Profere dis-

curso, que vai ser publicado em outra edição.) 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Deputa-

do Clodesmidt Riani. 
O SR. DEPUTADO CLODESMID'l' RIANI - (-Profere di.§_ 

curso, que será publicado oportunamente.) 
ENCERRAMENTO 

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO NEIF JABUR) -Não h~ 
vendo outros oradores inscritos, a Presidência en-
cerra a reunião, convocando os Srs. Deputados p~ 
ra a ordinária de amanhã, dia 6, às 14 horas, na 
forma regimental. 

- Levanta-se a reunião. 
PARECER 

A Comissão de Constituição e Justiça, examinan 
do a Mensagem n9 488/85, concluiu por sua aprov~ 
ção, nos termos do seguinte projeto: 

PROJE'rO DE RESOLUÇÃO N9 1.128/85 
Autoriza o Estado de Minas Gerais a contratar 

empréstimos externo no valor de até US$ 500,000,000 
e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas G~ 
rais aprova: 

Art. 19 - Fica o Estado de Minas Gerais autori 
zado a contratar empréstimo externo no valor de 
US$500,000,000 (quinhentos milhões de dólares) ou 
o seu equivalente em outras moedas,observadas as 
exigências legais e normativas do Governo Fede-
ral, inclusive quanto à fixação de juros e demais 
acessórios. 

Art. 29 - O produto da operação de crédito de 
que trata o artigo anterior destina-se a comple-
mentar recursos para a execução do programa de 
investimentos do Governo do Estado, os quais se-
rão assim distribuidos: 

I - US$400,000,000 (quatrocentos milhÕes de d2 
lares) para: 

a) atender à contrapartida estadual a financia-
mentos do Banco Nacional da Habitação (Programa 
Estadual de Saneamento Básico); da Caixa Econômi 
ca Federal (Fundo de Apoio ao Desenvolvimento So 
cial), para aplicação em educação, segurança,sa~ 
de e amparo ao menor; do Banco Mundial (Interna-
cional Bank for Reconstruction and Development ) 
para projetos de eletrificação rural a cargo da 
Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG; do 
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID pa 
ra projetos de desenvolvimento rural;Programa E~ 
tadual de Obras Viárias, a cargo do Departamento 
de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais 
-DER-MG; e 

b) restaurar as obras públicas danificadas ou 
destruiidas e socorrer as populações afetadas p~ 
las enchentes ocorridas no Estado. 

II - US$100, 000,000 (cem milhÕes de dólares) de.§_ 
tinados à Caixa Econômica do Estado de Minas Ge-
rais, para desenvolvimento de seus vários progr~
mas de financiamento. 

Art. 39 - Para a realização do empréstimo e a-
tendimento ao disposto no artigo 59 do Decreto-
Lei n9 1.312, de 15 de fevereiro de 1974, fica o 
Poder Executivo autorizado a outorgar garantia à 
União, relativamente a aval dado pelo Tesouro N~ 
cional em garantia da operação. _ 

Páragrafo único - A garantia a ser outorgada ~ 
União constituir-se-á de cessão de direito ao cre-
dito do Estado, resultante das quotas ou parcelas 
de que tratam os itens I do artigo 25 e I, II e 
III do artigo 26 da Constituição Federal. 

Art. 49 - Esta resolução entra e vigor na da-
ta de sua publicação. 

Art. 59 - Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Sala das Comissões, 5 de fevereiro de 1985. 
Geraldo Pereira Sobrinho, Presidente-Paulo Fe~ 

raz Relator - Narcélio Mendes - Roberto Luiz Soa-
res' (vencido) -Felipe Néri -João Navarro - Jo-
sé Maria Chaves. 

- Publicado, fica o projeto sobre a Mesa, para 
receber emendas pelo prazo de 3 dias, nos termos 
do item IV do parágrafo único do art. 235, c/c o 
art. 187 do Regimento Interno. 

EXPEDIENTE 
o Sr. 19-Secretário despachou, em 4 de fevere.:!:_ 

ro de 1985, o seguinte expediente: 
ENCERRAMENTO 

O SR. PRESIDENTE - Cumprido o objetivo da con-
vocação, a Presidência encerra a reunião e con-
voca os Srs. Deputados para a ordinária de ama-
nhã, dia 5, às 14 horas, na forma regimental. 

- Levanta-se a reunião. 
MENSAGEM N9 488/85 

Belo Horizonte, 30 de janeiro de 1985. 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

Tenho a honra de dirigir-me a V. Exa. para so-
licitar a essa egrégia Assembléia Legislativa, nos 
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termos do artigo 76, item XV, da Constituição do 
Estado, autorização para que o Estado possa con-
tratar empréstimo externo no vwíor de até 
US$500.000.000 (quinhentos milhões de dólares), 
ou o seu equivalente em outras moedas. 

Cabe-me ressaltar que no empréstimo a ser cap-
tado em fontes externas de financiamento, o va-
lor de US$400.000.000 visa a atender à contra-
partida estadual a financiamentos do Banco Na-
cional de Habitação (Programa Estadual de Sanea-
mento Básico); da Caixa Econômica Federal (Fun-
do de Apoio ao Desenvolvimento Social), para apli-
cação em educação, segurança, saúde e amparo- ao 
menor; do Banco Mundial (International Bank for 
Reconstruction and Development) para projetos de 
eletrificação rural a cargo da Companhia Energé-
tica de Minas Gerais (CEMIG); do Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento (BID) para projetos de 
desenvolvimento rural; Programa Estadual de Obras 

Viárias, a cargo do Departamento de Estradas de 
Rodagem do Estado de Minas Gerais. Os restantes 
US$100.000.000 serão destinados à Caixa Econômi-
ca do Estado de Minas Gerais para desenvolvimen-
to de seus vários programas de financiamento. 

Releva notar ainda que parte do empréstimo se-
rá aplicada na restauração de obras públicas da-
nificadas ou destruídas e no atendimento às po-
pulações afetadas pelas enchentes que vêm ocor-
rendo no Estado. -

São esses os motivos que me levam, no interes-
se do Estado, a solicitar a essa egrégia Assem-
bléia Legislativa autorização para firmar a men-
cionada operação de crédito externo. 

Na oportunidade, renovo a v. Exa. as expressões 
de meu elevado apreço e distinta consideração. 

Hélio Carvalho Garcia, Governador do Estado de 
Minas Gerais. 

- Publicar. À Comissão de Justiça. 
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276ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA, EM 6 DE FEVEREIRO DE 1985 

PRESIDf:NCIA DO SR. DEPUTADO RAIMUNDO ALBERGl\-
RIA. 

SUMÁRIO: COMPARECU!ENTO - ABER'l'URA - A'l'A- ORA-
DORES INSCRI'l'OS: Discursos dos Srs. Deputados Ge-
raldo Ribeiro, Mares Guia e Sylo Costa - ENCER-
RAMENTO. 

COMPARECIMEN'l'O 
As 14h14min, comparecem os Srs. Deputados: 
Genésio Bernardino - Raimundo Albergaria - Ha-

noel Conegundes - Ademir Lucas - Agostinho Pa-
trus - Alcyr Nascimento - Antônio de Arafijo 
Antônio Faria - Armando Costa - l',rtur Faqundes 
- Clªuber Carneiro - Clode~midt Riani 0ãlton 
Canabrava - Elmo Braz - Euclides Cintra - Felipe 
Néri - Ferraz Caldas - Geraldo Pereira Sobrinho 
- Geraldo Ribeiro - Hélio Resende - Hugo Campos 
- Jaciel Pereira - Jaime Martins - Jairo MaC)a-
lhães Alves - Jésus Trindade - João Barbosa 
João Pedro Gustin - João Pinto Ribeiro João 
Rosa - José da Conceição - José Geraldo de Oli-
veira - José Laviola - José Maria Borges - José 
Maria Chaves - José Pereira - José Santana- Jua-
rez Hosken - Kemil Kumaira - Mares Guia - Mãrio 
Pacheco - Mendes Barros - Mílton Salles - Nar-
célio Mendes - Neif Jabur - Otacílio !1iranda 
Paulo Almada - Paulo Araújo - Paulo Ferraz - Pe-
dro Narciso - Petrônio Hatias - Raimundo Rezende 
- Roberto Junqueira - Roberto Luiz Soares - Ro-
naldo Carvalho - Samir Cecília - Sérgio Emílio 
Sylo Costa - Vera Coutinho. 

ABERTURA 
O SR. PRESIDENTE (DEPU'l'l',DO RAIMUNDO ALBERGA-

RIA) - A lista de comparecimento registra a exis-
tência de nfimero regimental. Declaro aberta a 
reunião. Sob a proteção de Deus, iniciamos s 
nossos trabalhos. 

Com a palavra o Sr. 2?-Secretãrio, para proce-
der à leitura da ata da reunião anterior. 

ATA 
O SR. DEPU'l'ADO JOÃO ROSA, 29-Secretário 

hoc", procede à leitura da ata da reunião 
rior, a qual é aprovada sem restriçôes. 

OHADORES INSCRITOS 

"ad 
ante-

O SR. PRESIDENTE - Tendo em vista o objetivo 
específico da convocação desta Sessão Legislati-
va Extraordinária e não havendo matéria em con-
dição de ser apreciada, passaremos à terceira par-
te da reunião, concedendo a palavra aos oradores 
inscritos. 

Com a palavra o Sr. Deputado Geraldo Ribeiro. 
O SR. DEPUTADO GERALDO RIBEIRO (- Profere 

discurso, que vai ser publicado em outra edição). 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Deputa-

do Mares Guia. 
O SR. DEPUTADO HARES GUIA - (- Profere discur-

so, que será publicado oportunamente). 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Deputa-

do Sylo Costa. 
O SR. DEPUTADO SYLO COS'l'A - (- Profere discur-

so, a ser publicado em outra oportunidade). 
ENCERRAHENTO 

o SR. PRESIDENTE - Não havendo outros oradores 
inscritos, A Presidência encerra a reunião, con-
vocando os Srs. Deputados para a ordinária de 
amanhã, dia 7, às 14 horas, na forma regimental. 

Levanta-se a reunião. 
EXPEDIENTE 

- O Sr. 19-Secretário despachou, em 6/2/85, o 
seguinte expediente: 

HENSAGEM N? 489/85 
Belo Horizonte, 5 de fevereiro de 1985. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

Tenho a honra de encaminhar a V. Exa., em có-
pia, para aprovação dessa egrégia Assembléia Le-
gislativa, nos termos do artigo 31, item XX, da 

Constituição do Estado, o incluso Convênio cele-
brado entre o Estado de Minas Gerais, através da 
Secretaria de Estado da Cultura, e a Fundação 
Cultural Calmon Barreto, de Araxá, aos 4 de de-
zembro de 1984. 

O Convênio em referência tem por objeto a exe-
cução do Projeto Desenvolvimento do 1\rtesanato 
da Fundação Cultural Camon Barreto, de Araxá. 

Nesta oportunidade, reitero a V. Exa. a mani-
festação de minha elevada estima e distinta con-
sideração. 

Hélio Carvalho Garcia, Governador do Estado de 
Minas Gerais. 

- Publicar. À Comissão de Justiça. 
MENSAGEM NQ 490/85 

Belo Horizonte, 5 de fevereiro de 1985. 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Hinas Gerais. 

Tenho a honra de encaminhar a V. Exa., para 
aprovação dessa egrégia Assembléia Legislativa, 
nos termos do artigo 31, item XX, da Constitui-
ção do Estado, em cópia, o Convênio celebrado em 
13 de agosto de 1984 entre o Estado de Minas Ge-
rais, através da Secretaria de Estado da Agri-
cultura, e a Associação dos Pequenos Produtores 
Rurais de Alvarenga. 

Pelos termos ajustados, as partes celebrantes 
se propõem a construir um mini-armazém no Muni-
cípio de Alvarenga, com 600m' de área coberta, 
dentro do Plano Operativo do Componente Coopera-
tivismo e Associação de Produtores do MGII, exe-
cutado pela referida Secretaria, através da SU-
DECOOP, cumprindo, para tanto, ao Estado repas-
sar à entidade beneficiada a importância de 
Cr$9.450.000 (nove milhões, quatrocentos e cin-
qüenta mil cruzeiros), que, em contrapartida, se 
compromete a executar a obra e a realizar a co-
mercialização dos produtos agrícolas da região 
c?m as comunidades polarizadas pelo mini-arma-
zem. 

Aproveito a oportunidade para apresentar a V. 
Exa. as expressões de meu elevado apreço e dis-
tinta consideração. 

Hélio Carvalho Garcia, Governador do Estado de 
Hinas Gerais. 

- Publicar. A Comissão de Justiça. 
MENSAGEM N9 491/85 

Belo Horizonte, 5 de fevereiro de 1985. 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

'l'enho a honra de encaminhar a V. Exa., para 
aprovação dessa egrégia Assembléia Legislativa, 
nos termos do artigo 31, item XX, da Constitui-
ção do Estado, em cópia, o Convênio celebrado em 
26 de julho de 1984 entre o Estado de Minas Ge-
rais, através da Secretaria de Estado da Cultu-
ra, e o Hinistério do Trabalho, visando a desen-. 
volver o artesanato brasileiro, previsto no Pro-
grama Nacional de Desenvolvimento do Artesanato 
- PNDA, instituído pelo Decreto n9 80.098, de 8 
de agosto de 1977. 

Reitero a v. Exa., na oportunidade, as expres-
sões de meu elevado apreço e distinta considera-
ção. 

Hélio Carvalho Garcia, Governador do Estado de 
Minas Gerais. 

- Publicar. A comissão de Justiça. 
(Nota da Divisão de Redação e Publicação: Os 

Convênios a que se referem as Mensagens n?s 489 
a 491 foram publicados no "Diário do Legislati-
vo" de 7/2/85). 

OFICIO 
Belo Horizonte, 10 de janeiro de 1985. 

Exmo. Sr. Presidente da Assemblé.ia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

Com a satisfação de cumprimentá-lo, acuso o 
recebimento de seu Ofício n9 ~.21W84, datado de 
26/9/84, pelo qual encaminha cópia do Requeri-
mento n? 2.209/84, apresentado pelos Srs. Depu-
tados Hugo Gontijo e outros, no qual solicitam 
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melhoria das condições de atendimento no Posto 
de Saúde da cidade de Martinho Campos. 

Em resposta, encaminho a V. Exa., por xerox 
cópia do oficio n9 487/84, do Diretor do Centr~ 
Regional de Saúde de Divinópolis, contendo in-
formação sobre o assunto, para seu conhecimento. 

Sirvo-me do ensejo para manifestar a v. Exa. 
protestos de minha elevada estima. 

Dario de Faria Tavares, Secretário de Estado 
da Saúde. 

CÓPIA 
Divinópolis, 13 de dezembro de 1984. 

Sr. Secretário, 
Respondendo ao memorando anexo, temos a infor-

mar:lhe que o Centro de Saúde de Martinho Campos 
esta montado de acordo com a programação do pró-
prio C~ntro de Saúde e com materiais e equipamen 
tos exlstentes no Almoxarifado deste Centro Regi 
onal. -

Cordiais Saudações, 
Diretor do Centro Regional de Saúde de Divinó-

polis (assinatura ilegível). 
- Ciente. Publicar. 
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277'l REUNIÃO ORDINÁRIA D/\ 1\SSEMBLÉI/\ 

LEGISL/\TIV/\, EM 7 DE FEVEREIRO DE 1985 

PRESID~NCIA DO SR. DEPUTADO NEIF JABUR. 
SUMÂRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - ATA - ORA 

DORES INSCRITOS: discursos dos Srs. Deputados Rai= 
mundo Rezende, José Maria Borges e Hares Guia 
ENCERRAMENTO. 

COMPARECIMEN'l'O 
Às l4hl5min, comparecem os Srs. Deputados: 
Genésio Bernardino - Luiz Alberto Rodrigues 

Geraldo da Costa Pereira - Raimundo Albergaria -
Manoel Conegundes - Ademir Lucas - Agostinho Pa-
trus - Alcyr Nascimento - Antônio de Araújo - Ag 
tônio Faria - Artur Fagundes - Clodesmidt Riani-
Dênio Moreira - Domingos Lanna - Elmo Braz - Eu-
clides Cintra - Euripedes Craide - Felipe Néri -
Ferraz Caldas - Hélio Resende - Hugo Campos - Ja 
ciel Pereira - Jaime Martins - Jésus Trindade 
João Barbosa - João Pedro Gustin - João Pinto Ri 
beiro - João Rosa - José da Conceição - José Ge= 
raldo de Oliveira - José Laviola - José Maria Bor-
ges - José Pereira - Juarez Hosken - Kemil KumaJ: 
ra - Luiz Vicente - Marcos Peixoto - Mares Guia-
Mário Pacheco - Mendes Barros - Milton Salles -
Neif Jabur - Nilson Gontijo - Otacilio Miranda -
Paulo Ferraz - Pedro Narciso - Petrônio Matias -
Raimundo Rezende - Roberto Junqueira- Roberto Luiz 
Soares - Sérgio Emilio - Silvio Mitre - Sylo Cos 
ta - Vera Coutinho. 

ABER'l'URA 
O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO NEIF JABUR) - A lis 

ta de comparecimento registra a existê~~ia de nu 
mero regimental. Declaro aberta a reunLao. Sob ã 
proteção de Deus, iniciamos os ~o~sos trabalhos. 

Com a palavra o Sr. 29-Sec~~tarLo, ~ara proce-
der à leitura da ata da reunLao anterLor. 

ATA 
O SR. DEPUTADO KEMIL KUMAIRA, 29-Secr:;tário"a~ 

hoc", procede à leitura da ata ~a_reuniao anterL 
or, a qual é aprovada sem restrLçoes. 

ORADORES INSCRITOS 
o SR. PRESIDENTE - Tendo em vis~a o objetivo es-

pecifico da convoc~ção desta Ses~a~ Legisla~i~a 
Extraordinária e nao havendo materLa em condLçao 
de ser apreciada, a Presidência passa à 3~ parte 
da reunião, concedendo a palavra aos oradores ins-
critos. 

Com a palavra o Sr. Deputado Raimundo Rezende. 
O SR. DEPUTADO RAIMUNDO REZENDE - (-Profere dis-

curso, que será publicado em edição posterior.) 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Deputa-

do José Maria Borges. 
O SR. DEPUTADO JOS~ MARIA BORGES - (--Profere dis 

curso, a ser publicado em outra oportunidade.) -
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra o Sr. Deputa-

do Mares Guia. 
O SR. DEPUTADO MARES GUIA - (-Profere discurso, 

o qual será publicado em edição futura.) 
ENCERR!\~1ENTO 

O SR. PRESIDENTE - Não havendo outros oradores 
inscritos, a Presidência encerra a reunLao,convo 
cando aos Srs. Deputados para a ordinária de ama 
nhã, dia 8, às 9 horas,na forma regimental. 

- Levanta-se a reunião. 

EXPEDIENTE 
o Sr. 19-Secretário despachou, em 7 de feverei 

rode 1985, o seguinte expediente: 

MENSAGEM N9 491/85 
Belo Horizonte, 5 de fevereiro de 1985. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia 
do Estado de Minas Gerais. 

Legislativa 

Tenho a honra de encaminhar a v. Exa., para a-
provação dessa egrégia Assembléia Legislativa,nos 
termos do artigo 31, item XX, da Constituição do 
Estado, em cópia, o Convênio celebrado em 26 de 
julho de 1984 entre o Estado de Minas Gerais, a-
través da Secretaria de Estado da Cultura, e o 
Ministério do Trabalho, visando desenvolver o ar 
tesanato brasileiro, previsto no Programa Nacio= 
nal de Desenvolvimento do Artesanato - PNDA, ins 
tituido pelo Decreto n9 80.098, de 8 de agosto de 
1977. 

Reitero a V. Exa., na oportunidade, as expres-
sões de meu elevado apreço e distinta considera-
ção. 

Hélio Carvalho Garcia, Governador do Estado de 
Minas Gerais. 

Publicar. A Comissão de Justiça. 
(Nota da Divisão de Redação e Publicação:O Con 

vênio a que se refere a Mensagem n9 491/85 foi 
publicado no Diário do Legislativo de 8/2/85.) 
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278ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA, EM 8 DE FEVEREIRO DE 1985 

PRESID~NCIA DO SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO RODRI 
GUES. 

SUMÂRIO: COMPARECIMEN'l'O - ABERTURA - ATA - EN-
CERRAMENTO. 

COMPARECIMENTO 
As 9h15min, comparecem os Srs. Deputados: 
Luiz Alberto Rodrigues - Geraldo da Costa Pe-

reira - Manoel Conegundes - Ademir Lucas - Antô-
nio de Araújo - Antônio Faria - Armando Costa -
Clodesmidt Riani - Dálton Canabràva - Delfim Ri-
beiro - Elmo Braz - Euclides Cintra - Geraldo Pe 
reira Sobrinho - Geraldo Ribeiro - Hélio Resende = 
Hugo Campos - Jaciel Pereira - Jaime Martins 
Jésus Trindade - João Navarro - João Pinto Ribei 
ro - João Rosa - José da Conceição - José Geral= 
do de Oliveira - José Laviola - José Pereira - Jo-
sé Santana - Juarez Hosken - Kemil Kumaira - Mar 
cos Peixoto - Mendes Barros - Neif Jabur - Paulo 
Araújo - Paulo Ferraz - Pedro Narciso - Petrônio 
Matias - Raimundo Rezende - Sérgio Emilio - Sil-
vio Mitrc - Vcra Coutinho - Wainer 1\.vila. 

ABERTURA 
O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO LUIZ ALBERTO RODRI-

GUES) - A lista de comparecimento registra a exis-
tência de número regimental. Declaro aberta a reu 
nião. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nos-
sos trabalhos. 

Com a palavra o Sr. 29-Secretário, para proce-
der à leitura da ata da reunião anterior. 

ATA 
O SR. DEPUTADO MENDES BARROS, 29-Secretário "ad 

hoc", procede à leitura da ata da reunião ante-
rior, a qual é aprovada sem restrições. 

ENCERRAMENTO 
O SR. PRESIDENTE - Não havendo matéria a ser 

apreciada nem oradores inscritos, a Presidência 
encerra a reunião, convocando os Srs. Deputados 
para a ordinária de segunda-feira, dia 11, às 20 
horas, nos termos regimentais. 

- Levanta-se a reunião. 
EXPEDIENTE 

O Sr. 19-Secretário despachou, em 7/2/85, o se 
guinte expediente: 

OFÍCIO N9 771/85 
Belo Horizonte, 5 de fevereiro de 1985. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Reportando-me aos termos do Oficio n9 2.094/ 
~4/~cl, encaminhado por V. Exa., em 16 de julho 
ult1mo, acompanhado de cópia do Requerimento n9 
1.943/84, apresentado pelos Srs. Deputados Paulo 
Ferraz e outros e aprovado pelo Plenário dessa 
egrég~a.Assem~léia Legislativa, envio-lhe, ane-
x~, ~op1a da 1nformação prestada pela Superinten 
denc1a Regional do Instituto do Açúcar e do 11.1= 
cool, em Minas Gerais, a respeito da implantação 
de uma minidestilaria de álcool na Penitenciária 
de Neves. 

Prevaleço-me da oportunidade para renovar a v. 
Exa. a expressão do meu alto apreço. 

Hélio Garcia, Governador do Estado. 
COPIA 

Belo Horizonte, 27 de dezembro de 1984. 
Embora o Oficio de V. Sa., n9 3.046/84, de 13/ 

12/84, não trouxesse o Requerimento n9 1.943/84, 
apresentado pelos Srs. Deputados Paulo Ferraz e 
outros, informamos que, para instalação de unida 
des produtoras de álcool, devem ser observadas 
as instruções abaixo: 

- Microdestilarias (unidades que produzem até 
5.000 litros/dia) - Ato CENAL n9 858/83, ariexo às 
fls. 02/05; 

- Minidestilarias (produção de 10.000 a 40.000 
litros/dia) e macrodestilaritls (produção acima 
de 60.000 litros/dia) - Decreto n9 85.698/81 e 
Ato CENAL 1.069/84, anexo às fls. 06/16. 

Quaisquer outras informações poderemos forne-
cer ao seu representante ou aos representantesdo 
Deputado Paulo Ferraz na Superintendência Regio-
nal do IAA em Minas Gerais, ficando nossos técni 
cos ao seu inteiro dispor' inclusive visitando as 
glebas ~e terra destinadas à produção de canas. 

Atenc1osamente, 
(assinatura ilegivel) . 

MIC - Instituto do Açúcar e do Âlcool - Supe-
rintendência Regional em Minas Gerais. 

- Ciente. Publicar. 
OFÍCIO N9 772/85 

Belo Horizonte, 5 de fevereiro de 1985. 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

Reportando-me aos termos do Oficio n9 4.235/84/ 
DM, que me encaminhou V. Exa. em 27 de setembro 
último, acompanhado de cópia do Requerimento n9 
2.24~/84, apresentado pelos Srs. Deputados vera 
Cout1nho e outros e aprovado pelo Plenário dessa 
egrégia Assembléia Legislativa, envio-lhe ane-
xa, cópia da informação prestada pela Sec~etaria 
d~ Estado da Educação, a respeito da classifica-
çao de Inspetor Escolar. 

Prevaleço-me da oportunidade para renovar a v. 
Exa. a expressão do meu alto apreço. 

Hélio Garcia, Governador do Estado. 
COPIA 

Belo Horizonte, 18 de dezembro de 1984. 
Referência: n9 3.867. 
Interessada: Assembléia Legislativa. (Requerime~ 
to n 9 2 . 2 4 3 I 8 4 ) . 
Localidade: Capital. 
Assunto: Classificação de Inspetor Escolar. 
Informação: O assunto foi devidamente examinado 
pela Diretoria de Pessoal, de cujo pronunciamen-
to se anexa cópia. 

Octávio Elisio Alves de Brito, Secretário de 
Estado da Educação. 

COPIA 
Informação: 1 - O Secretário de Estado do Go-

verno e Coordenação Politica, Dr. Carlos Cotta, 
encaminha ao Sr. Secretário cópia do Requerimen-
to n9 2.243/84, dos Deputados Vera Coutinho e 
outros, em que solicitam classificação como Ins-
petor Escolar, no grau inicial da carreira, do 
servidor que tenha exercido a função durante o 
ano de 1981, mediante convocação, que comprove 
dois anos na função até 31 de dezembro de 1983, 
que possua habilitação especifica e, finalmente, 
esteja ocupando cargo vago. 

2 - Após análise do artigo de lei propondo a 
classificação de servidores do cargo de Inspetor 
Escolar, cumpre-me ponderar sobre a inconveniên-
cia de tal medida no momento. 

A Lei n9 8.131, de 22 de dezembro de 1981, fi-
xou em 790 (setecentos e noventa) o número de car 
gos da série de classes de Inspetor Escolar, com 
jornada básica de 40 (quarenta) horas semanais 
de trabalho. Destes cargos, 640 (seiscentos e qua-
renta) já se encontram providos. 

Por outro lado, a Lei n9 7.737, de 13 de ju-
nho de 1980, através de seu artigo 69, ofereceu 
a possibilidade de ser classificado como Inspe-
tor Escolar todo servidor, ocupante de cargo efe 
tivo, que tenha exercido a inspeção no nivel de 
19 Grau, durante o ano de 1978, mediante aprova-
ção de exercicio, designação ou convocação e que 
comprove no minimo 2 (dois) anos na função até 
31 de dezembro de 1979. 

Ao servidor não habilitado, beneficiado pelo 
dispositivo acima mencionado, foi concedido o pra 
zo de até 31 de dezembro de 1984 para concluir o 
respectivo curso de habilitação especifica a ni-
vel de, no minimo, licenciatura curta. 

Segundo levantamento efetuado pelas Delegacias 
Regionais de Ensino, há 110 (cento e dez) servi-
dores candidatos à classificação nos termos do 
artigo 69 da Lei n9 7.737. 
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Destes servidores, a Secretaria da Educação já 
processou a classificação de 62 (sessenta e dois), 
conforme atos publicados no "Minas Gerais". 

Portanto, restam ainda 48 (quarenta e oito) can 
didatos a serem classificados. -

As classificações restantes, que deverão acon-
teéer até o início do próximo ano, elevarão o nú-
mero de inspetores efetivos para 688 (seiscentos 
e oitenta e oito) , não se computando neste total 
os candidatos remanescentes da classificação ins 
tituída pelo artigo 189 da Lei n9 7.109, de 13 dê 
outubro de 1977. 

Propor, por conseguinte, nova classificaçãosem 
que os processos em andamento estejam concluí-
dos, seria temerário. 

Acresce, ainda, o fato de que o Sistema já res 
tabeleceu a situação de direito, ou seja, a aber 
tura de concursos públicos para provimento de car-
gos, que é um processo democrático e não discri-
minatório como a classificação ou a efetivação. 

Portanto, logo após a conclusão das classifica 
ções estabelecidas nas Leis n9 7.109/77 e 7. 737/80-; 
a Secretaria procederá levantamento visando apu-
rar as vagas existentes, que logo serão coloca-
das em concurso. 

A Chefia de Gabinete 
Maria de Lourdes Pessoa Brant, Diretora de Pes 

soal. 
- Ciente. Publicar. 

OF!CIO N9 773/85 
Belo Horizonte, 5 de fevereiro de 1985. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Com referência ao Ofício n9 4.086/84, dirigido 
por v. Exa. ao Sr. Secretário de Estado da Educa 
ção, encaminhando, através de cópia, o Requeri= 
menta n9 2.237/84, aprovado pelo Plenário dessa 
egrégia Assembléia Legislativa, envio-lhe, anexa 
cópia da informação prestada pelo titular daque~ 
la Pasta, a respeito da criação de escolas de ní 
vel superior no Sul de Minas. 

Prevaleço-me da oportunidade para renovar a v. 
Exa. a expressão do meu alto apreço. 

Hélio Garcia, Governador do Estado. 
CÓPIA 

Belo Horizonte, 11 de dezembro de 1984. 
Recebeu este Gabinete, da egrégia Assembléia 

Legislativa, o Ofício n9 4.086/84, com cópia do 
Requerimento n9 2.237/84, em que se solicita a 
criação de escolas de nível superior no sul de 
Minas. 

O assunto foi objeto de acurado exame por par-
te da Diretoria de Ensino Superior, de cujas in-
formações anexo cópia. 

Renovo, na oportunidade, a expressão do rreu ele 
vado apreço. 

Octávio Elísio Alves de Brito, Secretário de 
Estado da Educação. 

CÓPIA 

Diretoria de Ensino Superior/SEE-MG em 21/11/84. 
Informação: n? 082/84. ' 
Referência: Papeleta SAG - Of. 4.086, de 19/9/84 
e Req. 2.237 - registro em 27/9/84. 
Interessados: Deputado Genésio Bernardino Depu-
tado Samir Cecília e outros. ' 
Assunto: Formulam apelo no sentido de se atender 
à reivindicação sul-mineira de criação de esco-
las de nível superior naquela região. 
Informação: Há no DGE-15 (Distrito Geoeducacio-
nal que abrange a região Sul de Minas e parte da 
região Oeste de Minas) 38 instituições de ensino 
superior, localizadas em 17 municípios. Estas fa 
culdades mantêm 83 cursos superiores, com um to= 
tal ~e 5.950 vagas iniciais. ~' portanto, uma das 
regioes mais beneficiadas nesse sentido. 
Conclusão: A criação de outras escolas de nível 
~uperior no Sul de Minas, em si, é válida, isto 
e, procedente; apresenta-se, porém, embrionária, 
desacompanhada de justificativas que embasem o 
pleito, necessitando, portanto, de maiores estu-
dos e propostas concretas. 

Lúcia Maria Sampaio Pinto 
A Chefia de Gabinete 

Maria Luc1a Mannas, Diretor I. 
- Ciente. Publicar. 

OF!CIO N9 774/85 
Belo Horizonte, 5 de fevereiro de 1985. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Reportando-me aos termos do Ofício n9 2.000/84/m:::l, 
encaminhado por V. Exa., em 10 de julho último, 
acompanhado de cópia do Requerimento n9 1.647/84, 
apresentado pelos Srs. Deputados José da Concei-
ção e outros e aprovado pelo Plenário dessa egré 
gia Assembléia Legislativa, envio-lhe, anexa, c2 
pia da informação prestada pelo Departamento Na-
cional de Estradas de Rodagem, a respeito da con 
tinuação das obras de construção e pavimentação 
do lote 04 da BR-251. 

Prevaleço-me da oportunidade para renovar a V. 
Exa. a expressão do meu alto apreço. 

Hélio Garcia, Governador do Estado. 
CÓPIA 

Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 1984. 
~ com apreço que acuso o recebimento do cartão 

de 4/12/84, encaminhando cópia do Ofício n9 2.000/84, 
d~ ~ssembléia Legislativa desse Estado, bem como 
cop1a ~o Requerimento n9 1.647/84, do Sr. Deput~ 
do Jose da Conceição e outros, solicitando a co~ 
tinuação das obras de construção e pavimentação 
do lote 4 da BR-251 (Montes Claros-Rio/Bahia) na 
extensão 97,6 km, no trecho Francisco sã- Vale 
das Cancelas. 

O assunto foi analisado com a maior atenção. To-
davia, até a presente data não ocorreram condi-
ções_ de ser realizado dest~que no Programa de CO~ 
t:uçao e Pavimentação, deste DNER, para aplica-
cao de recursos nos serviços pleiteados. 

Na certeza da compreensão de v. Exa., subscre-
vo-me 

Atenciosamente 
Joã~ Cataldo P~nto, Diretor-Geral do DNER. 
- C1ente. Publ1car. 

OF1CIO N9 775/85 
Belo Horizonte, 5 de fevereiro de 1985. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Reportando-me aos termos do Ofício n9 2.490/84/ 
me 1, encaminhado por v. Ex a. , em 9 de agosto úl ti 
mo, acompanhado de• cópia do Requerirrento n9 1. 9927 
84, apresentado pelos Srs. Deputados Fernando Rai: 
n~o e outros e aprovado pelo Plenário dessa egr~ 
g1a Assembléia Legislativa, envio-lhe, anexa, c~ 
pia da informação prestada pela Secretaria_de E~ 
tado dos Transportes, a respeito da criaçao de 
uma linha de ônibus para circular entre Pedro Te~ 
xeira e Juiz de Fora. 

Prevaleço-me da oportunidade para renovar a V. 
Exa. a expressão do meu alto apreço. 

Hélio Garcia, Governador do Estado. 

CÓPIA 
Belo Horizonte, 28 de dezembro de 1984. 
'l'enho o prazer de encaminhar a v. Exa. cópia da 

resposta recebida da Diretoria-Geral do Departa-
mento de Estradas de Rodagem, sobre assunto de 
sua correspondência, referência 32003. 

_Renovo a V. Exa. protestos de elevada consider~ 
çao. 

Alvaro Antônio Teixeira Dias, Secretário de 
Estado dos Transportes. 

CÓPIA 
Belo Horizonte, 14 de dezembro de 1984. 

Sr. Secretário, 
Em resposta aos ofícios de v. Sa.~ de n9s SET 

233/84 e SET 269/84, datados de 11/9/84 e 27/9/ 
84, respectivamente, temos a informar-lhe que o 
assunto neles contido foi motivo de estudos e d~ 
ferimento pelo Conselho de •rransporte COletivo In-
termunicipal, através da Deliberação n9 826/84 
(cópia anexa) . 

Informamos-lhe, ainda, que o serviço d~ trans-
porte coletivo entre Pedro Teixeira e JUlZ de Fo 



ra foi autorizado em caráter experimental, por um 
período de 180 (cento e oitenta) dias, e será 
iniciado tão logo o transportador regularize o 
processo referente ao mesmo. 

Sem mais, apresentamos-lhe nossas cordiais sau 
dações. 

Atenciosamente, 
Eng9 Antõnio Alberto Canabrava, Diretor-Geral 

do DER-MG. 

CÓPIA 
Processo CL-24/84 
Linha: Pedro Teixeira - Juiz de Fora 
Interessado: Empresa Juiz de Fora de Serviços Ge 
rais Ltda. 
Assunto: Implantação de viagem de pesquisa. 

DELIBERAÇÃO N9 826/84 
O Conselho de Transporte Coletivo Intermunici-

pal, na 82~ reunião, realizada aos nove dias do 
mês de novembro de 1984, aprovando o voto do Con 
selheiro-relator deliberou, por unanimidade, de 
ferir o pedido protocolado sob o n9 16.178, aut~ 
rizando a criação da Viagem de Pesquisa entre Juiz 
de Fora/Pedro Teixeira, com restrição de seção no 
trecho Juiz de Fora/Orvalho, conforme quadro de 
horário de fls. 29 do presente processo. 

Eng9 Gerardo Martins Guerra, Presidente do Con-
selho de 'l'ransporte Coletivo Intermunicipal do 
DER-MG. 

- Ciente. Publicar. 
OFÍCIO N9 776/85 

Belo Horizonte, 5 de fevereiro de 1985. 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Reportando-me aos termos do Ofício n9 4.775/84/ 
mel, encaminhado por essa Presidência, em 25 de 
outubro último, acompanhado de cópia do Requeri-
mento n9 2.343/84, apresentado pelos Srs. Deput~ 
dos Vera Coutinho e outros e aprovado pelo Plenário dessa 
egrégia Asserrbléia Legislativa, envio-lhe, anexa, có-
pia da informação prestada pela Secretar~a de E~ 
tado da Educação, a respeito da progressao hori-
zontal e acesso dos professores e especialistas 
de educação. 

Prevaleço-me da oportunidade para renovar a V. 
Exa. a expressão do meu alto apreço. 

Hélio Garcia, Governador do Estado. 
COPIA 

Belo Horizonte, 12 de dezembro de 1984. 
Referência: n9 3.674. 
Interessada: Assembléia Legislativa (Requerimen-
to n9 2.343/84). 
Localidade: Capital 
Assunto: Progressão horizontal e acesso dos pro-
fessores e especialistas de educação. 
Informação: Por solicitação da Assembléia Legis-
lativa, através dos Ofícios n9s 4.775/84 e 4.776/ 
84, dirigidos, respectivamente, ao Governador do 
Estado e ao Secretário da Educação, o assunto foi 
devidamente examinado pela Diretoria de Pessoal, 
de cujo pronunciamento se anexa cópia. 

Octávio Elísio Alves de Brito, Secretário de 
Estado da Educação. 

COPIA 
Informação: O Presidente da Assembléia Legisla~~ 
va encaminha ao Secretário de Estado da Educaçao 
cópia do Requerimento n9 2. 343/84, apresentado pe-
los Deputados Vera Coutinho e outros, aprovado P~ 
lo Plenário daquela Casa, no qual solicitam pro-
vidências urgentes para efetivação do acesso e 
da progressão horizontal ~ todos os professores 
e especialistas de educaçao. _ . 

cumpre-nos informar que a progressao. hor~zon
tal prevista nos artigos 47 e 48 da Le~ n9 7.109, 
de Í3 de outubro de 1977, foi regulamentada pelo 
Decreto n9 23.967, de 18 de outubro de 1984; e s~ 
rã brevemente concedida a todos os professores e 
especialistas de educação que, vinculados ao qu~ 
dro do magistério, contarem 4 (quatro) anos de 
efetivo exercício, ininterruptos ou não, na 
mesma classe e grau e percebendo pelos cofres pú 
blicos. Instruções neste sentido estão sendo en= 
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caminhadas às Delegacias Regionais de Ensino pa-
ra emissão dos respectivos atos, sendo que, para 
o primeiro interstício, o tempo retroagirá a 14 
de outubro de 1977 e o pagamento a 19 de outubro 
do corrente. 

Quanto ao acesso, somente será possível após 
estudo da repercussão financeira e decisão polí-
tica de sua concessão. 

Conclusão: Pelo exposto, a progressão horizon-
tal poderá ser concedida, já que regulamentada, 
e o acesso depende de decisão superior. 

Maria Cecilia Torga Rodrigues 
A Chefia de Gabinete 
Maria de Lourdes Pessoa Brant, Diretor de Pes-

soal 
- Ciente. Publicar. 

OFÍCIO N9 777/85 
Belo Horizonte, 5 de fevereiro de 1985. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Reportando-me aos termos do Oficio n9 3.774/84/ 
MFM, que me encaminhou V. Exa. , em 11 de setembro 
último, acompanhado de cópia do Requerimento n9 
2.119/84, apresentado pelos Srs. Deputados Rai-
mundo Albergaria e outros e aprovado pelo Plená-
rio dessa egrégia Assembléia Legislativa, envio-
lhe, anexa, cópia da informação prestada pela Se 
cretaria de Estado da Educação, a respeito do 
acesso dos professores. 

Prevaleço-me da oportunidade para renovar a V. 
Exa. a expressão do meu alto apreço. 

Hélio Garcia, Governador do Estado. 
COPIA 

Belo Horizonte, 28 de novembro de 1984. 
Referência: n9 5.022 
Interessada: Assembléia Legislativa (Requerimen-
to n9 2.119/84) 
Localidade: Capital 
Assunto: Acesso dos professores 
Informação: O assunto foi devidamente examinado 
pela Diretoria de Pessoal, de cujo pronunciamen--
to se anexa cópia. 

Octávio Elísio Alves de Brito, Secretário de 
Estado da Educação. 

CÓPIA 
Informação: 
1 -A Lei n9 7.109, de 13/10/77, em seu artigo 
181, estabelece que o ocupante do cargo de pro-
fessor ou de especialista de educação, enquadra: 
do por força da Lei n9 6.277, de 27/12/73, tera 
direito: 

"Art. 181 - ................•••.....•.•• · · · • · · 
I - ............... •. • • .. • ... • • ...... • 

II- à classificação no nivel 4, grau A, 
se Professor 3, nível III, desde que portador de 
habilitação em nível de licenciatura curta ou pl~ 
na, à data do referido diploma legal. (grifo no~ 
so). 

III - ......•......• · · · · • • • · • · · · · · · · • · · · 
2 - Os professores das Escolas Estaduais Poliva-
lentes treinados e selecionados pelo PREMEN, na 
3~ e 4~ etapas, adquiriram habilitação especifi-
ca após a vigência da Le~ n9 6.277, .de ~7 de d~
zembro de 1973. Assim, nao tem dire~to a class~
ficação prevista no inciso II, do artigo 18, da 
Lei n9 7.109/77. 
3- o Requerimento n9 2.119/84, subscrito pelos 
Srs. Deputados Raimundo Albergaria e outros, apr~ 
vado pelo Plenário da Assembléia Legislativa , tr~ 
ta da situação dos professores das Escolas Esta-
duais Polivalentes, da 3~ e 4~ etapas, solicita~ 
do providências urgentes no sentido de ser acio-
nado o dispositivo do Estatuto do Magistério que 
trata do acesso dos professores, previsto na Lei 
n9 7.109, de 13/10/77, regulamentado pelo Decre-
to n9 19.921, de 21/5/79, e Resolução n9 3.184, 
de 22/12/79. 
Conclusão: Os interessados deverão aguardar def~ 
nição governamental sobre o processamento do ace~ 
so previsto nos artigos 39 a 46, da Lei n9 7.109, 
de 1 3 I 1 O /7 7. 

Belo Horizonte, em 25 de outubro de 1984. 

Thereza Christina Resende C. de Contaldo, Coo~ 
denadora. 
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À Chefia de Gabinete/SEE. 
Maria de Lourdes Pessoa Brant, Diretora de Pes 

soal. 
- Ciente. Publicar. 

OFÍCIO N9 778/85 
Belo Horizonte, 5 de fevereiro de 1985. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Reportando-me aos termos do Ofício n9 4. 773/84/ 
lbs, encaminhado por essa Presidência em 25 de ou-
tubro último, acompanhado de cópia do Requerimen-
to n9 2.388/84, apresentado pelos Srs. Deputados 
Luiz Alberto Rodrigues e outros e aprovado pelo 
Plenário dessa egrégia Assembléía Legislativa, en-
vio-lhe, anexa, cópia da informação prestada pe-
la Secretar ia de Estado da Educação, a respeito da 
modificação dos critérios de convocação dos pro-
fessores de formação especial de 5~ a 8~ séries, 
para 1985. 

Prevaleço-me da oportunidade para renovar a V. 
Exa. a expressão do meu alto apreço. 

Hélio Garcia, Governador do Estado. 
CÓPIA 

Belo Horizonte, 21 de dezembro de 1984. 
Referência: n9 5.022 
Interessada: Assembléia Legislativa (Requerimen-
to n9 2388/84). 
Localidade: Capital. 
Assunto: Modificação dos critérios de convocação 
dos professores de formação especial de 5~ a 8~ 
séries, para 1985. 
Informação: O assunto foi devidamente examinado 
pela Superintendência Educacional, ãe cujo pro-
nunciamento se anexa cópia. 

Octávio Elísio Alves de Brito, Secretário de Es 
tado da Educação. 

CÓPIA 
INFORMAÇÃO N9 043/84 

Referência- Papeleta SAG, de 19/11/84 
Interessado - Deputado Luiz Alberto Rodrigues 
Localidade - Belo Horizonte 
Assunto - Solicita modificação de critérios na con-
vocação de professores, da área de formação espe 
cial do currículo de 5~ a 8~ séries do ensino de 
19 grau, para o ano de 1985. 
Informação - O Sr. Deputado Estadual Luiz Alber-
to Rodrigues, por Ofício n9 4.774, de 25/10/84, 
encaminha ao Sr. Secretário de Estado da Educa-
ção pedido de modificação dos critérios estabele 
cidos para a convocação de professores não habi= 
litados na área de formação especial do currícu-
lo de 19 grau - 5~ a 8~ séries. 

Os critérios de prioridade estabelecidos pela 
Resolução SEE n9 5.215/84 obedecem ao princípio 
legal estabelecido na legislação pertinente, va-
riando do mais ao menos qualificado, em termos de 
escolaridade. 

O tempo de exercício como convocado sempre foi 
considerado como critério de desempate, uma vez 
que a escala de prioridade tem por base a quali-
ficação ou escolaridade. 

Para o próximo ano, esta Secretaria optou, ain 
da, pela manutenção das inscrições dos candida: 
tos de 1984, visando à racionalização do traba-
lho e à agilização do processo. Esta decisão im-
possibilitou que se alterassem os critérios esta 
belecidos na Resolução SEE n9 4.786/83, uma vei 
que os candidatos, ao se inscreverem pela primei 
ra vez, teriam que ser classificados segundo os 
mesmos parâmetros daqueles que, classificados em 
1984, foram considerados automaticamente inscri-
tos em 1985. 

Conclusão - A solicitação não poderá ser atendi-
da, pelos motivos expostos nesta informação. 

Maria de Lourdes Carvalho. De acordo: 
À Chefia de Gabinete 
Neidson Rodrigues, Diretor da SED/SEE. 
- Ciente. Publicar. 

OFÍCIO N9 779/85 
Belo Horizonte, 5 de fevereiro de 1985. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Reportando-me aos termos do Ofício n9 3579/84/ 
MFH, que me encaminhou V. Exa. em 31 de agosto úl 
timo, acompanhado de cópia do Requerimento n? 20637 
84, apresentado pelos Srs. Deputados Pedro Narc! 
so e outros e aprovado pelo Plenário dessa egré: 
gia Assembléia Legislativa, envio-lhe, anexa, c~ 
pia da informação prestada pela Companhia de Sa-
neamento de Minas Gerais - COPASA-MG, a respeito 
da melhoria dos sistemas de abastecimento de água 
dos Distritos de Caçarema, Santana e Orion, loc~ 
lizados no Município de Capitão Eneas. 

Prevaleço-me da oportunidade para renovar a V. 
Exa. a expressão do meu alto apreço. 

Hélio Garcia, Governador do Estado. 

CÓPIA 
Belo Horizonte, 18 de dezembro de 1984. 
l',ssunto: Solicitação de melhoria dos sistemas 

de abastecimento de água dos Distritos de Caçar~ 
ma, Santana e Orion, localizados no Município de 
Capitão Eneas. 

Em atenção ao expediente de referência n9 3~80.6, 
através do qual V. Exa. nos encaminha o Of1~10 
3579/84 do Presidente da Assembléia Legislat1va 
do Estado de Minas Gerais, e cópia do Requerime~ 
to n9 2063/84, dos Deputados Pedro Narciso~ ou-
tros, sobre o assunto em pauta, cumpre-nos 1nfo~ 
mar que acolhemos com simpatia o pleito em ques-
tão. 

Todavia, as escassas disponibilidades finance! 
ras para investimentos obrigam-nos a priorizar as 
inversões da empresa, razão pela qual não poder~ 
mos atender o presente pedido, a curto prazo. 

Vale ressaltar, entretanto, que recomendamos o 
exame do assunto à área competente da empresa, a 
fim de que aquelas localidades sejam contenpladas 
em programações futuras, via recursos da SUDENE. 

Na oportunidade, reiteramos a v. Exa. protestos 
de nossa estima e consideração. 

Marco Antônio Guimarães Monteiro, Presidenteda 
COPASA-MG. 

- Ciente. Publicar. 
OFÍCIO N9 780/85 

Belo Horizonte, 5 de fevereiro de 1985. 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Ls~islativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Reportando-me aos termos do Ofício n9 4851/84/ 
· - · m 26 de mas, encaminhado por essa Pres1denc1a, e . 

outubro último, acompanhado de cópia do Requerl-
mento n9 2393/84, apresentado pelos srs. Deputa: 
dos Samir Cecília e outros e aprovado pelo Pl~n~ 
rio dessa egrégia Assembléia Legislativa, envlo-
lhe anexa, cópia da informação prestada pelo D~
partamento de Estradas de Rodagem do Estado e 
Minas Gerais - DER-MG, a respeito do asfaltamen-
to da rodovia MG-235, no trecho que vai de seu 
éntroncamento na BR-354, próximo a Guardas dos 
Ferreiros, até a MG-187, em Ibiá. 

Prevaleço-me da oportunidade para renovar a v. 
Exa. a expressão do meu alto apreço. 

Hélio Garcia, Governador do Estado. 

CÓPIA 
Belo Horizonte, 28 de dezembro de 1984. 

Referência: 29.401, de 19/11/84. . . n 
Assunto: Presidente da Assembléia Legislat1va e~ 
caminha cópia do Requerimento 2393/84, no qual e 
solicitado o asfaltamento da rodovia MG-235, 5~

0 

trecho que vai de seu entroncamento na BR- 3 ' 
- . · te- a MG-1 8 7, em prox1mo a Guardas dos Ferre1ros, a 

Ibiá. - · te 
Informação: Não há como atender, pois nao exls . 

. . d h . ra 0 trecho sol1 o ProJeto F1nal e Engen ar1a pa _ ~ 

citado, condição básica para sua inclusao em qua_ 
quer programa de obras do DER-MG. 

Atenciosamente, 
Bel. América Vianna Penna, Diretor de Apoio 

Coordenação do DER-MG. 
- Ciente. Publicar. 

OFÍCIO N9 781/85 
Belo Horizonte, 5 de fevereiro de 1985. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia wgislativa 
Estado de Minas Gerais. 

e 

do 



Reportando-me aos termos do Oficio n9 5.315/84/ 
mas, que me encaminhou v. Exa., em 4 de dezembro 
Último, acompanhado de cópia do Requerimento n9 
2479/84, apresentado pelos Srs. Deputados Jaime 
Martins e outros e aprovado pelo Plenário dessa 
egrégia Assembléia Legislativa, envio-lhe, anexa, 
cópia da informação prestada pelo Departamento de 
Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais 
DER-MG, a respeito da encampação da rodovia Mar-
tinho Campos - Porto Novo - Quartel Geral - Dores 
do Indaiá e da construção de uma ponte sobre o 
rio São Francisco, em Porto Novo, ponto interme-
diário na rota citada. 

Prevaleço-me da oportunidade para renovar a v. 
Exa. a expressão do meu alto apreço. 

Hélio Garcia, Governador do Estado. 
COPIA 

Belo Horizonte, 10 de janeiro de 1985. 
Ao Dr. Carlos Alberto Cotta 
Referência: 7374, de 13/12/84 
Assunto: Presidente da Assembléia Legislativa en 
caminha cópia do Requerimento n9 2479/84, no quai 
é solicitada a encampação da rodovia Martinho Cam 
pos - Porto Novo - Quartel Geral - Dores do In-
daiá, e a construção de uma ponte sobre o rio são 
Francisco, em Porto Novo. 
Informação: Em reunião havida em 10/12/84, o Con 
selho Administrativo do DER-MG, aprovou a encaro= 
pação de 663,5 km de rodovias à rede conservada. 
'rambém aprovou a encampação de mais 852 km, des-
de que recebam melhoramentos, para os quais não 
há recursos orçamentários ainda definidos. 
Novas encampações somente poderão ser considera-
das após o equacionamento dos problemas atuais e 
estudo conclusivo de Grupo de Trabalho a ser mon 
tado para isso. 

Atenciosamente, 
Bel. Américo Vianna Penna, Diretor de Apoio e 

Coordenação do DER-MG. 
- Ciente. Publicar. 

OFÍCIO N9 782/85 
Belo Horizonte, 5 de fevereiro de 1985. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Reportando-me aos termos do Oficio n9 4.662/84/ 
MFM, encaminhado por essa Presidência, em 22 de 
outubro último, acompanhado de cópia do Requeri-
mento n9 2.364/84, apresentado pelos Srs. Deputa 
dos Mendes Barros e outros e aprovado pelo Plena 
rio dessa egrégia Assembléia Legislativa, envio= 
lhe, anexa, cópia da informação prestada pelo De 
partamento de Estradas de Rodagem - DER-MG, ares 
peito do recapeamento asfáltico da BR-381, bem co 
mo da sinalização e do acostamento asfáltico no 
trecho entre Ipatinga e Governador Valadares. 

Prevaleço-me da oportunidade para renovar a v. 
Exa. a expressão do meu alto apreço. 

Hélio Garcia, Governador do Estado 
COPIA 

Belo Horizonte, 9 de janeiro de 1985. 
Ao Dr. Carlos Alberto Cotta. 
Referência: 6.696, de 5/11/84 
Assunto: Presidente da Assembléia Legislativa en 
caminha Requerimento 2.364/84, no qual é solici= 
tado o recapeamento asfáltico da BR-381, bem como 
sinalização e acostamento asfáltico no trecho en 
tre Ipatinga e Governador Valadares. 
Informação: O trecho está incluido em programa de 
restauração do DNER, e o projeto está a cargo de 
nossa Diretoria de Projetos. 

Atenciosamente, 
Eng9 Antônio Alberto Canabrava, Diretor-Geral 

do DER-MG. 
- Ciente. Publicar. 

OFÍCIO n9 783/85 
Belo Horizonte, 5 de fevereiro de 1985. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Reportando-me aos termos do Oficio n9 5.322/84/ 
MFM, que me encaminhou v. Exa., em 5 de dezembro 
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último, acompanhado de cópia do Requerimento n9 
2.515/84, apresentado pelos Srs. Deputados Ronal 
do Carvalho e outros e aprovado pelo Plenário des 
sa egrégia Assembléia Legislativa, envio-lhe ane 
xa, cópia da informação prestada pela Telec'omunT 
cações de Minas Gerais S.A. - TELEMIG, a respei= 
to da instalação de três orelhões, sendo um na 
Praça do Fórum, um em frente à Prefeitura Munici 
pal e um em frente à Santa Casa, na cidade de Cal:. 
das. 

Prevaleço-me da oportunidade para renovar-lhe 
a expressão do meu alto apreço. 

Hélio Garcia, Governador do Estado. 
COPIA 

Belo Horizonte, 7 de janeiro de 1985. 
Acusamos o recebimento da correspondência data 

da de 11/12/84, através da qual V. Exa. nos soli 
cita instalação de três orelhões na localidade 
de Caldas. 

Em resposta, incumbiu-nos o nosso Presidente de 
informar a v. Exa. que, em contato telefônico de 
nosso Gerente do Distrito Poços de Caldas com o 
Prefeito Municipal de Caldas, ficou definida a 
instalação de um telefone público externo na Pra 
ça Central daquela cidade, até 31/12/84. 

Informamos, também, que, até o final do mês de 
janeiro/85, instalaremos dois aparelhos da Rede 
Fale-Fácil, atendendo, desta forma, a solicita-
ção quanto aos demais pontos. 

Na oportunidade, renovamos nossas manifestações 
de apreço. 

Atenciosamente, 
Américo Palha Neto, Diretor de Operação da 

TELEMIG. 
- Ciente. Publicar. 

OFÍCIO N9 784/85 
Belo Horizonte, 5 de fevereiro de 1985. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Reportando-me aos termos do Oficio n9 4.787/84/ 
mas, encaminhado por essa Presidência, em 26 de 
outubro último, acompanhado de cópia do Requeri-
mento n9 2.387/84, apresentado pelos Srs. Deputa 
dos Jaime Martins e outros e aprovado pelo Plena 
rio dessa egrégia Assembléia Legislativa, envio= 
lhe, anexa, cópia da informação prestada pelo D~ 
partamento de Estradas de Rodagem do Estado de Mi 
nas Gerais - DER-MG, a respeito do asfaltamento 
da rodovia que interliga Martinho Campos e Pita~ 
gui. 

Prevaleço-me da oportunidade para renovar-lhe 
a expressão do meu alto apreço. 

Hélio Garcia, Governador do Estado 
COPIA 

Belo Horizonte, 27 de dezembro de 1984. 
Referência: 3.194, de 1/11/84 
Assunto: Presidente da Assembléia Legislativa e~ 
caminha cópia do Requerimento 2.387/84, no qual 
é solicitado o asfaltamento da rodovia que inte~ 
liga Martinho Campos e Pitangui. . 
Informação: Existe em nossa Diretoria de ProJe-
tos, projeto elaborado para o trecho em tela, d~ 
tado de 1976. 

Para sua implantação o mesmo terá que ser com-
pletamente revisto. 

Atenciosamente, 
Bel. Américo Vianna Penna, Diretor de Apoio e 

Coordenação do DER-MG. 
- Ciente. Publicar. 

OFÍCIO N9 785/85 
Belo Horizonte, 5 de fevereiro de 1985. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Tenho a honra de encaminhar a V. Exa. , reportan-
do-me aos termos do Requerimento n9 2.252/84, de 
autoria do Sr. Deputado Clodesmidt Riani, aprov~ 
do pelo Plenário dessa augusta Assembléia Legis-
lativa, em teor de cópia, as informações presta-
das pelo Secretário de Estado do Planejamento e 
Coordenação Geral, a respeito do assunto. 
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Nesta oportunidade, renovo a V. Exa. a manifes 

tação do meu elevado apreço e distinta considera 
ção. 

Hélio Carvalho Garcia, Governador do Estado de 
Minas Gerais. 

COPIA 
Belo Horizonte, 28 de dezembro de 1984. 

Prezado Consultor-Chefe, 
Com referência ao exame da possibilidade de ~r 

transferida para o Estado de Minas Gerais a dívi 
da contraída pelo Município de Juiz de Fora (Ofi 
cio 475/84, de 19 de novembro de 1984), para im= 
plantação da Siderúrgica Mendes Júnior, informo 
a V. Sa. que o Tesouro do Estado de Minas já es-
tá arcando com todos os encargos da mencionada dívi 
da, dada a incapacidade financeira do Município 
de honrar os compromissos. O Estado de Minas é 
garantidor desta operação financeira e, como tal, 
tem saldado todos os débitos dela decorrentes. 

Considerando que, no momento, o Estado está im 
possibilitado de elevar seu limite de endivida~ 
menta, segundo as normas estabelecidas pelas au-
toridades monetárias, e que os compromissos do 
Município de Juiz de Fora estão sendo cobertos com 
recursos estaduais, não havendo portanto despesas 
para esse Município, sugiro que os procedimentos 
necessários a essa transferência sejam iniciados 
tão logo o Estado possa assumir, formalmente, o 
serviço dessa dívida, para o que será necessário 
manter entendimento com a Secretaria da Fazenda. 

Na oportunidade, reitero os protestos de eleva 
da estima e consideração. 

Atenciosamente, 
Ronaldo Costa Couto, Secretário de Estado do 

Planejamento e Coordenação Geral. 
- Ciente. Publicar. 

COMUNICAÇÕES 

- O Sr. Presidente despachou, em 8/2/85, as se 
guintes comunicações: 

Cür1UNICAÇÃO 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que ~sta subscreve, na forma regi-
mental, comunica a Casa o falecimento do Sr. An-
tônio Batista de Melo, ocorrido no Município de 
careaçu. 

Requer, ainda, que esta Assembléia manifeste seu 
profundo pesar pelo infausto acontecimento à fa-
mília enlutada, na pessoa do seu pai, Sr. Sebas-
tião Batista de Melo, DD. Vereador do PMDB Pre-
feitura Municipal de careaçu. ' 

Sala das Reuniões, 8 de fevereiro de 1985. 
José Pereira 
- Ciente. Publicar. Comunique-se. 

COMUNICAÇJí.O 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que esta subscreve, na forma regimen 
tal, cumpre o doloroso dever de comunicar à Casa 
o falecimento do Sr. Mauriti Nogueira da Silva 
ocorrido no dia 2 do corrente, na cidade de Poço~ 
de Caldas, e solicita um voto de pesar pelo infaus 
to acontecimento. -

Requer, ainda, seja dada ciência deste voto à 
família enlutada, na pessoa da viúva, Sr~ Maria 
de Lourdes de Freitas Nogueira da Silva, residen 
te na Rua XV de Novembro, n9 164, Poços de CaldaS 
MG. I 

Sala das Reuniões, 8 de fevereiro de 1985. 

José Maria Chaves - Nilson Gontijo -Antônio Fa-
ria - José tlaria Borges - Jairo Magalhães Alves -
Ronaldo Carvalho - Euclides Cintra - Felipe Néri 
- Pedro Narciso. 

JUSTIFICAÇÃO - O falecimento do Sr. Mauriti No 
gueira da Silva causou profunda consternação a to= 
dos que o conheceram e tiveram o privilégio de des-
frutar sua tranqüila sabedoria de vida, sua ca-
ridade cristã e seu trato ameno. 

Morador antigo de Poços de Caldas, pertencia a família 
tradicional na área do corr.ércio e da educação. 

Deixa a viúva, Sr~ Maria de Lourdes de Freitas 
Nogueira da Silva, os filhos Antônio José Noguei 
ra da Silva e Tereza Maria Nogueira da Silva, e a 
nora, Sheila Cury Nogueira da Silva. 

Associando-nos às manifestações de pesar, est~ 
mos certos de que sua lembrança permanecerá ind~ 
lével para todos nós que o admirávamos. 

Por essas razões, solicito aos nobres pares .o 
apoio à presente comunicação. 

José Maria Chaves 
- Ciente. Publicar. Comunique-se. 

COMUNICAÇÃO 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que esta subscreve, na forma regime!! 
tal, comunica à Casa o falecimento da Sra. Maria 
José Ferreira, ocorrido em Formiga-MG, e solici-
ta sejam enviadas condolências à família enluta-
da, na pessoa de seu esposo, Sr. Elpídio Terra, 
residente na Rua Ides Edson de Resende, 421, na-
quela cidade, e de seu filho, José Soares Ferre! 
ra, residente na Rua Barão de Piumhi, na mesma c! 
dade. 

Sala das Reuniões, 8 de fevereiro de 1985. 
Jaime Martins 
Ciente. Publicar. Comunique-se. 

COMUNICAÇÃO 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que esta subscreve comunica a V. Exa. 
e à Casa o falecimento da Sra. Maria Moreira Pif! 
to, residente em Carlos Chagas, e solicita a in-
serção, na ata de nossos trabalhos, de um voto d~ 
pesar pelo infausto acontecimento, dando-sedadec~ 
são da Casa conhecimento à família enlutada, na 
pessoa de Anisio Alves Pinto, residente naquela 
cidade. 

Sala das Reuniões, 8 de fevereiro de 1985. 
José Santana - Euclides Cintra - Dálton Cana-

brava - Luiz Vicente - José Laviola - Delfim Ri-
beiro. 

JUSTIFICAÇÃO - Causou profundo pesar na socie.-
dade de Carlos chagas o falecimento da Sra. Mar1a 
Moreira Pinto, pessoa de grandes virtudes e qual! 
dades e largamente estimada na cidade. . 

Deixou a extinta um grande número de am1gos e 
grande saudade no seio da família e da sociedade 
carlos-chaguense, pois era pessoa de trato ameno, 
virtuosa, sempre dedicando a todos uma palavra e~ 
pecial de carinho e atenção. 

Confiantes na fé cristã, rogamos a Deus 
o descanso merecido à sua boníssima alma 
reserve um lugar de repouso e paz na Casa 
nhor. 

José Santana 
- Ciente. Publicar. Comunique-se. 

COMUNICAÇÃO 

que dê 
e lhe 
do Se-

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que esta subscreve, na forma reg~ 
tal, comunica à Casa o falecime~t~ da Srt~ De~~= 
se Rita Correa, ocorrido em Div1nopolis, e so 
cita sejam enviadas condolências à família enlu-
tada, residente na Av. 7 de setembro, n9 511, n~ 
quele Município. 

Sala das Reuniões, 8 de fevereiro de 1985. 

Jaime Martins 
- Ciente. Publicar. Comunique-se. 

COMUNICAÇÃO 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que esta subscreve, na forma regim~!! 
tal comunica à Casa o falecimento da Sr~ Ozilda P<;- 1n 
da éosta ocorrido em Formiga, e solicita seJam 
enviadas'condolências à família enlutada, na pe~ 

1 . p <ra da costa, re soa do esposo, Sr. Riva 1no erek 116-
sidente na Rua Moacir Pereira da Costa, n9 1 

naquele Município. 
Sala das Reuniões, 8 de fevereiro de 1985. 



Jaime Martins 
- Ciente. Publicar. Comunique-se. 

COMUNICAÇÃO 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que esta subscreve, na forma regimen 
tal, comunica à Casa o falecimento de Haydgi Cos 
ta Resende, ocorrido em Formiga, e solicita sejãffi 
enviadas condolências à família enlutada, na pes 
soa de seu pai, Sr. Marcos Alberto Resende, resi 
dente na Rua Barão de Piumhi, n9 555, naquele Mu 
niclpio. -

Sala das Reuniões, 8 de fevereiro de 1985. 
Jaime Martins 
- Ciente. Publicar. Comunique-se. 

COMUNICAÇÃO 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que esta subscreve, na forma regirren--
tal, comunica à Casa o falecimento do Sr. Francis-
co Olímpio do Couto, ocorrido em Belo Horizonte, 
no dia 3/2/85. 

Solicita que esta Assembléia manifeste o seu pe 
sar aos seus familiares, na pessoa da viúva, D. Mariã 
José, e filhos: Silvério, Vera, í':lcio, João Lúcio, 
Ronaldo, Assis, Marisa e Lena, residentes na Rua 
Almirante Tamandaré, n9 670, apt9 201 - Gutierrez 
- Belo Horizonte~ 

Sala das Reuniões, 8 de fevereiro de 1985. 
Otacilio Miranda 
- Ciente. Publicar. Comunique-se. 

COMUNICAÇÃO 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

o Deputado que esta subscreve, na forma regimen 
tal, comunica à Casa o falecimento do Sr. José Pi.:-
res, ocorrido em Ponte Nova. 

o Sr. José Pires, natural de Ponte Nova, conta 
va 81 anos de idade e era muito conhecido e esti 
mado pela população daquela cidade. 

Foi funcionário exemplar do Ponte-Novense Fute 
bol Clube e ardoroso torcedor das cores áureas e 
rubras. 

Deixou a viúva, D. Maria das Dores Pires, e tam 
bém três filhos: Maria da Natividade Pires, Anto 
nio Sérgio Pires e João Bosco Pires. 

Foi com grande tristeza que todos receberam a 
infausta notícia do seu passamento. 

Solicita, ainda, que esta Assembléia manifeste 
seu pesar à família enlutada, na pessoa da v1uva, 
D. Maria das Dores Pires, residente na Rua Antô-
nio Garavini, n9 75, naquela cidade. 

Sala das Reuniões, 8 de fevereiro de 1985. 
Domingos Lanna 
- Ciente. Publicar. Comunique-se. 

COMUNICAÇÃO 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que esta subscreve, na forma regi-
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mental, comunica à Casa o falecimento da Sra. Ro 
sa Faria, ocorrido em Governador Valadares. 

Solicita que esta Assembléia manifeste seu pe-
sar à família enlutada, na pessoa de seu filho, 
Januário Daflon Faria, residente na Rua Osvaldo 
Cruz, 283/402, naquela cidade. 

Sala das Reuniões, 8 de fevereiro de 1985. 
Mendes Barros 
- Ciente. Publicar. Comunique-se. 

COMUNICAÇÃO 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que esta subscreve, na forma regi-
mental, comunica à Casa o falecimento do Sr. Jú-
lio Ribeiro da Silva, ocorrido no !1unicípio de Pou 
so Alegre. -

Requer, ainda, que esta Assembléia manifeste seu 
profundo pesar pelo infausto acontecimento à fa-
mília enlutada, na pessoa de sua filha, Maria de 
Jesus Ribeiro, residente na Rua Com. José ~cia, 
n9 1.180, naquela cidade. 

Sala das Reuniões, 8 de fevereiro de 1985. 
José Pereira 
- Ciente. Publicar. Comunique-se. 

COMUNICAÇÃO 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que esta subscreve, na forma regi-
mental, comunica à Casa o falecimento do Sr. Fran-
cisco Dias Ferreira Neto, ocorrido em Piranguinho, 
no dia 28 de janeiro. 

Requer, ainda, que esta Assembléia manifeste seu 
profundo pesar pelo infausto acontecimento à fa-
mília enlutada, na pessoa de sua esposa, D. Fran 
cisca Vilas Boas Dias, residente na Av. Alferes 
Renó, s/n9, naquela cidade. 

Sala das Reuniões, 8 de fevereiro de 1985. 
José Pereira 
- Ciente. Publicar. Comunique-se. 

COMUNICAÇÃO 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que esta subscreve, na forma regi-
mental, comunica à Casa o falecimento do Sr. 
Francisco Olímpio Couto, ocorrido nesta Capital, 
no dia 3 de fevereiro do corrente ano, e solici-
ta que esta Assembléia envie condolências à sua 
esposa, Maria José Costa Couto, e a seus filhos: 
Sr. Ronaldo costa Couto, DD. Secretário de Esta-
do do Planejamento; Sr. Francisco de Assis Couro, 
DD. Presidente da PROBAM; Dr. João Lúcio Couto; 
Dr. í':lcio Costa Couto; Sr~ Vera Couto Chaves; Sr~ 
Olímpia Helena Couto Maranhão e Marisa Couto. 

Sala das Reuniões, 8 de fevereiro de 1985. 

Petrônio Matias 
- Ciente. Publicar. Comunique-se. 
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279ª- REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 

LEGISLA TIV 1\, EM 11 DE FEVEREIRO DE 1985 

PRESIDJ':NCIA DO SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO RODRI 
GUES. 

SUMÁRIO: COMPARECIMEWl'O - 1\BERTURA - ATA - EN-
CERRAMENTO. 

COMPARECD!ENTO 
As 20hl5min, comparecem os Srs. Deputados Ge-

nésio Bernardino, Luiz Alberto Rodrigues, Raimu~ 
do Albergaria, Manoel Conegundes, 1\demir Lucas, 
Agostinho Patrus, Alcyr Nascimento, Antônio Fa-
ria, Armando Costa, Camilo :!achado, Clêuber Car-
neiro, Clodesmidt Riani, Cyro Haciel, Dálton Ca-
nabrava, Delfim Ribeiro, Dênio Moreira, Domingos 
Lanna, Euclides Cintra, Euripedes Craide, Felipe 
Néri, Fernando Rainha, Ferraz Caldas, Geraldo P~ 
reira Sobrinho, Hugo Campos, Jaime Martins, Jai-
ro Magalhães Alves, Jésus Trindade, João Barbo-
sa, João Navarro, João Pedro Gustin, João Pinto 
Ribeiro, João Rosa, José da Conceição, José !1a-
ria Borges, José Maria Chaves, José Santana, Ke-
mil Kumaira, Mário Pacheco, Mendes Barros, Neif 
Jabur, Nilson Gontijo, Otacilio Miranda, Paulo 
Almada, Paulo Araújo, Pedro Narciso,Raimundo Re-
zende Roberto Luiz Soares, Samir Cecilia, Silvio 
Mitre e Vera Coutinho. 

ABERTURA 
O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO LUIZ ALBERTO RODRI-

GUES) - A lista de comparecimento registra a exis 
tência de número regimental. Declaro aberta a 
reunião. Sob a proteção de Deus, iniciamos os 
nossos trabalhos. 

Com a palavra o Sr. 29-Secretário, para proce-
der à leitura da ata da reunião anterior. 

ATA 

O SR. DEPUTADO RAIMUNDO ALBERGARIA, 29-Secretá 
rio, procede à leitura da ata da reunião ante= 
rior, a qual é aprovada sem restrições. 

ENCERRAMENTO 
o SR. PRESIDENTE - Não havendo oradores inseri 

tos nem matéria em condições de ser apreciada, ã 
Presidência encerra a reunião e convoca os Srs. 
Deputados para a ordinária de manhã, dia 12, às 
14 horas, na forma regimental. 

- Levanta-se a reunião. 

EMENDAS AO PROJETO DE RESOLUÇÃO NQ 1.128/85 

EMENDA N9 1 
Dê-se à alínea "a" do inciso I do artigo 29 do 

projeto a seguinte redação: 

"Art. 29 - .................................. . 
I - . • • • ....... •. • .. • • .... • • .. • • .. • • • • ... • • • .. 
a) atender à contrapartida estadual e financia 

mentos do Banco Nacional de Habitação (Program-;_ 
Estadual de Saneamento Básico) ; da Caixa Econômi 
ca Federal (Fundo de Apoio do Desenvolvimento sõ 
cial), para aplicação em educação, segurança,sau 
de e amparo ao menor; do Banco Hundial (Interna= 
tional Bank for Reconstruction and Development) 
para projetos de eletrificação rural a cargo da 
Companhia Energética de Minas Gerais - CEHIG e 
para a eletrificação rural a cargo do Departamen 
to de Águas e Energia Elétrica do Estado de !1i= 
nas Gerais - DAE-MG, nos municípios onde tem con 
cessão; do Banco Interamericano de Desenvolvimen 
to - BID para projetos de desenvolvimento rurali 
Programa Estadual de Obras Viárias, a cargo do 
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de 
Minas Gerais- DER-MG." 

Sala das Reuniões, 7 de fevereiro de 1985. 
Camilo Machado - Marcos Peixoto - Alcyr Nasci-

mento - Jaime Martins - Hugo Campos - Milton Sal 
les. 

JUSTIFICl\ÇÂO - Entendemos ser prioritário para 
o Estado e para a Nação solucionar o problema da 
eletrificação rural, uma vez que a energia elé-
trica possibilita melhores condições de vida no 
meio rural, bem como facilita e incrementa a pro 
dução agropecuária, além de provocar a reduçãÕ 

de combustível e, conseqüentemente, a liberação 
de máquinas movidas a "diesel". 

A eletrificação rural é peça fundamental no 
processo de interiorização do progresso, que a~
cança cada dia regiões mais distantes e contr~
bui para a fixação do homem à terra, pois cr7a 
condições de trabalho, abre e amplia persp~c~~
vas de mercados, proporciona melhores cond~çoes 
de vida, de habitabilidade, de economia e de be~ 
estar à sofrida população rural, servindo de ins 
trumento para minimizar as dificuldades do ho= 
mem do campo. 

O agricultor necessita de meios par~ usar no-
vas tecnologias, para elevar a produçao e produ-
tividade de suas terras. 

A energia elétrica, com o recurso da força mo: 
triz de baixo custo, é fator imprescindível a 
produção de maior volume de alimentos e, por ~o~ 
seguinte, à exportação de números cada vez ma~o-
res de produtos agrícolas. _ . 

O Departamento de Águas e Energia Eletr~ca do 
Estado de Minas Gerais - DAE-MG está desenvolve~ 
do programas de eletrificação de pequenas comu~~ 
dades do interior, possibilitando, a custo ma:s 
baixo, o uso da energia elétrica pelas populaçoes 
de menor poder aquisitivo. _ . _ 

Foi o DAE levando energia a inumeros r~ncoes 
de Hinas Ge~ais, que transformou em realidade 0 

sonho de milhares de pequenos agricultores~ ~ue 
ansiavam por simplificar as desgastantes at~v~d~ 
des rurais. 

E, nessa fase que atravessamos, crescem as reE_ 
ponsabilidades de tal órgão no terreno em _ ~ue 
lhe cabe atuar pois o desenvolvimento econom7c~ 
mineiro em todos os setores de atividade, pr~c~ 
palment~, nos campos da indústria e da.agropecu~ 
ria, exige um planejamento seguro e cu~dadoso pa-
suprir as necessidades presentes e futuras, qua~ 
to ao volume suficiente da energia elétri~~' pa-
ra manter o ritmo crescente do progresso,Ja que, 
sem a eletricidade, todo o processo de desenvol-
vimento ficaria comprometido. - d 

Diante disso nada justifica a não-inclusao 0 

DAE entre os ó~gãos que receberão parte da vult~ 
sa soma que será conseguida junto aos banCOS C~~~; 
te-americanos, pois, prestigiando apenas a d 1 .' 
o Governo de Minas Gerais está marginalizan_o,~~ 
jando do processo de desenvolvimento incontave~s 

· 1-trica forne-municipios que têm a sua energ~a e e 
cida pelo DAE. - ro-

A energia elétrica aumenta a produçao e ~ l de 
dutividade da terra, melhora a renda e 0 n~ve esá 
vida de pequenos agricultores e pequenos empr -

. . b atual Governo, 
r~os e, por este mot~vo, ca e ~o . 1 nta-
ratificando o pioneirismo de M~nas. na ~rola~ me-
ção de eletrificação rural no Bras~l, a 0 

0 didas mais efetivas no sentido de encontrar a ~-. 'to mu~-lução para esse problema, que d~z respe~f ' de 
d B ·1 em avor to de perto, aos esforços o ras~ ' . to 

sua libertação definitiva do subdesenvolv~men · 
Camilo Machado 

EMENDA N9 2 
Acrescente-se onde convier: 

- t' o a que 
"Jrt .... -As aplicações do eiEpres ~~ atoria 

se refere esta resolução observarao, ob g -
mente, o seguinte plano: . _ . danificada pe 

I) Na recuperação da malha v~ar~a - e 
- . 1 · do restauraçao las ultimas enchentes, lnc ~~n_ de dólares. 

manutenção preventiva: 74 mllhoes - de novos 
II) Na implantação e/o~ pavimentaçao 

trechos: 57 milhões de do lares· d senolvidos 
III) Na contrapartida de programas. e /ou in-

em convênio com outros órgãos federals e 
ternacionais: do carvão): 40 

- DER-MG junto ao BID (Programa 
milhões de dólares. 89 milhÕes de dª 

- COPASA junto ao BNII (85/ 86 ): 
lares. (85 ): 30 milhÕes de dól~ 

- cmuG junto ao BIRD 
res. (!1G-II) c ao DID (PLANQ - SEPLAN junto ao BI~D 
ROESTE II) . d pelas - d c danos provoca os IV) Na recuperaçao o~ 



enchentes no sistema estadual de saneamento, in-
cluindo serviços de prevenção na adutora do sis-
tema Rio das Velhas: 25 milh6es. 

V) Na recuperação de infra-estrutura urbana 13,5 
milh6es de dólares. 

VI) Na reconstrução de 360 pontes de estradas 
estaduais e municipais: 3,6 milh6es de dólares. 

VII) Em melhorias operacionais e investimentos do 
DAE em eletrificação rural e telefonia rural: 20 
milh6es de dólares. 

IX) Na recuperação e/ou ampliação do sistema car 
cerãrio e penitenciário do Estado: 7 milhões de 
dólares. 

X) CARPE junto à CEF (FAS): 1,5 milhão de dó-
lares. 

XI) Em melhorias físicas e equipamentos para a 
rede hospitalar e postos de saúde: 1,4 milhão de 
dólares. 

XII) Desenvolvimento de programas de financia-
mento da CEE: 100 milhões. 

Sala das Reuniões, 7 de fevereiro de 1985. 
Camilo Machado - Artur Fagundes - Mílton Sal-

les - Samir Tannus - Má r i o Pacheco - Paulo Araújo. 
JUSTIFICAÇÃO - O Sr. Secretário de Estado para 

Assuntos Especiais, Dr. José Geraldo Ribeiro, es 
teve dia 7 de fevereiro perante a Comissão de FT 
nanças ·e Orçamento, para prestar esclarecimentos 
sobre a destinação do valor do empréstimo preten 
dido pelo Poder Executivo, junto a bancos estra~ 
geiros. 

Deixou-nos, inclusive, relatório, reafirmando, 
com ênfase, as aplicações a serem feitas em di-
versas obras de grande importância para a popula 
ção mineira. -

Considerando a relevância de tais obras,que vi-
sam resguardar o interesse público, somos de opi 
niâo que se observe rigorosamente o planejamentõ 
daquela Secretaria e, para isso, anexamos a pre-
sente emenda à exposição que nos foi apresentada. 

Nada mais justo, portanto, que incluir na nor-
ma legal as referidas destinações, para que fi-
que a autoridade pública vinculada à lei, mais ei 
pecificamente aos verdadeiros propósitos da vul-
tosa operação financeira que as autoridades do 
Executivo pretendem realizar. 

Camilo Machado 
EHENDA N9 3 

Acrescente-se ao inciso I do artigo 19 do pro-
jeto: 

c) recuperação da infra-estrutura urbana da ci 
dade de Guaraciaba, orçada em US$l.OOO.OOO,OO(um 
milhão de dólares); 

d) recuperação da estrada que liga Ponte Nova 
a Viçosa, orçada em US$10. 000.000,00 (dez milh6es 
de dólares); 

e) recuperação da estrada que liga Raul Soares 
a São Pedro dos Ferros, no rrontante de US$1.000.000,00 
(um milhão de dólares); 

g) construção da estrada que liga Ponte Nova -
Barra Longa - Santa Cruz do Escalvado - Rio Do-
ce -Dom Silvério, orçada em US$ 20.000.000,00 
(vinte milhÕes de dólares). 

Sala das Reuniões, 11 de fevereiro de 1985. 
Domingos Lanna - Hugo Campos - Mário Pacheco -

João Navarro - Dênio Moreira - Clêuber Carneiro 
JUSTIFICAÇÃO - No momento em que o Governo do 

Estado soli~ita autorização desta Casa para con-
tratar emprestimo externo a fim de atender às ne 
cessidades prementes de nossos municípios, nãõ 
poderíamos excluir do Programa de Obras Viárias 
e da restauração de obras públicas danificadas 
ou destruídas a Zona da Mata, tão castigada pe-
las últimas enchentes e carente de estradas para 
escoamento de sua produção, o que vem prejudican 
do muito a economia da região. -

Contamos, pois, com a aprovação dos nobres pa-
res para a justa e antiga reivindicação da popu-
lação da Mata mineira. 

Domingos Lanna 
EHENDA N9 4 

Acrescentem-se os seguintes destaques, onde con-
vier: 

a) 10 milhÕes de dólares para prossegu.i.rrento das 
obras de construção da rodovia que liga Caratin-
ga a Ipanema. • 

b) 10 milhões de dólares para início da implan 
tação da rodovia que liga Caratinga a Bom Jesus 
do Galho. 
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c) 10 milhões de dólares para prosseguimento da 
rodovia que liga Caratinga a Ipatinga, via Entre 
Folhas e Vargem Alegre. 

d) 1 milhão de dólares para obras de asfalta-
mento do.ae:oporto ?as Palmeiras, de Caratinga. 

e) 3 mllhoes çl.e dolares para retificação e me-
lhoria da estrada que liga Córrego Novo a Bom Je 
sus do Galho. -

f) 5 milhões de dólares para construção do aces-
so asfáltico a Sobrália. 

g) 2 milhões de dólares para reconstrução da 
ponte sobre o rio Jequitinhonha na ligação Dia-
mantina a Mendanha. 

h) 5 milhÕes de dólares para construção asfál-
tica do acesso a são João do Oriente. 

Sala das Reuni6es, 11 de fevereiro de 1985. 
Dênio Moreira - Domingos Lanna - Mário Pache-

co - Paulo Araújo - José Santana. 
JUSTIFICAÇÃO - No momento em que o Governo do 

Estado propõe a contratação do empréstimo no va-
lor de 500 milh~es de dólares para obras públi-
cas n~_Estad?, JUlgamos oportuno propor os desta 
que~ J~ menclonados, por serem obras da maior re 
levanc1a para a economia dos respectivos Municí= 
p~os,_que há muitos anos as reclamam. A procras-
~l~açao dessas obras tem constituído sério pre-
JUlZo para a econo~ia do_Estado, sobretudo quan-
do se leva em cons1deraçao serem as mesmas essen 
cia~: ao proc~ss~ de escoamento da produção de 
reg1oes as ma1s 1mportantes de Minas, vocaciona-
das para a agropecuária. 

A:sim, temos certeza de que os nobres pares sa 
berao p:estigiar a iniciativa, com vistas à suã 
aprovaçao neste Plenário. 

Dênio Moreira. 

EHENDA N9 5 
Acrescente-se ao artigo 29 do projeto o segui~ 

te parágrafo único: 
"Art. 29 - .................................. . 
I - ......................................... . 
a) ••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
b) •••••••••••••••••••..••.••••••••••••••••••• 
II - ......................................•.. 
Parágrafo único - Dos recursos destinados ao 

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de 
Hinas Gerais - DER-l1G nos termos da alínea "a" 
do inciso I do artigo, alocar-se-ão os necessá-
rios à recuperação das pontes, bueiros e rodo-
vias danificadas ou destruídos, em consequência 
das enchentes, no Município de Araponga e a se-
guir discriminados. 

a) Ponte sobre o córrego da Fortaleza, com ex-
tensão de 8 metros e largura de 3,5 metros, loca 
lizada na estrada que liga o Distrito de Estêvãõ 
de Araújo à divisa de Canaã; 

b) Ponte sobre o rio Braga, com extensão de 12 
metros e largura de 3,5 metros, no lugar denomi-
nado Estouros, localizada na estrada que liga o 
Distrito de Estêvão de Araújo ao povoado de Ta-
quaraçu; 

c) Ponte sobre o rio São Lourenço, com exten-
são de 10 metros e largura de 3,5 metros, lo:a~! 
zada na estrada que liga o distrito de Estevao 
de Araújo ao povoado de Hutuca, no lugar denomi-
nado Estouros; 

d) Ponte sobre o rio Santana, com 16 metros de 
extensão e 3,5 metros de largura, localizada na 
estrada que liga Araponga às divisas de Jequeri 
e Sericita, no lugar denominado Três Encruzilha-
das; 

e) Ponte sobre o córrego São Lourenço, com ex-
tensão de 6 metros e largura de 3 metros, local! 
zada no trecho que liga Araponga ao entrocamento 
com a estrada de Ervália; 

f) Ponte no lugar denominado córrego são Joa-
quim, que liga Araponga à divisa de Canaã; 

g) Ponte sobre o ribeirão da Braúna; 
h) Bueiros para escoamento da água pluvial, lo 

calizados na estrada entre Araponga e Taquaraçu~ 
no lugar denominado Estouros; 

i) Bueiros no lugar denominado são Caetano; 
j) Estrada que liga Araponga à divisa de Caran 

gola; 
1) Estrada que liga Araponga a São Domingos; 
m) Estrada que liga Araponga a Estêvão de Araú 

jo; 
n) Estrada que liga Araponga a Ervália." 
Sala das Reuniões, 11 de fevereiro de 1985. 
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Paulo Araújo - João Pedro Gustin - Cyro Maciel 
- José Santana - Agostinho Patrus - Alcyr Nasci-
mento. 

JUSTIFICAÇÃO - As fortes chuvas que 
bre o Município de Araponga, durante 
de janeiro Último, causaram prejuízos 
veis à nossa região. 

caíram so-
todo o mês 
incalculá-

Rodovias interrompidas, pontes destruídas ou 
danificadas, bueiros para escoamento de água plu 
vial nas estradas, totalmente destrocados,ruas e 
praças tomadas pelas águas, que atingiram a altu 
ra de dois metros, ocasionando o desabamento de 
nove casas; eis o saldo, nada alentador, com que 
deparamos após a intempérie. 

A Prefeitura Municipal de Arap9nga não dispõe 
de recursos para efetuar os reparos necessários 
e inadiáveis, pelo que se pretende a alocação de 
verbas que possibilitem a execução de tais servi 
ços, por sua natureza prioritários e indispensá= 
veis. 

O atual estado de coisas vem trazendo serLos 
transtornos à região, comprometendo o transporte 
e o escoamento da produção, com prejuízos à eco-
nomia local, cujos reflexos já se fazem sentir 
no aspecto social, por se tratar de uma comunida 
de eminentemente rural. -

Pelo exposto, contamos com o necessário apoio 
dos nobres pares para que, aprovando esta emenda, 
possibilitem a solução dos graves problemas ger~ 
dos pelas enchentes. 

Paulo Araújo. 
EMENDA N9 6 

Acrescente-se ao item I do artigo 29 do proje-
to a seguinte alínea "c": 

"Art. 29 - .................................. . 
I - ......................................... . 
a) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
b) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
c) recuperar as vias públicas e as casas dani-

ficadas ou destruídas no Distrito de Estêvão de 
Araújo, Município de Araponga, em decorrênciadas 
enchentes ocorridas na região. 

II - ........................................ . 
Sala das Reuniões, 11 de fevereiro de 1985. 
Paulo Araújo - João Pedro Gustin - José Santa-

na - Cyro Maciel - Agostinho Patrus - Alcyr Nasc! 
mento. 

JUSTIFICAÇÃO - Em conseqüência das fortes chu-
vas que caíram sobre a região no mês de janeiro 
do corrente ano, o Distrito de Estêvão de Araúj~ 
Município de Araponga, foi seriamente atingido. 

As águas subiram mais de dois metros na praça 
principal, o que causou o desabamento de nove 
casas, felizmente sem que houvesse vítimas. 

As casas comerciais sofreram danos incalculá 
veis, assim como as vias públicas. 

~ preciso que se destinem recursos para a repa 
ração dos danos ocorridos, motivo por que esperã 
mos dos nobres pares o indispensável apoio a es= 
ta emenda. 

Paulo Araújo. 
EMENDA N9 7 

Dê-se ao artigo 29 do projeto a seguinte reda-
ção: 

Art. 29 - ................................... . 
I - ..................................... • ... . 
a) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
b) r~staurar as obras públicas danificadas ou 

destruLdas e socorrer as populações afetadas pe-
las enchentes ocorridas em vários municípios do 
Estado, den~r~ outros~ o de Guiricema, de acordo 
com o relatorLo remetLdo ao CEDEC e respectivoor 
çamento a ser complementado pelo Prefeito Muni ~ 
pal junto ao referido órgão. c~ 

Sala das Reuniões, 11 de fevereiro de 1985 
Roberto Luiz Soares - Fernando Rainha - Raimun-

do Albergaria - Mário Pacheco. 
JUSTIFICAÇÃO - Impõe-se a inclusão do nome do 

Município de Guiricema, dentre outros na letra 
"b" d . ' "I" d t. ' _o LncLso o ar Lgo 29 do projeto em dis 
cussao, como medida de justiça e de modo a asse: 
gurar àquela cidade os recursos de que depende 
para se refazer das enormes perdas que sofreu em 
decorrência das enchentes que assolaram o nosso 
Estado. 

Realizou-se na localidade, inclusive com ciên-
cia do CEDEC, um levantamento dos danos provoca-

dos pelas últimas chuvas, oportunidade em que se 
constatou a destruição de duas pontes, com dani-
ficações em outras dez, erosões de grande parte 
numa extensão de 3 km, bueiros destruídos em nú-
mero superior a 50, destruição de ruas e calca-
mentos, rompimento da rede de distribuição e aba~ 
tecimentos de água, além de deslizamentosde gra~ 
des proporções. 

~ de se destacar que apenas em um deslizamento 
de encosta ocorreu bloqueio da única via de ace~ 
so aos povoados de Vilas Boas, Dom Silvério, Se~ 
rote, Chalé, bem como ao Bairro •raguaruçu, ao G! 
násio Antõnio Arruda e à praça de esportes do P~ 
rímetro urbano, prejudicando sensivelmente o es: 
coamento de quase toda a produção leiteira e av~ 
cola do Município. E nesta área, de grande inte~ 
sidade pluviométrica, faz-se necessária a im~di~ 
ta contenção da encosta, mediante a construçaode 
um muro de arrimo de 8,50 m de altura por 28,50m 
de extensão, obra esta somente possível com uma 
efetiva ajuda governamental. 

Por outro lado, a presente emenda está inteir~ 
mente de acordo com os objetivos da mensagem do 
Governo, que vem revestida de uma reconhecida n~ 
breza para com os municípios e populações ating! 
dos pelos infortúnios naturais, a exemplo da ca-
lamitosa situação da cidade de Guiricema. 

Confiamos, pois, na aprovação da presente eme~ 
da e contamos, para tanto, com o incondicional e 
necessário apoio dos eminentes pares. 

Roberto Luiz Soares. 

EMENDA N9 8 
Dê-se ao art. 29 do projeto a seguinte redação: 

Art. 29 - .................................... · · 
I - • .......... •. • ... • ................ •. • • • .. . 
a) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
b) restaurar as obras públicas danificadas ou 

destruídas e socorrer as populações afetadas pe-
las enchentes ocorridas em vários municípios do 
Estado, dentre outros 0 de caputira, de acordo 
com o relatório remetido ao CEDEC e respectivo o~ 
çamento a ser complementado pelo Prefeito Muni-
cipal junto ao referido órgão. 

Sala das Reuniões, 11 de fevereiro de 1985. 
Roberto Luiz Soares - Fernando Rainha Raimu~ 

do Albergaria - Mário Pacheco. 
JUSTIFICAÇÃO - O Município de Caputira, dent~e 

tantos outros em nosso Estado, foi seriarrente at~ 
gido_pelas últimas chujvas que desabaram, em P:~ 
porç~o sabidamente calamitosa, impondo-se sua_L~ 
clusao como beneficiado no projeto em discussao, 
a fim de que, com os recursos dele oriundos, P~~ 
s~ refazer-se das enormes perdas que as intempe-
rLes naturais lhe destinou. 

Situado na região da Mata mineira, onde o índ! 
ce pluviométrico é sempre elevado, verificaram-
se danos de grande monte em obras públicas, not~ 
damente no sistema viário através de queda de 
barreiras e desabamento d~ pontes, isolando pra-
ticamente o município e interrompendo assim o es 
coamento dos produtos pecuários e agrícolas (lei 
te e café). 

Por outro lado, a presente emenda está inteir~ 
mente de acordo com os objetivos da mensagem do 
Governo, que vem revestida de uma reconhecida n~ 
breza para com os municípios e populações ating! 
d~s pelos infortúnios naturais, a exemplo da pr~ 
caria situação da cidade de Caputira, que somen-
te poderá voltar à normalidade através de uma efe-
tiva ajuda governamental, ainda que atrav~s dos 
recursos resultantes do projeto em discussao. 

Confiamos, pois, na aprovação da presente ~m~~ 
da e contamos com o incondicional e necessarLo 
apoio dos ilustres pares. 

Roberto Luiz Soares 
EMENDA N9 9 

Dê-se ao art. 29 do projeto a seguinte red~ão: 
Art. 29 - ........................... · · · · · · · · · 
I - ......................................... . 
a) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
b) restaurar as obras públicas danificadas ou 

destruídas e socorrer as populações afetadas pe-
las enchentes ocorridas em vários Municípios do 
Estado, dentre outros o de Sericita, de acordo 
com o relatório remetido ao CEDEC e respectivo o~ 
çamento a ser complementado pelo Prefeito Muni~! 
pal junto ao referido órqão. 



Sala das Reuniões, 11 de fevereiro de 1985. 
Roberto Luiz Soares - Fernando Rainha - Raimun 

do Albergaria - Mário Pacheco. 
JUSTIFICAÇÃO - Entendemos justa a redação aqui 

proposta, com a inclusão do nome do Município de 
Sericita, dentre outros, de modo a assegurar a 
uma cidade realmente afetada pelas enchentes que 
assolaram o nosso Estado e que depende essencial 
mente da ajuda governamental, através dos recur= 
sos resultantes do projeto em discussão, para se 
soerguer das enormes perdas que sofreu. 

Apenas num levantamento superficial realizado 
naquele Município, inclusive com ciência do CEDEC, 
verificou-se que os danos atingiram totalmente 
duas pontes, sobre o rio Santana e sobre o rio 
Matipozinho, 7 bueiros sobre os ~órregos Fatais, 
da Lagoa, dos Pintos, da Serra, Matipozinho-cabe 
ceira, Santana-cabeceira, além da destruição de 
mata-burros e de calçamentos das principais ruas 
da Cidade. 

Afora estes extensos danos, as torrenciais chu 
vas provocaram quedas de barreiras em quase to-
das as estradas vicinais do Município, tais como 
as de Matipozinho, Córregos do Molhado, do Canta 
galo, Bicuíba, Pau-d'alho, Arrozal, dos Fatais~ 
da Praia, Cabeceira Santana, da Lagoa e Retiro, 
sendo indiscutível o prejuízo para a economianão 
só do 11unicípio, como também do próprio Estado, 
já que se torna impossível o escoamento da produ 
ção local. -

Por outro lado, a presente emenda está inteira 
mente de acordo com os objetivos da mensagem go= 
vernamental, que vem revestida de uma reconheci-
da nobreza para com os Municípios e populações 
atingidos pelos infortúnios naturais, a exemplo 
da calamitosa situação de Sericita. 

Confiamos, pois, na aprovação da presente e con 
tamos, para tanto, com o incondicional e necessã 
rio apoio dos eminentes pares. 

Roberto Luiz Soares 
EMENDA N9 10 

Dê-se ao art. 29 do Projeto de Resolução n9 
1.128/85, a seguinte redação: 

Art. 29 - ................................... . 
I - ......................................... . 
a) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
b) restaurar as obras públicas danificadas ou 

destruídas e socorrer as populações afetadas pe-
las enchentes ocorridas em vários Municípios do 
Estado, dentre outros os de Berilo, Caputira 
Francisco Badaró, Felício dos Santos, Guidoval' 
Guiricema, Manhuaçu, Matipó, Minas Novas Mirai' 
Santa Margarida, São Geraldo, Sericita e

1
Turmal! 

na, de acordo com os relatórios remetidos ao CED~ 
e respectivos orçamentos a serem complementados 
p~los Prefeitos Municipais junto ao referido ór-
gao. 

Sala das Reuniões, 11 de fevereiro de 1985. 
~aberto L~iz Soares - Paulo Araújo - Fernando 

Ra1nho - Ra1mundo Alberaaria 
JUSTIFICAÇÃO - A trag~dia ~ue afetou Minas Ge-

rais, nos últimos dias, causou a todos nós uma 
preocupação incomum, pois deparamos nas mais di-
versas regiões do Estado com um quadro desolador 
de verdadeiro flagelo, de destruição e de morte ' 

Cidades ficaram isoladas e um sem número de f~ 
mílias ao desabrigo, enquanto que as autoridades 
constituídas com a ajuda de abnegados cidadãos 
num esforço nobre e solidário, não mediram esfo~ 
ços no sentido de se minimizar o sofrimento ge= 
ral. 

As torrenciais chuvas passaram, deixando atrás 
de si um rastro de prejuízos que somente o cor-
rer dos dias, muito trabalho e uma efetiva e 
abrangente participação estatal,possibilitarão a 
reconstrução e a recuperação da vida nas locali-
dades afetadas pelas enchentes. 

Com este objetivo é submetido à consideração des 
ta Casa o projeto em discussão, que além de ou= 
tras finalidades, visa alocar recursos para a re 
cuperação de obras públicas danificadas ou des= 
truídas e socorrer as populações afetadas pelas 
enchentes ocorridas no Estado. 

Entretanto, entendemos de justiça a inclusão 
dos nomes dos Municípios mencionados na presente 
emenda, dentre aqueles que serão beneficiados com 
a ajuda governamental, pois que se viram realmen 
te afetados pelas recentes intempéries, restando 
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lhes danos de monta em suas estradas VlClnais, pon 
tes, bueiros, deslizamentos de encostas, destrui 
ção de ruas, casas desmoronadas, rompimentos de 
redes de esgoto e de água, conforme relatórios já 
encaminhados ao CEDEC. 

Confiamos, pois, na aprovação da presente e es 
peramos, para tanto, merecer o indispensável apoio 
dos eminentes pares. 

Roberto Luiz Soares 
EMENDA N9 11 

Acrescente-se onde convier: 
Art. - Fica o Poder Executivo autorizado a 

reconstruir a ponte sobre o Rio Doce, que liga a 
Ilha dos Araújos ao centro da sede do Município 
de Governador Valadares. 

Sala das Reuniões, ll de fevereiro de 1985. 
Raimundo Albertaria - Agostinho Patrus - Síl-

vio Mitre - Jaime Martins. 
JUSTIFICAÇÃO - Com as enchentes ocorridas em 

janeiro do corrente ano, foi seriamente danifica 
da a ponte sobre o Rio Doce, que liga a Ilha dos 
Araújos, núcleo onde residem aprox.irnadarrente 30.000 
ressoas, ao centro da cidade de Governador Valada 
res. 

Sendo ela a única via de acesso terrestre, a 
ilha ficou praticamente isolada, estando interdi-
tada a qualquer trânsito. 

A ponte é uma obra municipal, mas o Município 
de Governador Valadares não tem condição para re 
construí-la, e além do mais trata-se de uma obra 
cuja necessidade demanda urgência e total priori 
dade, pelo que foi exposto. -

Esta é a razão da emenda proposta, no sentido 
de autorizar ao Governo do Estado de Minas a fei 
tura desta obra. 

Raimundo Albergaria. 
EMENDA N9 12 

Acrescente-se onde convier: 
Art. - Fica o Poder Executivo autorizado 

a fazer as obras para o desvio do Riosuaçuí Gran 
de, conforme Projeto do Departamento Nacional de 
Obras e Saneamento-DNOS, orçado em Cr$106.000.000 
(cento e seis milhões de cruzeiros) no Município 
de Frei Inocêncio. 

Sala das Reuniões, ll de fevereiro de 1985. 
Raimundo Albergaria - Agostinho Patrus - Síl-

vio Mitre - Jaime Martins. 
JUSTIFICAÇÃO - Todos os anos, independentemen-

te do volume das chuvas, o Município de Frei Ino 
cêncio sofre prejuízos face às cheias do Rio 
Suaçuí Grande. Para sanar, definitivamente,o pro 
blema que atinge parte da população, o DNOS fez 
os estudos e tem pronto o projeto das obras ne-
cessárias, cujo valor está inclusive orçado. 

Estas obras, entretanto, vêm sendo proteladas, 
embora a necessidade seja tão premente, princi-
palmente considerando que se trata de proteger 
uma população carente, vítima deste problema. 

Nosso objetivo, com a presente emenda, é apro-
veitar os recursos pretendidos pelo Governo de 
Minas Gerais, para incluir nestas obras governa-
mentais, também as do Município de Frei Inocên-
cio, igualmente prioritárias, uma vez que é fre-
qüentemente vítima das chuvas. 

Raimundo Albergaria. 
EMENDA N9 13 

Acrescente-se ao art. 29: 
"Art. 29 - ................................. .. 
I - ......................................... . 
a) ••••••••••••••••••••••••••••••••• ·-· •••••••• 
b) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
c) Para os Hunicípios de Aimorés, Governador 

Valadares, .Malacacheta, Itambacuri, Pavão, Enge-
nheiro Caldas, Raul Soares, Coroaci, Virginópo-
lis, Frei Gaspar, Bandeira, Rio do Prado, Fernan 
des Tourinho, André Fernandes, Frei Inocêncio,&ío 
Pedro do Suaçuí, São Sebastião do Maranhão, San-
to Antônio do Jacinto, ficam destacados recursos 
provenientes da operação de crédito, mencionados 
no art. 19 deste Projeto de Resolução, para aten 
dimento aos vitimados pelas enchentes bem como 
reparar os danos causados pelas enchentes neles 
ocorridas, conforme levantamento efetuado pela 
Coordenadoria Estadual de Defesa Civil-CEDEC. 

Sala das Reuniões, ll de fevereiro de 1985. 
Raimundo Albergaria - Agostinho Patrus - Síl-

vio Hitre - Jaime Martins. 
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JUSTIFICAÇÃO - Os Municípios mencionados merece-
ram nosso destaque, levando-se em consideração 
que as prefeituras municipais das cidades atingi 
das pelas enchentes não dispõem de recursos su= 
ficientes para reparar os danos causados e ainda 
socorrer suas vítimas. 

Deixamos de destacar o valor das verbas a se-
rem destinadas a cada Município, por acreditar 
no trabalho executado pela CEDEC, que visitou to 

das as cidades atingidas e já encaminhou ao Se-
nhor Governador do Estado o relatório global dos 
prejuízos constatados em todo o Estado, contendo 
as necessidades de cada uma. 

Esta emenda visa autorizar o Poder 
atender as justas reivindicações dos 
mencionados. 

Raimundo Albergaria 
- Publicar 

Executivo a 
Municípios 
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280ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA, EM 12 DE FEVEREIRO DE 1985 

PRESIDt:NCIA DO SR. DEPU'l'ADO GENÉSIO BERNARDINO. 
SUMÁRIO: COMPARECIMEN'rO - ABER'l'URA - A'l'A - RE-

QUERIM~NTO DO SR. DEPU'rADO ADEMIR LUCAS (regime 
de ur~encia para a tramitação do Projeto de Re-
soluçao n9_1.128/85, bem como reunião conjunta 
das Comissoes de Economia e de Finanças para a 
sua apreciação); discursos dos Srs. Deputados 
Mendes Barros, Mares Guia, Clodesmidt Rianie Ca-
milo Machado; palavras do Sr. Presidente; chama-
da de votação nominal; aprovação - ENCERRAMENTO. 

COMPAHECIMEN'rO 
Às ~4h15min, comparecem os Srs. Deputados: 
Genesio Bernardino - Luiz Alberto Rodrigues -

Geraldo da Costa Pereira - Haimundo Albergaria 
- Manoel Conegundes - Ademir Lucas - Alcyr Nas-
cimento- Antônio de Araújo -Antônio Faria- Ar-
ma~do Costa - Artur Fagundes - Camilo Machado 
Cleuber Carneiro - Clodesmidt Riani - Dálton Ca-
nabrava - Delfim Ribeiro - Dênio Moreira - Do-
m~ngos_Lanna- Elmo Braz- Euripedes Craide- Fe-
11pe Neri - Ferraz Caldas - Geraldo Pereira So-
br i~ho - G2~il1do Ri.J;lciro- Hugo Carrpos - Hugo Gontijo 
J<;c 1el Perena - Jalllle Martins - Jairo ~1agaJhães Alves -
Jesus Trindade - João Araújo Ferraz - João Bar-
bosa - João Navarro - João Pedro Gustin - João 
Pinto_Ribeiro- João Rosa- José da Conceição 
- Jose Geraldo de Oliveira - José Laviola - José 
Maria Borges - José Maria Chaves - José Pereira 
- José Santana - Juarez Hosken - Kemil Kumaira -
Marcos Peixoto - Mares Guia - Mário Pa~heco -
Mendes Barros - Milton Salles - Neif Jabur- Nil-
son Gontijo - Otacilio Miranda - Paulo Almada 
Paulo Araújo - Petrônio Matias - Raimundo Hezen-
de - Roberto Luiz Soares - Samir Cecilia - Sér-
gio Emílio - Silvio Mitre - Vera Coutinho. 

ABEHTUHA 
O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO GENÉSIO BERNARDINO) 

- A lista de comparecimento registra a existên-
cia de número regimental. Declaro aberta a reu-
nião. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nos-
sos trabalhos. 

Com a palavra, o Sr. 29-Secretãrio, para pro-
ceder à leitura da ata da reunião anterior. 

ATA 
- O SR. DEPUTADO RAIMUNDO ALBERGARIA, 29-Se-

cretário, procede à leitura da ata da reunião an-
terior, a qual é aprovada sem restrições. 

- Vem à Mesa: 

REQUEHIMENTO 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, devidamente apoia-
do, na fo~ma regimental, requer a V. Exa., ouvi-
?o o P~ena:io, seja.atribuido regime de urgência 
a tram~ta2ao do ProJeto de Hesolvção n9 1.128/85, 
d~ Com1ssao de Justiça, que autoriza o Estado de 
M1nas Gerais a contratar empréstimo externo no 
valor de até US$500.000.000,00 (quinhentos mi-
lhões de dólares) e dá outras providências. 

. Requer, ainda, que o referido projeto seja apre-
c1ado em reunião conjunta das Comissões de Eco-
nomia e de Finanças. 

Sala das Reuniões, 12 de fevereiro de 19B5. 

Ademir Lucas - Samir Cecilia - João Pinto Ri-
beiro - José da Conceição - Raimundo Rezende- Jo-
sé Maria Borges. 

- Publicar. 
O SR. PRESIDENTE - Sobre a Mesa, requerimento 

do Sr. Deputado Ademir Lucas, em que S. Exa. pe-

de regime de urgência para a tramitação do Pro-
jeto de Resolução n9 1.128/85, bem como reun1ao 
conjunta das Comissões de Economia e de Finanças 
para a sua apreciação. A Presidência vai subme-
ter a matéria a votação nominal. Com a palavra 
para encaminhá-la, o Sr. Deputado Mendes Barros: 

O SR. DEPUTADO MENDES BAHROS - (- Profere dis-
curso, que será publicado em edição posterior). 

O SH. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Deputa-
do Mares Guia. 

O SR. DEPUTADO MARES GUIA - (- Profere discur-
so, a ser publicado em outra oportunidade). 

O SR. PRESIDENTE - Com a palavra o Sr. Deputa-
do Clodesmidt Hiani. 

O SR. DEPUTADO CLODESMIDT RIANI - (- Profere 
discurso, o qual será publicado em edição futu-
ra). 

O SR. PRESIDENTE - Com a palavra o Sr. Deputa-
do Camilo Machado. 

O SR. DEPUTADO CAMILO MACHADO - (- Profere dis-
curso, que vai ser publicado em outra edição). 

PALAVRAS DO SR. PRESIDENTE 
A Presidência vai submeter a votação nominal o 

requerimento do Sr. Deputado Ademir Lucas, nos 
termos do art. 229, item VI c/c o art. 248, item 
I, do Regimento Interno. 

Os Srs. Deputados que desejarem aprová-lo de-
verão responder "sim" e os que quiserem rejeitá-
lo responderão "não". 

Em votação o requerimento. Com a palavra o Sr. 
Deputado Manoel Conegundes, 49-Secretário, para, 
nas funções de 19, proceder à chamada dos Srs. 
Deputados. 

CHAMADA DE VO'rAÇÃO NOMINAL 
O SR. SECRETÁRIO - (- Faz a chamada). 
- À chamada, responderam "sim" os seguintes Srs. 

Deputados. 
Luiz Alberto Rodrigues - Geraldo da Costa Pe-

reira - Raimundo Albergaria - Manoel Conegundes 
- Ademir Lucas - Alcyr Nascimento - Antônio de 
Araújo - Antônio Faria - Armando Costa - Clêuber 
Carneiro - Clodesmidt Hiani - Dálton Canabrava -
Delfim Ribeiro - Dênio Moreira - Elmo Braz - Eu-
rípedes Craide - Felipe Néri - Ferraz Caldas 
Geraldo Pereira Sobrinho - Geraldo Ribeiro - Hu-
go Campos - Hugo Gontijo - Jaciel Pereira - Jai-
me Martins - Jairo Magalhães Alves - Jésus Trin-
dade - João Araújo Ferraz - João Barbosa - João 
Navarro - João Pedro Gustin - João Pinto Ribeiro 
- João Rosa - José da Conceição - José Geraldo 
de Oliveira - José Laviola - José Maria Borges -
José Maria Chaves - José Pereira - José Santana 
- Juarez !losken - Kemil Kumaira - Marcos Peixoto 
- Mendes Barros - Mílton Salles - Neif Jabur 
Nilson Gontijo - Otacílio Miranda - Paulo Almada 
- Petrônio Matias - Haimundo Rezende - Samir Ce-
cilia - Sérgio Emílio - Sílvio Mitre - Vera Cou-
tinho; respondeu "não" o Sr. Deputado Mares Guia. 

O SR. PRESIDENTE - Responderam "sim" 54 Srs. 
Deputados; respondeu "não" apenas um Sr. Deputa-
do. Está, portanto, aprovado o requerimento do 
nobre Deputado Ademir Lucas • 

ENCERRAMENTO 
O SR. PRESIDENTE - Não havendo outra matéria a 

ser apreciada nem oradores inscritos para a ter-
ceira parte da reunião, a Presidência encerra os 
trabalhos, convocando os Srs. Deputados para a 
ordinária de amanhã, dia 13, às 14 horas, nafor-
ma regimental. 

- Levanta-se a reunião. 
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281 ª REUNIÃO ORDINARIA DA ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA, EM 13 DE FEVEREIRO DE 1985 

PRESID~NCIA DO SR. DEPUTADO SAMIR TANNUS 
SUMÁIUO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - ATA - ORA 

DORES INSCRITOS: discursos dos Srs. Deputados Mã 
res Guia e Sérgio Emilio - ENCERRAMENTO. 

COMPARECIMENTO 
Às 14h15min, comparecem os Srs. Deputados: 
Genésio Bernardino - Luiz Alberto Rodrigues -

Samir Tannus - Ademir Lucas - Agostinho Patrus -
Alcyr Nascimento - Antônio de Araújo -Antônio Fa-
ria - Armando Costa - Camilo Machado - Clodesmidt 
Riani - Dálton Canabrava -Delfim Ribeiro - Dênio 
Moreira - Euripedes Craide - Felipe Néri - Fer-
raz Caldas - Geraldo Pereira Sobrinho - Geraldo 
Ribeiro - Hugo Campos - Hugo Gontijo - Jaciel Pe 
reira - Jaime Martins - Jairo Magalhães Alves = 
Jésus Trindade - João Araújo Ferraz - João Navar 
ro - João Pedro Gustin - João Pinto Ribeiro - Jo 
ão Rosa - José da Conceição - José Laviola - Jo= 
sé Maria Borges - José Maria Chaves - José Perei 
ra - Kemil Kumaira - Marcos Peixoto - Mares Guiã 
- Mário Pacheco - Mendes Barros - Milton Salles-
Nilson Gontijo - Paulo Araújo - Pedro Narciso -
Petrônio Matias - Raimundo Rezende - Roberto Jun 
queira - Roberto Luiz Soares - Ronaldo Carvalho = 
Samir Cecilia - Sérgio Emilio - Silvio Mitre- Ve 
ra Coutinho. 

ABERTURA 
O SR.PRESIDENTE (DEPUTADO SAMIR TANNUS)- A lis 

ta de comparecimento registra a existência de nu 
mero regimental. Declaro aberta a reunião. Sob ã 
proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. 

Com a palavra o Sr. 29-Secretário, para proce-
der à leitura da ata da reunião anterior. 

ATA 
- O SR.DEPUTADO MARES GUIA, 29-Secretário "ad 

hoc", procede à leitura da ata da reunião anteri 
or, a qual é aprovada sem restrições. 

ORADORES INSCRITOS 
o SR. PRESIDENTE - Tendo em vista o objetivo es 

pecifico desta convocação legislativa de sessao 
extraordinária, e não havendo matéria em condições 
de ser apreciada, a Presidência passa à terceira 
parte da reunião, concedendo a palavra aos orado 
res inscritos. 

Com a palavra o nobre Deputado Mares Guia. 
O SR.DEPUTADO MARES GUIA - (-Profere discurso, 

que será publicado em outra edição.) 
O SR.PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Deputado 

Sérgio Emilio. 
O SR.DEPUTADO StRGIO EMÍLIO - (-Profere discur 

so, que será publicado oportunamente.) 
ENCERRAMENTO 

O SR.PRESIDENTE - Não havendo outros oradores 
inscritos, a Presidência encerra a reunião, con-
vocando os Srs. Deputados para as extraordinári-
as de amanhã, dia 14, às 9h30min, e às 20h30min, 
nos termos do edital de convocação, e para a or-
dinária também de amanhã, às 14 horas, na forma 
regimental. 

- Levanta-se a reunião. 

EXPEDIENTE 

-0 Sr. 19-Secretário despachou, em 11/2/85, o 
seguinte expediente: 

OFÍCIO N9 786/85 
Belo Horizonte, 5 de fevereiro de 1985. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Reportando-me aos termos do oficio n9 4.445/84/ 
mas, que me encaminhou V. Exa. , em 8 de outubro úl 
ti mo, acompanhado de cópia do Requerimento n9 2. 296 7 
84, apresentado pelos Srs. Deputados Ronaldo Car 
v a lho e outros c aprovado pelo Plenário dessa egre 
gia Assembléia Legislativa, envio-lhe, anexa, c~ 

pia da informação prestada pelo 
Estradas de Rodagem - DER-MG, a 
quadramento do trecho de acesso 
dovia Fernão Dias, num total de 
tadual de Estradas Vicinais. 

Departamento ãe 
respeito do en-

de Natêrcia à Ro 
25km, no Plano Es= 

Prevaleço-me da oportunidade para renovar 
Exa. a expressão do meu alto apreço. 

Hélio Garcia, Governador do Estado. 

C6PIA 
Belo Horizonte, 7 de dezembro de 1984. 

Referência: 6.317, de 11/10/84 

a V. 

Assunto: Encaminha Requerimento n9 2.296/84, da 
Assembléia Legislativa, solicitando que se enqua 
dre no Plano Estadual de Estradas Vicinais o tre 
cho de acesso de Natêrcia à Rodovia Fernão Dias~ 
Informação: O trecho solicitado faz parte da lis 
tagem preliminar de rodovias vicinais, que sera 
objeto de Estudos de Viabilidade, com vistas a fi 
n~nciamento junto ao BNDES para a sua implanta= 
çao. 

Atenciosamente, 
Bel. América Vianna Penna, Diretor de Apoio e 

Coordenação, DER-MG. 
- Ciente. Publicar. 

OFÍCIO N9 787/85 
Belo Horizonte, 5 de fevereiro de 1985. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Reportando-me aos termos do Oficio n9 4.563/84/ 
nlbs, que me encaminhou V.Exa., em 17 de outubro 
último, acompanhado de cópia do Requerimento n9 
2.319/84, apresentado pelos Srs.Deputados Fernan 
do Rainha e outros e aprovado pelo Plenário des 
sa egrégia Assembléia Legislativa, envio-lhe,ane 
xa, cópia da informação prestada pelo Departamen 
to de Estradas de Rodagem _ DER-MG, a respeito das 
obras de pavimentação asfáltica na estrada de 
acesso da BR-267 às cidades de Seritinga e de Se.!: 
ranos. 

Prevaleço-me da oportunidade para renovar a V. 
Exa. a expressão do meu alto apreço. 

Hélio Garcia,.Governador do Estado. 

C6PIA 
Belo Horizonte, 10 de dezembro de 1984. 

Referência: 33.914, de 23/10/84. 
Assunto: Pedido de Pavimentação asfáltica na es 
trada de acesso da BR-267 às cidades de Seritin= 
ga e Serranos. 
Informação: O acesso de Serranos e Seritinga à 
BR-267 não está incluido na programação de obras 
do DER-MG para 1985. 

Atenciosamente, 
Bel. América Vianna Penna, Diretor de Apoio e 

Coordenação, DER-MG. 
- Ciente. Publicar. 

OFÍCIO N9 788/85 
Belo Horizonte, 5 de fevereiro de 1985. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Reportando-me aos termos do Ofício n9 5.102/84/ 
lbs, que me encaminhou V. Exa. , em 20 de novembro 
último, acompanhado de cópia do Requerimento n9 
2.470/84, apresentado pelos Srs. Deputados Paulo 
Araújo e outros e aprovado pelo Plenário dessa egré 
gia Assembléia Legislativa, envio-lhe, anexa, cõ 
pia da informação prestada pela Companhia de sa= 
neamento de Minas Gerais, a respeito da isenção 
do pagamento da taxa de esgoto aos usuários que 
aufiram renda inferior a dois salários minimos, 
ou, na impossibilidade de adoção desse dispositi 
vo, que se institua uma taxa simbólica a ser pa= 
ga a esse titulo pelos que se enquadram nessa si 
tuação. 

Prevaleço-me da opo~tunidade para renovar a V. 
Exa. a expressão do meu alto apreço. 

Hélio Garcia, Governador do Estado. 
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COPIA 
Belo Horizonte, 5 de dezembro de 1984 
Acusamos o recebimento do expediente CR n9 8. 87 3, 

dessa Pasta, encaminhando-nos cópia do Ofício n9 
5.102/84, do Sr. Presidente da Assembléia Legis-
lativa do Estado de Minas Gerais, e o Requerime~ 
to n9 2.470/84, de autoria dos Deputados Paulo 
Araújo e outros, para exame de atendimento à so-
licitação contida nos mesmos. 

Em anexo, cumpre-nos enviar, para conhecimento 
de V. Exa., cópia de nossa carta PRES- 1. 321/84, dl_ 
rígida ao Deputado Fernando Junqueira, em respo~ 
ta ao assunto de interesse. 

Na oportunidade, reiteramos a V. Exa. protestos 
de nossa estima e consideração 

Marco Antônio Guimarães Monteiro, Presidente. 
- Ciente. publicar. 

OFÍCIO N9 789/85 
Belo Horizonte, 5 de fevereiro de 1985. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Reportando-me aos termos do Ofício n9 3.717/84/ 
albs, que me encaminhou V. Ex a. , em 6 de setembro 
último, acompanhado de cópia do Requerimento n9 
2.099/84, apresentado pelos Srs. Deputados José 
Santana e outros e aprovado pelo Plenário dessa 
egrégia Assembléia Legislativa, envio-lhe,anexa, 
cópia da informação prestada pelo Departamento de 
Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -DER-
MG, a respeito do asfaltamento do trecho da estr~ 
da ligando o Município de Bom Jesus do Amparo a 
Itabira. 

Prevaleço-me da oportunidade para renovar a V. 
Exa. a expressão do meu alto apreço. 

Hélio Garcia, Governador do Estado. 

COPIA 
Belo Horizonte, 27 de setembro de 1984. 

Referência: 32.827, de 17/9/84. 
Assunto: Presidente da Assembléia Legislativa en 
caminha cópia do Requerimento 2.099/84, no qual 
é solicitado o asfaltamento do trecho da estrada 
ligando o Município de Bom Jesus do Amparo a Ita 
bira. -
Informação: Em 13/12/84 foi autorizada a melhoria 
de alguns pontos críticos no trecho supracitado. 

Atenciosamente, 
Bel. América Vianna Penna, Diretor de Apoio e 

Coordenação do DER-MG. 
- Ciente. Publicar. 

OFÍCIO N? 790/85 

Belo Horizonte, 5 de fevereiro de 1985. 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Reportando-me aos termos do Ofício n? 5. 305/84/ 
MFM, que me encaminhou V. Ex a. em 4 de dezembro úl 
timo, acompanhado de cópia do Requerimento n9 2.4277 
84, apresentado pelos Srs. Deputados Clodesmidt 
Riani e outros e aprovado pelo Plenário dessa egré 
gia Assembléia Legislativa, envio-lhe, anexa, có= 
pia da informação prestada pela Secretaria de E~ 
tado da Segurança Pública, a respeito da instala 
ção de um distrito policial no centro da cidade 
de Juiz de Fora. 

Prevaleço-me da oportunidade para renovar a V. 
Exa. a expressão do meu alto apreço. 

Hélio Garcia, Governador do Estado. 

COPIA 

Belo Horizonte, 19 de dezembro de 1984. 
Reporto-me ao expediente de referência n? 3.618, 

datado de 13 de dezembro corrente, através do qual 
V.Exa. encaminhou ofício do Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado, bem como requerime~ 
to versando sobre a instalação de um distrito p~ 
licial, devidamente aparelhado, no centro da ci-
dade de Juiz de Fora. 

Levo ao conhecimento de V.Exa., a propósito, que 
a matéria vem sendo objeto de interessado exame 
por esta Secretaria, já tendo_ sido reccrnendada aos 
órgãos competentes a realizaçao de estudos com 
vistas à solução do assunto. 

Prevaleço-me da oportunidade para expressar-lhe:! 

protestos de elevada consideração e distinto apr~ 
ço. 

Chrispim Jacques Bias Fortes, Secretário de Es 
tado da Segurança Pública. 

- Ciente. Publicar. 

OFÍCIO N? 791/85 
Belo Horizonte, 5 de fevereiro de 1985. 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 

Estado de Minas Gerais. · 

Reportando-me aos termos do Ofício n9 2.248/84/ 
DM, encaminhado por V.Exa., em 26 de julho últi-
mo, acompanhado de cópia do Requerimento n9 1 . 8 4 7 I 
84, apresentado pelos Srs. Deputados Pedro Nar~l_ 
so e outros e aprovado pelo Plenário dessa egre: 
gia Assembléia Legislativa, envio-lhe, anexa, c~ 
pia da informação prestada pelo Departamento Na-
cional de Estradas de Rodagem - DNER, a respeito 
da construção do trevo na BR-135, na estrada de 
Bocaiúva, entre Belo Horizonte e Montes Claros. 

Prevaleço-me da oportunidade para renovar a V. 
Exa. a expressão do meu alto apreço. · 

Hélio Garcia, Governador do Estado. 

COPIA 
Do: Diretor-Geral do Departamento Nacional de Es 
tradas de Rodagem 
Endereço: Avenida Presidente Vargas, 522- Rio de 
Janeiro - RJ 
Ao: Sr. Secretário de Estado do Governo e Coord~ 
nação Política de Minas Gerais 
Assunto: Trevo de Bocaiúva, na BR-135/MG 
Ref.: Processo n9 20100-019532/84-2 

Reportamo-nos ao cartão de 6/9/84, através do 
qual V.Exa. encaminhou cópia do ofício n9 2.248, 
de 26/7/84, em que o Sr. Presidente da Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais transmite 
o Requerimento n? 1.847, de 25/5/84, de autoria 
do Sr. Deputado Pedro Narciso e outros, solicitan 
do a construção de um trevo de entrada à cidade 
de Bocaiúva, na BR-135 -Belo Horizonte a Montes 
Claros. 

Levamos ao conhecimento de V.Exa. que, através 
d~ DER-MG, ao qual está delegado o trecho €11\ ques-
tao, obtivemos a informação de que os dois tre-
vos a Bocaiúva necessitam de melhorias, e que as 
mesmas já foram projetadas pelo referido órgã~ .. 

Lamentamos, entretanto, que não haja dispon1b~ 
lidade de recursos neste DNER para arcar com aqu~ 
l~s serviços, o mesmo ocorrendo quanto à ?xecu~ 
çao da medida proposta pela Assembléia Leg1slat~ 
va desse Estado. 

Na certeza de que poderemos contar com a cost~ 
meira compreensão de V.Exa., subscrevemo-nos 

Atenciosamente 
João Cataldo Pinto, Diretor-Geral do DNEH- MG 
- Ciente. Publicar. 

OFÍCIO N9 792/85 
Belo Horizonte, 5 de fevereiro de 1985 

Exmo · Sr. Presidente da Assembléia IL.'gislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Reportando-me aos termos do ofício nr; 4. 552/8 4/ 
~as, que me encaminhou v.Exa., em 16 de outubro 
ultimo, acompanhado de cópia do Hequerimento n? 
2.308/84, apresentado pelos Srs. Deputados Men-
des Ba:ros e outros e aprovado pelo Plenário de~ 
sa eg:egia Assembléia Legislativa, envio-lhe,an~ 
xa, copia da informação prestada pelo Departame~ 
to de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Ge-
rais, DER-MG, a respeito do asfaltamento da ro-
dovia MG-129, que liga Mariana a Santa Bárbara, 
via Catas Altas, numa extensão de 62km. 

Sirvo:me da oportunidade para renovar-lhe a 
expressao do meu alto apreço. 

Hélio Garcia, Governador do Estado. 

COPIA 
Belo Horizonte, 18 de dezembro de 1984. 

Heferência: 4.859, de 23/10/84. 
Assunto: Presidente da Assembléia Legislativa cn 
caminha cópia do Requerimento n9 2.308/84, no 
qual é solicitado o asfaltamento da rodovia MG-
129, que liga Mariana a Santa Bárbara, via Catas 
Altas, numa extensão de 62km. 
Informação: O projeto final de engenharia do tr~ 
cho supracitado foi elaborado pela firma Pattrol 



em 1975, necessitando ser revisado para adequa-
ção de suas características técnicas à conjuntu-
ra econômica atual. O referido trecho não está 
incluído na programação de obras do DER-MG para 
1985. 

Atenciosamente, 
Bel. América Vianna Penna, Diretor de Apoio e 

Coordenação, DER-MG. 
- Ciente. Publicar. 

OFÍCIO N9 793/85 
Belo Horizonte, 5 de fevereiro de 1985. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Reportado-me aos termos do Oficio n'? 4. 966 /8 4/ 
lbs, que me encaminhou V.Exa., em 7 de novembro 
Último, acompanhado de cópia do Requerimento n9 
2.357/84, apresentado pelos Srs. Deputados Rai 
mundo Albergaria e outros e aprovado pelo Plená= 
rio dessa egrégia Assembléia Legislativa, envio-
lhe, anexa, cópia da informação prestada pela S~ 
cretaria de Estado da Agricultura a respeito do 
combate ao morcego transmissor da raiva, no Vale 
do Jequitinhonha. 

Prevaleço-me da oportunidade para renovar a V. 
Exa. a expressão do meu alto apreço. 

Hélio Garcia, Governador do Estado. 

COPIA 
Referência: Protocolo n9 29.381, de 13 de novem-
bro de 1984, do Palácio dos Despachos. Deu entra 
da na Secretaria da Agricultura no dia 20 de nÕ 
vembro. 
Assunto: Em correspondência ao Sr. Governador, o 
Deputado Genésio Bernardino, presidente da Asse~ 
bléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, eg 
caminha o Requerimento n9 2.357/84, do Deputado 
Raimundo Albergaria e outros, solicitando provi-
dências urgentes para o combate ao morcego tran~ 
missor da raiva do Vale do Jequitinhonha. 
Despacho: "Ao Secretário de Estado da Agricultu-
ra, para o obséquio de examinar e informar a.) C a!:_ 
los Cotta, Secretário de Estado do Governo e Coar 
denação Política. B.Hte., 13/11/84. 
Informação: O Assunto mereceu a nossa melhor ateg 
ção, e cumpre-nos informar que foi executado, n? 
período de 9 a 25 de outubro, época favorável a 
captura de morcegos hematófagos, um Plano de Ação 
para Combate à Raiva no Médio Jequitinhonha,atr~ 
vés da equipe técnica do IESA-MG. 

As atividades foram desenvolvidas nos seguin-
tes municípios: Salto da Divisa, Jordânia, Alme-
nara, Jequitinhonha, Araçuai, Itaobim, Medina,P~ 
dra Azul, Joaima e Rubim. Os resultados alcança-
dos foram satisfatórios e o controle da doença 
será alcançado a curto prazo, através da contl 
nuidade dos trabalhos de cc:mbate aos transmissores, 
vigilância epidemiológica e educação sanitária 
dos criadores. 

Secretaria de Estado da Agricultura, 22 de j~ 
neiro de 1985. 

Arnaldo Rosa Prata, Secretário da Agricultura. 
- Ciente. Publicar. 

OFÍCIO N9 794/85 
Belo Horizonte, 5 de fevereiro de 1985. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Reportando-me aos termos do Ofício rt9 3. 727/84/ 
lbs, que me encaminhou V. Exa., em 6 de setembro 
último, acompanhado de cópia do Requerimento n9 

2.076/84, apresentado pelos Srs. Depu~ados Paulo 
Araújo e outros e aprovado pelo Plenario dessa 
egrégia Assembléia Le2islativa, envio-lhe, an~
xa, cópia da informaçao prestada pela Secretar~a 
de Estado da Agricultura, a respeito da constru-
ção de ponte sobre o rio Quem-Quem, li_gando o Di2.'. 
trito de Caçarema, Município de Capitao Eneas, a 
BH-122. 

Prevaleço-me da oportunidade para renovar a V. 
Exa. a expressão do meu alto apreço. 

Hélio Garcia, Governador do Estado. 
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COPIA 
Referência: Protocolo n9 5.089, de 13 de setem-
bro de 1984, do Palácio dos Despachos. Deu entra 
da na Secretaria da Agricultura no dia 18 de se= 
tembro. 
Assunto: Em correspondência ao Sr. Governador do 
Estado, o Presidente da Assembléia Legislativa 
de Minas Gerais, Deputado Genésio Bernardino, en 
caminha cópia do Requerimento 2.076/84, dos Depu 
tados Paulo Araújo e outros, no qual formulam ape 
lo no sentido da construção de ponte sobre o riÕ 
Quem-Quem, ligando o Distrito de Caçarema, Muni-
cípio de Capitão Eneas, à BR-122. 
Despacho: "Ao Secretário da Agricultura. a) Car-
los Cotta, Secretário de Estado do Governo e Co-
ordenação Política. B.Hte., 13/9/84". 
Informação: O assunto mereceu a nossa melhor aten 
ção e apesar do nosso empenho em dar-lhe solu= 
ção favorável, lamentamos informar a impossibili 
dade de atendimento do pedido no momento, face ã 
falta de recursos financeiros em nosso orçamento 
para o corrente ano. Contudo, a solicitação foi 
anotada, com interesse, para ser reexaminada opor-
tunamente. 

Secretaria de Estado da Agricultura, 13 de de-
zembro de 1984. 

Arnaldo Rosa Prata, Secretário da Agricultura. 
Ciente. Publicar. 

OFÍCIO N9 795/85 
Belo Horizonte, 5 de fevereiro de 1985. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Reportando-me aos termos do Oficio n9 4.654/84/ 
mas, encaminhado por essa Presidência, em 19 de o~ 
tubro último, acompanhado de cópia do Requerimeg 
to n9 2.349/84, apresentado pelos Srs. Deputad~s 
Clêuber Carneiro e outros e aprovado pelo Plena-
rio dessa egrégia Assembléia Legislativa, envio-
lhe, anexa, cópia da informação prestada pelo D~ 
partamento de Estradas de Rodagem do Estado _de Mi-
nas Gerais - DER-MG, a respeito da conclusao do 
encascalhamento da estrada são João da Ponte/Ca-
pitão Eneas. 

Prevaleço-me da oportunidade para renovar a V. 
Exa. a expressão do meu alto apreço. 

Hélio Garcia, Governador do Estado. 

COPIA 
Belo Horizonte, 12 de dezembro de 1984. 

Referência: 5.089, de 5/11/84. 
Assunto. Presidente da Assembléia Legislativa eg 
caminha Hequerimento n9 2.349/84, no qual é for-
mulado apelo no sentido de se autorizar a~ DER_a 
conclusão do encascalhamento da estrada Sao Joao 
da Ponte/Capitão Eneas. 

Informação: Anexamos à presenta cópia da i~form~ 
ção prestada por nossa Diretoria de Construçao que 
responde ao requerimento em evidência. 

Atenciosamente, 
Bel. América Vianna Penna, Diretor de Apoio e 

Coordenação, DER-MG. 

CÓPIA 
Em resposta à solicitação do Secretário Carlos 

Cotta, com base no requerimento dos Deputados Luiz 
Alberto Rodrigues e Clêuber Carneiro temos a in-
formar que: 

o DER-MG mantém, com a Construtora Jalk Ltda, o 
contrato AJU-22.018/82 para implantação, a nível 
de revestimento primário, do trecho São João da 
Ponte/Capitão Enéas, com 63 km de extensão. 

A primeira etapa da obra desenvolveu-se de 3/5/ 
82 a 30/4/83, período em que foram realizadas as 
seguintes metas fisicas: · 
- implantação = 40 km 
- revestimento primário = 30 km 

A etapa final da obra, correspondente à meta fi 
sica de 23 km de implantação e 33 km de revesti-
mento primário, foi reiniciada em 1/9/84, preveg 
do-se sua conclusão para junho/85. 
DC, 10 de dezembro de 1984. 

Eng'? Hélio Caixeta Borges, Diretor de Constru-
ção, DER-MG. 

- Ciente. Publicar. 
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OFICIO N9 796/85 OFÍCIO N'? 798/85 

Belo Horizonte, 5 de fevereiro de 1985. 
Belo Horizonte, 5 de fevereiro de 1985. 

S Precidente da Assembléia Legislativa do 
Exmo. r. ~ . 
Estado de Minas GeralS. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais 

t do me ao s termos do Oficio n'? 3.789, que 
Repor an - ·1 · · h u vExa em 13 de setembro u tlmo, 

me encamln o · ·' · t o 2 1 24/84 anhado de cópia do Requerlmen o n. . , 
acomp t do pelos srs Deputados Mendes Barros e 
apresen a · - · d - ·a As outros e aprovado pelo PlenarlO essa egr~g~ _ 

bléia Legislativa, envio-lhe, anexa, copla da 
~emf -

0 
prectada pela Secretaria de Estado da 

ln ormaça ~ . - d 29 na Es Educação, a respeito da crlaçao, e . grau _ 
cola Estadual Engenhelro.~aro rerrelra, de Ta-
ruaçu Distrito de Tarumlrlm. 

Reportando-me aos termos do Oficio n'? 4. 939/84/ 
lbs, que me encaminhou V. Exa., em 6 de novembro 
Último, acompanhado de cópia do Requerimento n9 
2.410/84, apresentado pelos Srs. Deputados Jairo 
Magalhães Alves e outros e aprovado pelo Plenário 
dessa egrégia Assembléia Legislativa, envio-lhe, 
anexa, cópia da informação prestada pela Secret~ 
ria de Estado da Agricultura, a respeito da ins-
talação de um escritório do IESA-MG em Itabira. 

Prevaleço-me da oportunidade para renovar a V. 
Pre~aleço-me da oportunidade para renovar a V. Exa. a expressão do meu alto apreço. 

Exa. a expressão do meu alto apreço. 
Hélio Garcia, Governador do Estado. 

Hélio Garcia, Governador do Estado. 

COPIA CÓPIA 
Belo Horizonte, 14 de novembro de 1984. 

Referência: N9 1.936 
Interessada: E.E. Engenheiro Am~~o Fer~eira: (R~ 

· nto no 2 124 da Assemblela Leglslatlva). 

Referência: Protocolo n9 34.414, de 8 de novem-
bro de 1984, do Palácio dos Despachos. Deu entr~ 
da na Secretaria da Agricultura no dia 14 de no-
vembro. 

quer lme · · ' . • . d t · · 
l 'dade· Taruaçu, MunlClplO e arumlrlm. Loca l · _ . 20 Assunto: Criaçao do ensl~O de .. grau . 

Informação: o assunto fol devldamente exa~lnado 
1 Diretoria de Ensino de 29 Grau, de cUJO pr~ pe a _ . 

nunciamento se anexa copla. . 
Octávio Elísio Alves de Brlto, Secretário de Es 

tado da Educação. 
COPIA 

INFORMAÇÃO N9 671/84 

Belo Horizonte, 11 de outubro de 1984. 
Informação: Considerando que a criaçã~ do ensi~o 
de 29 grau é parte do Plano de Expansao d~ Ensl-
no para 1985 e que ~mesmo se desenvol~era a ~ar 
tir de trabalho conJunto entre Delegacla Reglo-
nal de Ensino e Município, informamos que o pedi 
do deverá ser examinado, na ocasião, pela 4~ DRE~ 
de Caratinga. 
conclusão: ~ necessário que o expediente seja en 
caminhado àquela Delegacia de Ensino. (Já enca= 
minhado) 

Carmem de Oliveira 
À Chefia de Gabinete 
Virgínia dos Santos Mendes, Diretora da DEII 
- Ciente. Publicar. 

OFÍCIO N9 797/85 

Belo Horizonte, 5 de fevereiro de 1985. 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

Reportando-me aos termos do Oficio n9 5.310/84 I 
lbs, que me encaminhou V. Exa., em 4 de de?.embro 
último, acompanhado de cópia do Requerimento n9 
2.510/84, apresentado pelos Srs. Deputados Mar-
cos Peixoto e outros e aprovado pelo Plenário des 
sa egrégia Assembléia Legislativa, envio-lhe, ane 
xa, cópia da informação prestada pela Companhiã 
de Saneamento de Minas Gerais, a respeito da im-
plantação do sistema de água tratável no Distri 
to de Crisólita, Município de Águas Formosas. 

Prevaleço-me da oportunidade para renovar a v. 
Exa. a expressão do meu alto apreço. 

Hélio Garcia, Governador do Estado. 
CÓPIA 

Belo Horizonte, 19 de janeiro de 1985. 
Acusamos o recebimento do Expediente n935.324, 

dessa Pasta, encaminhando-nos cópia do Oficio n9 
5.310/84, do Sr. Presidente da Assembléia Legis-
lativa do Estado de Minas Gerais, e o Requerimen 
to n9 2.510/84, de autoria do Deputado Marcos Pei 
xoto e outros, para exame de atendimento à soli= 
citação contida nos mesmos. 

Assunto: Em correspondência ao Sr. Governador, o 
Dc~~tado Genésio Bernardino, Presidente da Asse~ 
blcla Legislativa do Estado de Minas Gerais, en-
caminha o Requerimento n9 2.410/84, apresentado 
pelos Deputados Jairo Magalhães Alves e outros no 
qual formulam apelo no sentido da instalação de 
um escritório do IESA-MG em Itabira. 
Despacho: "Ao Secretário de Estado da Agricultura, 
para o obséquio de examinar e informar. a) Carlos 
Cotta; Secretário de Estado do Governo e Coorde-
nação Política. B.Hte. 9/11/84" 
Ir:formação: O assunto mereceu a nossa melhor ate~ 
çao, mas, tendo em vista as dificuldades finan-
ceir<:s em que se encontra <cquele órgão no mom~n
to, e imprescindível o concurso daquela Prefelt~ 
ra, colo~ando à nossa disposição: 

- o imovel, móveis e utensílios indispensáveis 
ao funcionamento da unidade; 

- uma secretária; 
- ~ veiculo e 100 (cem) litros de combustível 

por mes, para seu abastecimento. 
Secretaria de Estado da Agricultura, 22 de ja-

neiro de 1985. 
Arnaldo Rosa Prata, Secretário da Agricultura 
- Ciente. Publicar. 

OFÍCIO N9 799/85 
Belo Horizonte, 5 de fevereiro de 1985. 

Exmo · Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Reportando-me aos termos do Oficion9 5.163/84/ 
mas,_que me encaminhou v. Exa., em 21 de novem-
bro ultimo, acompanhado de cópia do Requerimento 
n~ 2.465/84, apresentado pelos Srs. Deputados Sér-
glo Em~l~o e outros e aprovado pelo Plenário de~ 
sa egre2la Assembléia Legislativa, envio-lhe, a-
nexa, copia da informação prestada pela Secret~
r~a de Estado da Administração a respeito da crl~ 
çao. de um órgão autônomo para ~tuar como órgão ex~ 
cutlVO da política estadual do meio ambiente bem 
como de uma Secretaria de Solos Água e Meio Am-
biente. ' 

Prevaleço-me da oportunidade para renovar a v. 
Exa. a expressão do meu alto apreço. 

Hélio Garcia, Governador do Estado. 

CÓPIA 
Belo Horizonte, 18 de janeiro de 1985. 

Anexa, cumpre-nos enviar, para conhecimento de 
v.Exa., cópia de nossa carta PRES-1424/84, diri-
gidà ao Deputado Fernando Junqueira, em resposta 
ao assunto de interesse. 

Em atendimento à solicitação de v.Exa., apraz-
me encam~nhar-lhe, anexo, 0 pronunciamento desta 
Secretarla sobre as proposições dos ilustres De-
putados Sér~io Emílio e Samir cecilia, que suge-
rem_a ~riaçao de um órgão autônomo para atuar c~ 
mo orgao executivo da política estadual do meio 
ambiente bem como de uma Secretaria de Solos, água 
e Meio Ambiente. Na oportunidade, reiteramos a V. Exa. protes-

tos de nossa estima e consideração. 
Marco Antônio Guimarães Monteiro, Presidente da 

COPASA-MG. 
- Ciente. Publicar. 

Valho-me do ensejo para reiterar a V.Exa. meus 
protestos de apreço e consideração. 

Luiz Otávio Mota Valadares, Secretário de Est~ 
do da Administração. 



C6PIA 
Exmo. Sr. Secretário, 

Passo às mãos de V.Exa. o presente estudo fei-
to por esta Secretaria sobre o requerimento e a 
sugestão de iniciativa dos ilustres Deputados Sér 
gio Emílio e Samir Cecília, que pretendem, res= 
~ectivamente, a criação de um órgão autônomo, no 
ambito do Sistema Operacional de Ciência e Tecno 
logia, para atuar como órgão executivo da políti 
ca estadual do meio ambiente, e de uma Secreta= 
ria de Solos, Água e Meio Ambiente. 

Os estudos revelam que as proposições apresen-
tadas foram despidas de justificativas, fato que 
acarretou dificuldades para uma .melhor e mais efi 
ciente avaliação de seu real alcance. 

É de se ressaltar, entretanto, que mesmo em fa 
ce de um limite estreito de averiguação, chega= 
~e ª conclusão de que a pretendida criação dos 
orgaos sugeridos não se pode dar sem que se pro-
mova a perfeita identificação do seu objetivo ope 
racional, já que tais órgãos, ao que parece, ten 
dem a deitar consequências sobre o orçamento ins= 
titucional do Estado. 

Assim, à luz das estruturas existentes, a cria 
ção de uma Secretaria de Solos, Água e Meio AmbT 
ente, que pode ser vislumbrada sob vários ângu= 
los, poderá refletir sobre o Sistema Operacional 
de Minas e Energia, se se pretender, por exemplo, 
que o órgão abranja atividades ligadas à área de 
mineração ou de aproveitamento de recursos hidri 
cos. Igualmente, o teor das proposições lança r~ 
flexos sobre a Comissão de Política Ambiental -
COPAM, cuja continuidade, nos moldes atuais, pr~ 
cisaria ser revista. 

Permito-me lembrar, em adendo e por oportuno, 
que o Sr. Secretário de Estado de Ciência e Tec-
nologia, manifestando-se sobre a criação da Se-
cretaria de Solos, Água e Meio Ambiente, postou-
se contrariamente à idéia, ao entendimento, in-
clusive, de que a Secretaria estaria abrigando ati 
vidades dispares e conflitantes. -

Pelas razões expedidas e por mais que conste 
do parecer que lhe encaminho, entendo que se as 
proposições, de indiscutível importância, vierem 
a ser consideradas por ocasião da reforma adminis 
trativa, deverão elas merecer acurado exame, so= 
bretudo em face de seus possíveis reflexos sobre 
as estruturas existentes. 

A consideração de V.Exa. 
Secretaria de Estado da Administração, aos 17 

de janeiro de 1985. 
Ivan Barbosa Afonso Secretário-Adjunto da Adro_:!: 

nistração. ' 
Aprovo o estudo feito por esta Secretaria, en-

caminhando-o ao Exmo. Sr. Secretário de Estado do 
Governo e Coordenação Política. 

Secretaria de Estado da Administração, aos 17 
de janeiro de 1985. 

Luiz Otávio Mota Valadares, Secretário de Esta 
do da Administração. 

- Ciente. Publicar. 
OFÍCIO NQ 800/85 

Belo Horizonte, 6 de fevereiro de 1985. 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Com referência ao Oficio nQ 4.100/mcl, dirigi-
do por V. Exa. ao Sr. Secretário de Estado da Edu 
cação, encaminhando, através de cópia, o Requeri 
menta nQ 2.185/84, aprovado pelo Plenário dessã 
e9régia Assembléia Legislativa, envio-lhe, anexa, 
copia da informação prestada pelo titular daque-
la Pasta, a respeito da efetivação dos serventes 
escolares e serviçais. 

Prevaleço-me da oportunidade para renovar a ex 
pressão do meu alto apreço. 

Hélio Garcia, Governador do Estado. 
C6PIA 

Belo Horizonte, 3 de dezembro de 1984. 
Recebeu este Gabinete, da egrégia Assembléia Le-

gislativa, o Oficio n9 4.100/84, com cópia do Re 
querimento n9 2.185/84, em que se solicita a efe 
tivação dos serventes escolares e serviçais. 

o assunto foi objeto de acurado exame por par-
te da Diretoria de Pessoal, de cujas informações 
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anexo cópia. 
Renovo, na oportunidade, a expressão éb meu apr~ 

ço. 
Octávio Elísio Alves de Brito Secretário de Es-

tado da Educação. ' 
C6PIA 

.Informaç~o: O President~ ~a Assembléia Legisla 
t:va encam1nhou ao Secretar1o de Estado da Educã 
çao cópia do Requerimento n9 2.185/84, apresentã 
do pelos Deput~dc:s José da Conceição e outros, apro 
vado pelo Plenar1o daquela Casa, pelo qual soli= 
citam projeto de lei para efetivação dos serven-
tes e serviçais. 

Primeiramente, cumpre-nos informar que a atual 
política d<: Governo é a realização de concursos, 
quer para 1ngresso no Quadro do Magistério, quer 
para o Quadro Permanente, ao qual pertence o car 
go de serviçal. -

A efetivação foi uma forma de admissão autori-
zada por legislação especifica, com o objetivo de 
corrigir situações ocorridas durante longo perio 
do sem a realização de concursos. -

No caso, em apreço, do servente escolar, cargo 
este remanescente da sistemática criada pela Lei 
n9 324/64, hoje em extinção com a vacância e subs 
tituido pelo de serviçal, integrante do Quadro Per 
manente, várias foram as oportunidades de efeti= 
vação; entre estas, entende a Secretaria de Esta 
do da Educação, permanece em vigor a Lei n9 7. 51 67 
79, que, em seu artigo, 22 efetivou "os servido-
res contratados que contem, pelo menos, 5 (cinco) 
an~s de exercício na função de servente escolar, 
ate 31 de dezembro de 1979". 

Ademais, no corrente ano, a Secretaria de Esta 
do da Administração promoveu concurso de auxili= 
ar de serviços, cujas atribuições são equivalen-
tes a dos serventes escolares, razão pela qual 
estes puderam se inscrever às vagas existentes. 

Conclusão: Pelo exposto, concluímos que, em se 
tratando de efetivação dos serventes escolares e 
demais serviçais, resta a oportunidade prevista 
na mencionada Lei n9 7.516/79. 

No mais, a atual política é a de concursos pú-
blicos para todos os cargos. 

Maria Cecilia Torga Rodrigues, Assessor. 
A Chefia de Gabinete 
Maria de Lourdes Pessoa Brant, Diretor de Pes-

soal. 
- Ciente. Publicar. 

OFÍCIO N9 801/85 
Belo Horizonte, 6 de fevereiro de 1985. 

EY~o. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Com referência ao Oficio nQ 4.068/84, dirigido 
p~r V.Exa. ao Sr. Secretário de Estado da Educa-
çao, encaminhando, através de cópia, o Requeri-
men~o n9 2.193/84, aprovado pelo Plenário dessa 
egreg~a Assembléia Legislativa, envio-lhe ane-
xa, copia da informação prestada pelo tit~lar da 
qu7la Pasta, a respeito da recuperação da rede ele 
tr1ca da Escola Estadual Tolomeu Casali - Centro 
de Aprendizagem Comunitário Goianá, de Rio Novo. 

Prevaleço-me_da oportunidade para renovar a v. 
Exa: a expressao do meu alto apreço. 

Helio Garcia, Governador do Estado. 
CÓPIA 

Belo Horizonte, 18 de dezembro de 1984. 
Recebeu este Gabinete, da egrégia Assembléia Le-

gisl~tiva, o Ofício n9 4.068/84, com cópia do Re 
quer1me~to n9 2.193/84, em que se solicita are= 
cuperaçao urgente da rede elétrica da Escola Es-
tad~a~ ~olom7u ~asali - Centro de Aprendizagem Co-
mun1tar1o Go1ana - de Rio Novo. 

O assunto foi devidamente examinado pela Coor-
denador~a de Obras e Aparelhamento Escolar, cujo 
pronunc1amento apraz-me transcrever: 

"Foi autorizado à CARPE liberar recursos no va 
lorde Cr$11.000.000, em 3/9/84, para a Escola Es 
tadual.Tolomeu Casali, que funciona no Centro de 
Apr~n~1~agem cc:munitário do Distrito de Goianá, 
~un1c1p1o de R1o Novo. Esses recursos destinam -se 
a reforma da rede elétrica do CAC, conforme orça 
menta da CARPE". -
ço~enovo, na oportunidade, a expressão do meu apr~ 
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Octávio Ellsio Alves de Brito, Secretário de Es 
tado da Educação. 

- Ciente. Publicar. 
OFÍCIO N9 802/85 

Belo Horizonte, 6 de fevereiro de 1985. 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Reportando-me aos termos do Ofício n9 1.591/84/ 
mel, encaminhado por V. Exa., em 5 de junho últi 
mo, acompanhado de cópia do Requerimento n9 1. 7137 
84, apresentado pelos Srs. Deputados Mendes Bar 
ros e outros e aprovado pelo Plenário dessa egre 
gia Assembléia Legislativa, envio-lhe, anexa, cÕ 
pia da informação prestada pelo Departamento de 
Estradas de Rodagem - DER-MG, a respeito da en-
campação da rodovia que liga a BR-116 às cidades 
de Pescador, Nova MÓdica e São José do Divino. 

Prevaleço-me da oportunidade para renovar a V. 
Exa. a expressão do meu alto apreço. 

Hélio Garcia, Governador do Estado. 

COPIA 
Belo Horizonte, 7 de dezembro de 1984. 

Referência: 28.748, de 14/6/84. 
Assunto: Encaminha Requerimento n9 1.713/84, da 
Assembléia Legislativa, solicitando encampação 
da rodovia que liga a BR-116 às cidades de Pesca 
dor, Nova Módica e São José do Divino. -
Informação: A solicitação em apreço está incluí-
da na listagem preliminar de rodovias vicinais, 
que será objeto de estudos de viabilidade e que 
definirão o elenco final dos trechos a serem fi 
nanciados junto ao BNDES. 

Atenciosamente, 
Bel. Américo Vianna Penna, Diretor de Apoio e 

Coordenação, DER-MG. 
- Ciente. publicar. 

OFÍCIO N9 803/85 
Belo Horizonte, 6 de fevereiro de 1985. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Reportando-me aos termos do Oficio n9 3.522/84/, 
que me encaminhou V. Exa., em 29 de agosto últi 
mo, acompanhado de cópia do Requerimento n9 2.0427 
84, apresentado pelos Srs. Deputados Euclides C in 
tra e outros e aprovado pelo Plenário dessa egre 
gia Assembléia Legislativa, envio-lhe, anexa, cõ 
pia da informação prestada pela Secretaria de Es 
tado da Educação, a respeito da extensão de sé~ 
ries na Escola Estadual Cel. José Barbosa de Car 
valho, de São José do Alegre. 

Prevaleço-me da oportunidade para renovar a v. 
Exa. a expressão do meu alto apreço. 

Hélio Garcia, Governador do Estado. 

COPIA 
Belo Horizonte, 8 de novembro de 1984. 

Referência: Memorando de 10/9/84, sem número de 
protocolo. 
Interessada: E.E. Coronel José Barbosa de Carva-
lho (Requerimento n9 2.042/84, da Assembléia Le-
gislativa). 
Localidade: São José d~ ~legre. 
Assunto: Extensão de ser~e. 
Informação: O assunto foi devidamente examinado pe-
la Diretoria de Ensino de 19 Grau, que esclarece 
não ter dado entrada ali proposta de extensão de 
série na escola em epígrafe. 

Luis Carlos Balbino Gambogi, Chefe de Gabinete. 
- Ciente. Publicar. 

OFÍCIO N9 804/85 
Belo Horizonte, 6 de fevereiro de 1985. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Cbm referência ao Oficio n9 4.269/84, dirigido 
por v. Exa. ao Sr. Secretário de Estado da Educa 
ção, encaminhando, através de cop~a, o Requeri-
mento n9 2.279/84, aprovado pelo Plenário dessa 
egrégia Assembléia Legislativa, envio-lhe, anexa, 
cópia da informação prestada pelo titular daque-
la Pasta, a respeito da extensão de série na Es-

cola Estadual Dr. Max Machado, de Tuparecê, Muni 
clpio de Medina. 

Prevaleço-me da oportunidade para renovar a V. 
Exa. a expressão do meu alto apreço. 

Hélio Garcia, Governador do Estado. 
COPIA 

Belo Horizonte, 14 de novembro de 1984. 
Recebeu este Gabinete, da egrégia Assembléia 

Legislativa, o Ofício n9 4.269/84, com cópia do 
Requerimento n9 2.279/84, em que se solicita ex-
tensão de série na Escola Estadual Dr. Max Mach~ 
do, de Tuparecê, Município de Medina. 

O assunto foi objeto de acurado exame por p~r
te da Diretoria de Ensino de 19 Grau, de CUJaS 
informações anexo cópia. 

Renovo, na oportunidade, a expressão do meu 
apreço. 

Octávio Elísio Alves de Brito, Secretário de 
Estado da Educação. 

COPIA 
Belo Horizonte, 31 de outubro de 1984. 

INFORMAÇÃO GOE N9 255/84 
Informação: A proposta de extensão de série para 
a citada Escola Estadual não deu entrada nesta 
Diretoria na época prevista. 

Considerando que o Plano de Expansão de Ofer-
tas Educacionais e Melhoria ao Atendimento Esco-
lar deverá ser encaminhado a esta Secretaria d~ 
10 a 20/10/84, o atendimento ao pedido dependera 
das prioridades contidas no mesmo. 
Conclusão: A extensão de série ficará na depen-
dência das prioridades estabelecidas no Plano de 
Expansão de Ofertas Educacionais e Melhoria ao 
Atendimento Escolar. 

Maria José A. Reis Fonseca, Técnico 
Maria do Carmo de Andrade, coordenador 
A Chefia de Gabinete 
José Boaventura Teixeira, Diretor do Ensino de 

19 Grau. 
- Ciente. Publicar. 

OFÍCIO N9 805/85 
Belo Horizonte, 8 de fevereiro de 1985. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Reportando-me aos termos do Oficio n9 1. 791~84( 
vs, encaminhado por v. Exa., em 29 de junho ult~ 
mo, acompanhado de cópia do Requerimento n91.55.27 
84, apresentado pelos Srs. Deputados Vera Cout~: 
nho e outros e aprovado pelo Plenário dessa egE~ 
gia Assembléia Legislativa, envio-lhe, anexa, c~ 
pia da informação prestada pela Secre~aria de ~s 
tado da Educação, a respeito da criaçao do ens~~ 
no de 29 grau na Escola Estadual Bolivar d~ Fre~ 
tas, no Bairro Jardim Guanabara, nesta Cap~tal. 

Prevaleço-me da oportunidade para renovar a V. 
Exa. a expressão do meu alto apreço. 

Hélio Garcia, Governador do Estado. 

COPIA 
Belo Horizonte, 8 de novembro de 1984. 

Memorando: GS 14.744/84. 
Referência: N? 25.849. 
Interessada: E.E. Bolivar de Freitas. (Hequerime!! 
to n9 1.552, da Assembléia Legislativa)· 
Localidade: Capital 
Assunto: Criação do ensino de 29 grau. . d 
Informação: O Assunto foi devidamente exam7na1o 
pela 1~ Delegacia Regional de Ensino da Cap~ta ' 
de cujo pronunciamento se anexa cópia. _ . 

Octávio Elísio Alves de Brito, Secretar~o de 
Estado da Educação. 

COPIA 
INFORMAÇÃO N9 04/84 

Belo Horizonte, 2 de outubro de 1984. 
Informação: Através do Plano de Expansão de OfeE 
tas Educacionais, elaborado pela 1~ DRE ~ Com~~ 
são Municipal de Educação, a proposta fo~ cons~
derada inviável por não dispor a U. E· de espaço 

• . . - d. to à demanda de 19 
f~s~co oc~oso, apos aten ~men 
grau. - - d aos crité-Conclusão: A solicitaçao nao aten e 



rios estabelecidos pela SEE, para implantação do 
2? grau. 

Myrtcs de Brito Brandão, Coord. da Divisão de 
Apoio T~cnico-Educacional. 

l!eliane Cunha, Diretora. 
A Chefia de Gabinete. 
- Ciente. Publicar. 

OFÍCIO N9 806/85 
Belo Horizonte, 8 de fevereiro de 1985. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

Reportando-me aos termos do Ofício n? 2.073/84/ 
albs, encaminhado por V. Exa., em 13 de julho 61 
timo, acompanhado de cópia do Requerimento n9 
1.630/84, apresentado pelos Srs. Deputados Samir 
Cecílio e outros e aprovado pelo Plenário dessa 
egr~gia Assembléia Legislativa, envio-lhe, ane-
xa, cópia da informação prestada pela Secreta-
ria de Estado da Agricultura, a respeito da cria 
ção do Instituto Mineiro de Genética e Insemina= 
ção, em Uberaba. 

Prevaleço-me da oportunidade para renovar a V. 
Exa. a expressão do meu alto apreço. 

Hélio Garcia, Governador do Estado. 

COPIA 
Informação ao Secretário de Estado do Governo e 
Coordenação Política 
Referência: Protocolo n9 30.797, de 24 de julho 
de 1984, do Palácio dos Despachos. Deu entrada 
na Secretaria da Agricultura no dia 3 de agosto. 
Assunto: O Deputado Genésio Bernardino, Preside~ 
te da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais, encaminha o Requerimento n9 1.630/84, de 
26 de abril, dos Deputados Samir Cecílio e ou-
tros, solicitando a criação do Instituto Mineiro 
da Genética e Inseminação, em Uberaba. 
Despacho: "Ao Secretário de Estado da Agricultu-
ra, para o obséquio de examinar e informar. a.) 
Carlos Cotta, Secretário de Estado do Governo e 
Coordenação Politica. B. !!te., 26/7/84". 
Informação: O assunto mereceu a nossa melhor aco 
lhida e cumpre-nos informar que a EPAMIG criou e 
está estruturando o Centro Regional de Pesquisa 
do Triângulo e Alto Paranaiba, bem como o Centro 
de Pesquisa de Zebu, com sede em Uberaba. O pri-
meiro tem como objetivo maior descentralizar a 
pesquisa no Estado e tem abrangência regional. O 
segundo visa desenvolver pesquisa especifica pa-
ra atender a pecuária zebuina e tem abrangência 
nacional. 

A estratégia do Centro de Pesquisa de Zebu é 
integrar esforços de todos os segmentos interes-
sados no desenvolvimento da pecuária bovina, caE 
tando as experiências e conhecimentos existen-
tes, racionalizando o uso dos recursos humanos 
e materiais disponíveis para implantação e de-
senvolvimento de um programa de pesquisa bem re~ 
lista, para geração de conhecimento e tecnologia 
para a exploração das raças zebuínas. 

Além destas ações, coordenadas pela Secreta-
ria da Agricultura de Minas Gerais, há ainda o 
trabalho: da Associação Brasileira dos Criadores 
de Zebu, que mantém convênio com a EMBRAPA, na 
área de melhoramento; da Organização Mário de Al 
meida Franco - área de coleta e transferência de 
embriões; da Fundação PECPLAM DRADESCO - Armaze-
namento e comercialização de sêmen e treinamento 
de mão-de-obra para inseminadores, todos em Ube-
raba. 

Dos itens relacionados pelo ilustre Deputado S~ 
mir Cecilio, o primeiro (estudo, aprimoramento e 
formação de raças) constitui realmente uma nece~ 
sidade e demanda estudo de longo prazo, já ini-
ciado pela EMBRAPA, através dos Centros Nacio-
nais de Pesquisa de Gado de Corte e de Le~te, e~ 
te em Minas Gerais. Em nosso Estado, estao bem 
detalhadas as prioridades de pesquisas no Progr~ 
ma de Trabalho proposto para o Centro de Pesqui-
sa de Zebu. 

o segundo (estocagem, intercâmbio e comércio de 
sêmen) c o terceiro item (tecnologia de insemin~ 
ção artificial e sua difusão) são áreas bem de-
senvolvidas e não mais constituem grandes priori 
dades para a pesquisa, nesta fase de poucos re= 
cursos .. 
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A fisiologia da reprodução e técnicas de trans 
ferência de embriões - item 4 - vêm sendo estuda 
das pelas Universidades, EMBRAPA e EPAMIG e são 
também objeto do Programa do Centro de Pesquisa 
de Zebu. 

Secretaria de Estado da Agricultura, 21 de de-
zembro de 1984. 

Arnaldo Rosa Prata, Secretário da Agricultura. 
- Ciente. Publicar. 

OFÍCIO N9 807/85 
Belo Horizonte, 8 de fevereiro de 1985. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Reportando-me aos termos do Oficion94.848/84/ 
albs, encaminhado por essa Presidência, em 26 de 
outubro Último, acompanhada de cópia do Requeri-
mento n? 2.400/84, apresentado pelos Srs. Deput~ 
dos Clodesmidt Riani e outros e aprovado pelo P.l~ 
nário dessa egrégia Assembléia Legislativa, envio-
lhe, anexa, cópia da informação prestada pela S~ 
cretaria de Estado da Educação, a respeito do re 
torno ao Quadro do Magistério do servidor perte~ 
cente ao Quadro Permanente ou Suplementar. 

Prevaleço-me da oportunidade para renovar a V. 
Exa. a expressão do meu alto apreço. 

Hélio Garcia, Governador do Estado. 

COPIA 
Belo Horizonte, 18 de janeiro de 1985. 

Referência: N9 34.089 
Interessada: Assembléia Legislativa 

(Requerimento n9 2.400/84). 
Localidade: Capital 
Assunto: Retorno ao Quadro do Magistério do ser-
vidor pertencente ao Quadro Permanente ou Suple-
mentar. 
Informação: O assunto foi devidamente examinado 
pela Diretoria de Pessoal, de cujo pronunciamen-
to se anexa cópia. 

Octávio Elisio Alves de Brito, Secretáriode Es 
tado da Educação. 

COPIA 
O Secretário de Estado do Governo e Coordena-

ção Politica, Dr. Carlos Cotta, encaminha ao Sr. 
Secretário de Estado da Educação cópia do Reque-
rimento n9 2.400/84 apresentado pelos Deputados 
Clodesmidt Riani e outros, no qual solicita est~ 
dar a possibilidade de se permitir ao servidor que 
pertencia ao Quadro Permanente ou ao Quadro su-
plementar, que não fez opção, conforme Lei n9 7. 620, 
de 13 de dezembro de 1979, retornar ao cargo do 
Magistério que ocupava, desde que o requeira at~ 
31 de dezembro de 1984. 

Do Mérito: 
Analisando a proposta em questão, temos a con-

siderar que o instituto da opção tem sido defer~ 
do ao pessoal de magistério desde 1971, em situ~ 
ções diversas: 

1 -a Lei n9 5.842, de 13 de dezembro de 1971, 
possibilitou ao pessoal do Magistério, em desvio 
de função, incluido ou não no Quadro Suplementar, 
retornar, no prazo de 30 (trinta) dias, ao exer-
cicio de suas funções de magistério; 

2 - a Lei n9 6.449, de 15 de outubro de 1974! 
concedeu às professoras e especialistas que, a 
época da Lei n9 5.842, não tiveram condições de 
optar pelo Quadro do Magistério, o direito de 
opção para retornar, no prazo máximo de_ 6 (seis) 
meses, a contar daquela data; 

3 - a Lei n9 6.598, de 19 de julho de 1975, r~ 
vigorou o prazo concedido pela Lei n9 6.449, de 
15/10/1974, por mais 180 (cento e oitenta) dias; 

4- a Lei n9 7.341, de 20 de setembro de 1981, 
possibilitou ao funcionário que pertencia ao Qua-
dro Permanente da Lei n9 6.277, de 27 de dezem-
bro de 1 97 3, ou ao Quadro 'Suplementar a que se r~ 
fere a Lei n9 5.945, de 11 de julho de 1972,a OE 
ção até o dia 30 de setembro de 1978, pelo retoE 
no ao cargo do Magistério que ocupava, caso ti-
vesse sido provido em cargo de classes .do Quadro 
Permanente, de que trata o Decreto n9 16.409, de 
10 de julho de 1974. 

A proposta em exame pretende revigorar o prazo 
de opção de retorno ao Magistério até dezembro do 
ano em curso. 
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No nosso entendimento, hoje, a hipótese de re-

torno ao referido Quadro do Magistério não seria 
uma medida salutar, considerando a pouca probabi 
!idade de sua concretização pelos seguintes as= 
pectos: 

- exigüidade do tempo, tendo em vista o prazo 
de 31 de dezembro de 1984 estabelecido para re-
querer o beneficio; 

- a inexistência de vagas; 
De acordo com os resultados dos levantamentos 

realizados, as vagas existentes estão comprometi 
das para nomeações dos candidatos aprovados nos 
concursos públicos de 1980 e 1981, válidos até 
1985 e 1986, respectivamente, já com expectativa 
de direito dos candidatos. 

Assim sendo, julgamos não ser conveniente que 
esta Secretaria se manii:"!c"·~ favoravelmente à pro 
posta de retorno ao Quadro do Magistério de fun= 
cionários providos em cargos do Quadro Suplemen-
tar. 

Sugerimos, neste caso, que se proponha a regu-
'lamentação do § 29 do artigo 80 da Lei n9 8.535, 
de 27 de abril de 1984, transcrito a seguir: 

"Art. 89 - Os atuais ocupantes dos cargos efe-
tivos de Servente Escolar, Continuo Servente, Ze 
lador Escolar e Inspetor de Alunos, da sistemáti 
cada Lei n9 3.214, de 16 de outubro de 1964, pÕ 
derão integrar, mediante opção manifestada até 6Õ 
(sessenta) dias após a vigência desta lei,a elas 
se de Serviçal, código NE07, Símbolo V-1, previs 
ta no Anexo I do Decreto 16.409, de 10 de julhÕ 
de 1 97 4, observado o disposto no artigo anterior. 

§ 19 - ..................................... .. 
§ 29 - Os demais ocupantes de cargo do Quadro 

Suplementar da sistemática da Lei n9 3.214,de 16 
de outubro de 1964, de que trata este artigo, po 
derão optar por cargo do Quadro Permanente a que 
se refere o Decreto n9 16.409, de 10 de julho de 
1974, nos termos de regulamento a ser baixado pe 
lo Poder Executivo." -
Conclusão: No momento, consideramos a medida in-
viável. 

MarÍlia Saraiva de Almeida, Assessor. 
A Chefia de Gabinete. 
Maria de Lourdes Pessoa Brant, Diretor de Pes-

soal. 
- Ciente. Publicar. 

OFÍCIO N9 808/85 
Belo Horizonte, 8 de fevereiro de 1985. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Reportando-me aos termos do Oficio n9 4. 5 77 I 8 4/ 
mel, que me encaminhou V. Exa., em 17 de outubro 
último, acompanhado de cópia do Requerimento n9 
2.335/84, apresentado pelos Srs. Deputados Men-
des Barros e outros e aprovado pelo Plenário des 
sa egrégia Assembléia Legislativa, envio-lhe, ane 
xa, cópia da informação prestada pela Secretariã 
de Estado da Educação, a respeito da construção 
de uma quadra poliesportiva no terreno da Esco-
la Estadual Padre Oswaldo de Podestá, na cidade 
de Bela Vista de Minas. 

Prevaleço-me da oportunidade para renovar a V. 
Exa. a expressão do meu alto apreço. 

Hélio Garcia, Governador do Estado. 
CÓPIA 

Belo Horizonte, 26 de novembro de 1984. 
Referência: N9 5.602 
Interessada: Escola Estadual Padre Oswaldo de Po 
destá (Requerimento n9 2.335/84, da Assembléia Le= 
gislativa). 
Localidade: Bela Vista de Minas. 
Assunto: Construção de quadra poliesportiva. 
Informação: O assunto foi devidamente examinado 
pela Coordenadoria de Obras e Aparelhamento Esco 
lar, que esclarece: 

"A mencionada escola foi contemplada com uma 
quadra em 1981. 

Em 1983 recebeu Cr$1.000.000 (Hum milhão de cru 
zeiros) para conclusão da mesma. -

De acordo com o relatório de acompanhamento fi 
sico-financeiro de agosto/84, enviado pela 14iJ. DRE, 
a quadra da escola encontra-se em execução." 

Octávio Elísio Alves de Brito, Secretário de Es 
tado da Educação. 

- Ciente. Publicar. 

OFÍCIO N9 809/85 
Belo Horizonte, 8 de fevereiro de 1985. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Reportando-me aos termos do Ofício n9 4. 953/84/ 
mas; que me encaminhou v. Exa., em 6 de novembro 
Último, acompanhado de cópia do Requerimento n9 
2.376/84, apresentado pelos Srs. Deputados Gil 
César e outros e aprovado pelo Plenário dessa egré 
gia Assembléia Legislativa, envio-lhe, anexa, cÕ 
pia da informação prestada pela canpanhia de Tran~ 
portes Urbanos da Região Metropolitana de Belo HQ 
rizonte - METROBEL, a respeito de pedido dos Pre 
sidentes das Associações Comuni tá:t. ~.as de Belo Ho 
rizonte. -

Prevaleço-me da oportunidade para renovar a V. 
Exa: ~ expressão do meu alto apreço. 

Hel:t.o Garcia, Governador do Estado. 

CÓPIA 
Belo Horizonte, 14 de dezembro de 1984. 
Em atenção ao ofício de V. Exa. encaminhando os 

Reg~erimentos n9s 4.953/84 e 2.376/84, da Assem-
ble:t.a Legislativa do Estado de Minas Gerais, le-
vamos ao seu conhecimento que a diretoria da ME-
TROBEL sempre esteve aberta ao atendimento à co-
m~nidade, através da classe política, visando a~ 
s:t.m fortalecer o Legislativo. 

Mantemos também uma equipe técnica e a Central 
METRO~EL de Operações, o que tem proporcionado, 
atraves de um perfeito entrosamento com a comuni 
dade, encontrar a solução para os problemas apre 
sentados. -

Colocamo-nos à disposição de v. Exa. para maiQ_ 
res esclarecimentos e, na oportunidade,renovamos 
nossas expressões de apreço e consideração. 

Atenciosamente 
Sérgio Ladeira'Furquim Werneck, Diretor-Presi-

dente da METROBEL. 
- Ciente. Publicar. 

CÓPIA 
Belo Horizonte, 6 de dezembro de 1984. 

Referência: 34.809, de 21/11/84. 
Assunto: Encaminha Requerimento 2.416/84, dos De 
putados Euclides Cintra e outros, solicitando o 
asfaltamento da estrada que liga Heliodora à BR-
381. 
Informação: Numa primeira etapa, o DER-MG está 
executando, através do contrato DJ-22.073/84 com 
a Empresa Carioca de Engenharia Ltda. os traba 
l~o~ de implantação, a nível de revestimento pri 
mar:t.~, do trecho Lambari-Heliodora-BR-381, na ex 
tensao de 45 km. -

A etapa de pavimentação será objeto de progra-
mação quando da conclusão dos trabalhos de impla_!! 
tação. 

Atenciosamente, 
Eng9 Antônio Alberto Canabrava, Diretor-Geral 

do DER-MG. 
- Ciente. Publicar. 

oFfcio m 810/85 
Belo Horizonte, 8 de fevereiro de 1985. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Reportando-me aos termos do Oficio n9 5.312/84/ 
lbs, que me encaminhou v. Exa., em 4 de dezembro 
último, acompanhado de cópia do Requerimento_n9 
2.511/84, apresentado pelos Srs. Deputados Cleu-
ber Carneiro e outros e aprovado pelo Plenário de~ 
sa egrégia Assembléia Legislativa, comunico-lhe 
que, de acordo com a informação prestada peloS~ 
cretário de Estado de Obras PÚblicas, a const:~ 
ção do segmento de 15m de ponte sobre_o r~~eira~ 
da Conceição, no Município de são Romao, Ja esta 
autorizada. 

Prevaleço-me da oportunidade para renovar a V. 
Exa. a expressão do meu alto apreço. 

Hélio Garcia, Governador do Estado. 
- Ciente. Publicar. 



OFÍCIO N9 811/85 
Belo Horizonte, 8 de fevereiro de 1985. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Reportando-me aos termos do Oficio n9 5.030/84/ 
lbs, que me encaminhou V. Exa. , em 13 de novembro 
último, acompanhado de cópia do Requerimento n9 
2.416/84, apresentado pelos Srs. Deputados Eucli 
des Cintra e outros e aprovado pelo Plenário des 
sa egrégia Assembléia Legislativa, envio-lhe, ane= 
xa, cópia da informação prestada pelo Departamen 
to de Estradas de Rodagem a respeito do asfalta= 
mente da estrada que liga o Município de Heliod~ 
ra à BR-381. 

Prevaleço-me da oportunidade para renovar a V. 
Exa. a expressão do meu alto apreço. 

Hélio Garcia, Governador do Estado. 
OFÍCIO N9 812/85 

Belo Horizonte, 8 de fevereiro de 1985. 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Reportando-me aos termos do Oficio n9 1.576/84/ 
dm, encaminhado por V.Exa.,em 5 de junho Último, 
acompanhado de cópia do Requerimento n9 1.676/84, 
apresentado pelos Srs. Deputados Manoel Conegun-
des e outros e aprovado pelo Plenário dessa egré 
gia Assembléia Legislativa, envio-lhe, anexa, co 
pia da informação prestada pelo Departamento de 
Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais- DER-
MG, a respeito do asfaltamento da estrada Barba-
cena/Ibertioga. 

Prevaleço-me da oportunidade para renovar a V. 
Exa. a expressão do meu alto apreço. 

Hélio Garcia, Governador do Estado. 
CÓPIA 

Belo Horizonte, 27 de novembro de 1984. 
Referência: 6.985, de 15/6/84. 
Assunto: Requerimento n9 1.767, da Assembléia Le 
gislativa, pleiteia o asfaltamento da estrada Bar 
bacena/Ibertioga. 
Informação: Ainda não há projeto elaborado para 
o asfaltamento do citado trecho, condição sem a 
qual não é possível a inclusão do mesmo em qual-
quer programação do DER. 

Atenciosamente, 
Bel. América Vianna Penna, Diretor de Apoio e 

Coordenação, DER-MG. 
- Ciente. Publicar. 

OFÍCIO 
Belo Horizonte, 28 de janeiro de 1985. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Em resposta ao Oficio n9 5. 269/84/as, dessa egré 
gia Assembléia, encaminhando cópia do Requerimen 
to n9 2.491/84, apresentado pelo ilustre DeputadÕ 
Roberto Junqueira, solicitando intercessão junto 
aos Presidentes da Caixa Econômica do Estado de 
Minas Gerais, Banco de Crédito Real de Minas Ge-
rais e Banco do Estado de Minas Gerais S/A., no 
sentido de prorrogarem financiamentos para as 1~ 
vouras de batata na região Sul do Estado, comunl 
co a V. Exa. que o Conselho de Política Financel 
ra desta Secretaria diligenciou os expedientes ne-
cessários, que retornaram com as seguintes infoE 
mações: 

Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais: as 
gerências regionais de Pouso Alegre e Poços de 
Caldas já estão orientadas no sentido de acatar, 
para exame, os pedidos de prorrogação apresenta-
dos. 

Já foram beneficiados alguns bataticultores 
dos Municípios de Ipuiúna, Ibitiúra de Minas e 
Pouso Alegre. 

Banco de crédito Real de Minas Gerais: foi ex-
pedida circular pela Diretoria de Crédito_Rural, 
concitando as agências que operam na Regiao Sul 
a dar prioridade absoluta aos pedidos de prorro-
gação dos bataticultores. 

Banco do Estado de Minas Gerais S. A.:as agên-
cias que operam na área foram recowendadas a pro-
cederem diligências no sentido de procurar os 
clientes inadimplentes, oferecendo-lhes o bene-
ficio da prorrogação, atendidas as normas de cré-
dito rural. 
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Atenciosamente, 
Luiz Rogério Mitraud de Castro Leite, Secretá-

rio de Estado da Fazenda. 
- Ciente. Publicar. 

OFÍCIO 
Belo Horizonte, 29 de janeiro de 1985. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

Rep~rtando-me aos termos do Oficio n95.324/84, 
atraves do qual v. Exa. nos encaminha o Requeri-
mento n9 2.524/84, apresentado pelos Srs. Depu-
tados Camilo Machado e outros, aprovado pelo 
Plenário dessa Assembléia Legislativa, no qual 
formulam apelo no sentido de determinar as pro-
vidências necessárias objetivando a equivalência 
salarial entre o servidor público aposentado e o 
pessoal da ativa, venho encaminhar ··a v. Exa., 
anexo, o parecer da Diretoria de Pessoal desta 
Secretaria, versando sobre o assunto em tela. 

Valho-me da oportunidade para apresentar a v. 
Exa. meus renovados protestos de elevado apreço 
e estima. 

Ivan Sebastião Barbosa Afonso, Secretário Ad-
junto da Administração. 

CÓPIA 
Sr. Diretor, 
Os motivos que levam os ilustres parlamentares 

a tomarem esta iniciativa visam a beneficiar to-
da uma categoria, sendo, portanto, louváveis, 
dignos e de justiça. 

É bom lembrar que, em outras épocas, a parida-
de existiu efetivamente, fazendo valer o princi-
pio isonômico. 

O direito não pode nem deve involuir, mormente 
quando a norma tem como objetivo meta de grande 
alcance social. 

A Constituição Federal dá o seguinte tratamen-
to à matéria: 

"Art. 102 - Os proventos de aposentados se-
rão: 
. .............................................. . 

§ 29 - Ressalvado o disposto no parágrafo an-
terior, em caso nenhum os proventos da inativi-
dade poderão exceder a remuneração percebida na 
atividade." 

Vê-se que o processo constitucional estabelece 
uma limitação aos proventos do inativo, qual se-
ja, que o inativo não pode perceber mais do que 
recebia em atividade, no cargo ou função que era 
ocupada pelo aposentado quando deixou o serviço 
ativo. 

Comentando a atual Constituição Federal, ames-
tre 1-\'l.noel G. Ferreira Filho preleciona o se-
guinte: 

"Para o servidor civil, a única exceção tole-
rada pela Constituição é a revisão de proventos 
da inatividade em decorrência da queda do poder 
aquisitivo da moeda, ou seja, o aposentado pode-
rá perceber mais do que o servidor em atividade 
se o cargo teve, posteriormente à aposentadoria, 
seu padrão de vencimento reduzido. Assim, como 
é óbvio, a revisão de proventos do apo~entado em 
razão da correção da depreciação monetaria man-
terá ou levará tais proventos acima dos percebi-
dos pelo servidor em atividade." 

A presente solicitação diz respeito à paridade 
de vencimentos. Entretanto, é sabido que o Sena-
do Federal, através da Resolução n9 34/73, sus-
pendeu por inconstitucionalidade, em decisão de-
finitiva, a alínea "a" do parágrafo único do ar-
tigo 103 da Constituição do Estado de Minas Ge-
rais, que estabelecia: 

"Art. 103 - •..••.•............ • ·. · · · · • • · • · · .. 
Parágrafo único - Aos proventos dos funcioná-

rios inativos aplicar-se-ão as seguintes normas: 
a) serão, permanentemente, equiparados e igua-

lados aos funcionários em atividade no cargo ou 
função correspondente ao da aposentadoria." 

o Governo Estadual, dando novo tratamento á ma-
téria, com a Lei n9 8.330/82, procurou atualizar 
os proventos do pessoal inativo; contudo, não 
surtiu os efeitos da paridade, pois, em conse-
qüência da incorporação da gratificação de pro-
dutividade aos vencimentos do pessoal em ativi-
dade, houve um distanciamento entre os níveis 
estabelecidos nas tabelas de proventos e a de 
vencimentos. 
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A exemplo da Lei n? 8.330/82, o Poder Execu-
tivo poderia elaborar um projeto de lei estabe-
lecendo a igualdade de vencimentos entre ativos 
e inativos, respeitando-se, naturalmente, a opor-
tunidade e conveniência do sistema. 

A Secretaria de Administração, em conjunto com 
a Secretaria da Fazenda e a Associação dos Ser-
vidores Aposentados do Estado de Minas Gerais, 
após vários estudos, detectaram as onussõas, ano-
malias e distorções geradas com a Lei n? 8.330/82. 

E, através do Of. Gab. Sec. Adj. n? 1.198/84, 
da SEAD, foi enviado á Assessoria Tãcnico-Con-
sultiva um relatório destas situações, bem como 
sugestão de projeto de lei que "autoriza o Po-
der Executivo a proceder ao ajustamento dos pro-
ventos do servidor aposentado com vistas a com-
patibilizar ditos provenL ~om os vencimentos 
do pessoal em atividade". E,mais, a revisão dos 
proventos daqueles servidores cujas situações 
não foram previstas na Lei n? 8.330/82. 

Desta forma, poderia ser dada uma solução á ma-
téria, fazendo valer os já consagrados princi-
pias da eqüidade e da legalidade. 

É o nosso parecer. 
Sub-censura. 
Diretoria de Pessoal, 24 de janeiro de 1985. 
Lficia Helena Viana de Rezende, Assessora. 
- Ciente. Publicar. 

OFÍCIOS 
Do Sr. Hélio Mauro Umbelino Lobo, Chefe de Ga-

binete do Ministério da Previdência e Assistên-
cia Social, encaminhando cópia do pronunciamento 
sobre a conversão de débitos previdenciários em 
prestação de serviços, motivo do Requerimento n? 
2.134/84, do Deputado Samir Cecilia. 

- Ciente. 
Do Sr. Rodr igo Amado, Chefe de Gabinete do Pre-

sidente do INAMPS, prestando informações 
obtenção de recursos destinados á compra 
dicamento para a farmácia do INAMPS, em 
ao Requerimento n? 2.259/84, do Deputado 
des Cintra. 

sobre a 
de me-
atenção 
Eucli-

- Ciente. 
Do Sr. Paulo Pereira, Chefe de Gabinete do Se-

cretário de Estado da Agricultura, em aditamento 
ao Requerimento n? 2.498/84, do Deputado Jaime 
Martins, comunicando que o pedido de instalação 
de um posto de venda da CAMIG em Martinho Campos 
encontra-se em estudo. 

- Ciente. 
Do Sr. José Ferraz da Silva, Presidente do IPSEM3, 

em atenção ao Oficio n? 5.339/84, que encaminha 
requerimento do Deputado Clodesmidt Riani, ex-
ternando a posição do órgão relativamente á ac~
sição do Clube Campesino, pelo Estado, bem como 
sua transformação em colônia de férias dos ser-
vidores públicos. 

- Ciente. 
Do Sr. Marco Antõnio Guimarães Monteiro, Pre-

sidente da COPASA-MG, informando, em atenção a 
requerimento do Sr. Deputado Fernando Junqueira, 
da impossibilidade, no momento, da implantação 
do sistema de água tratada no Distrito de Crisó-
lita, Municipio de Ãguas Formosas. 

- Ciente. 
Do Eng? Antõnio Alberto Canabrava, Diretor-Ge-

ral do DER-MG, em atenção ao Requerimento n? 
2.375/84, de autoria do Sr. Deputado Domingos 
Lanna, encaminhando cópia da informação prestada 
pela Diretoria de Manutenção daquele órgão,ares-
peito da solicitação de melhoria da manutenção de 
trechos de estradas. 

- Ciente. 

CAR'l'ÃO 
Da Sra. Magda Campbell, Presidente da Associa-

ção dos Professores Públicos de Minas Gerais, acu-
sando o recebimento do Oficio n? 5.351/84, que 
encaminhou cópia do Requerimento n? 2.523/84, do 
Sr. Deputado Clodesmidt Riani, e parabenizando 
pelo brilhante trabalho em prol dos servidores 
públicos. 

-Ciente. 
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2&2'! REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA, EM Jli DE FEVEREIRO DE 19&5. 

PRESID~NCIA DO SR. DEPUTADO GENÉSIO BEruWillDINO. 
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - QUESTÃO DE 
ORDEM - ATA - PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJE-
TO DE RESOLUÇÃO N9 L 128/85: encerramento da dis 
cussão; aprovação - QUESTOES DE ORDEM - ENCERRA= 
NENTO. 

COMPARECINENTO 
As 14hl5min, comparecem os Srs. Deputados: 

Genésio Bernardino - Luiz Alberto Rodrigues 
Geraldo da Costa Pereira - Samir' Tannus - Manoel 
Conegundes - Ademir Lucas - Alcyr Nascimento 
Antônio de Araújo - Antônio Faria - Armando Cos-
ta - Artur Fagundes - Camilo Machado - Clêuber Ca.!: 
neiro - Clodesmidt Riani - Cyro Naciel -Dálton Ca 
nabrava - Delfim Ribeiro - Domingos Lanna - ElmÕ 
Braz - Euclides Cintra - Euripedes Craide - Feli 
pe Néri - Fernando Rainho - Ferraz Caldas - Ge= 
raldo Pereira Sobrinho - Geraldo Ribeiro - Hélio 
Resende - Hugo Campos - Hugo Gontijo - Jaciel P~ 
reira - Jaime Martins - Jairo Nagalhães Alves -
Jésus Trindade - João Barbosa - João Pedro Gustin-
João Pinto Ribeiro - João Rosa - José Bonifácio 
Filho - José da Conceição - José Geraldo de Oli-
veira - José Laviola - José Maria Borges - José 
Maria Chaves - José Pereira - José Santana - Luiz 
Vicente - Narcos Peixoto - Mário Pacheco -Mendes 
Barros - Hilton Salles - Narcélio Mendes - Neif 
Jabur - Nilson Gontijo - Otacilio Niranda - Pau-
lo Almada - Paulo Araújo - Paulo Ferraz - Pedro 
Narciso - Petrônio Matias - Raimundo Rezende -Ro 
berto Junqueira - Roberto Luiz Soares - RonaldÕ 
Carvalho - Samir Cecilio - Sérgio Emílio - Vera 
Coutinho - Wainer Ávila. 

ABERTURA 
O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO GENÉSIO BEP~DINO) -

A lista de comparecimento registra a existência 
de número regimental. Declaro aberta a reunLao. 
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos tra-
balhos. Com a palavra o Sr. 29-Secretário para 
proceder à leitura da ata da reunião anterior. 

QUESTÃO DE ORDEM 
O SR. D~PUTADO ROBERTO LUIZ SOARES - Peço veri 

ficação de "quorum", Sr. Presidente. _ -
O SR. PRESIDENTE - É regimental a questao de or 

dem levantada pelo nobre Deputado. Assim sendo~ 
a Presidência vai proceder à chamada para recom-
posição de "quorum". 

CHANADA 
Convoco o Deputado Pedro Narciso para proce-

der à chamada dos Srs. Deputados. 
O SR. SECRETÁRIO- (-Procede à chamada.) 
O SR. PRESIDENTE - Cinqlíenta Srs. Deputados res 

ponderam à chamada. Há "quorum", portanto, para 
o prosseguimento dos trabalhos. 

ATA 
O Sr. Deputado Otacilio Miranda, 29-Secretário 

"ad hoc", procede à leitura da ata da reunião an 
terior, a qual é aprovada sem restrições. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL 
O SR. PRESIDENTE - ;, Presidência vai passar à 

discussão e votação do Parecer de Redação Final 
do Projeto de Resolução n9 1.128/85, da Comis-
são de Justiça, que autoriza o Estado de Minas 
Gerais a contrair empréstimo externo no valor de 
até 500 milhões de dólares e dá outras providên-
cias. Em discussão o parecer. Como não há orado-
res inscritos, encerra-se a discussão. Em vota-
ção o parecer. Os Srs. Deputados que o aprovam 
queiram permanecer como se encontram. (- Pausa). 
Aprovado o parecer. (A promulgação.) 

QUEST0ES DE ORDEM 
o SR. PRESIDENTE - Com a palavra, pela ordem,o 

nobre Deputado Geraldo da Costa Pereira. 
O SR. DEPUTADO GERALDO DA COSTA PEREIRA -(-Sus-

cita questão de ordem, que será publicada oport~ 
namente.) 

O SR. DEPUTADO JAINE MARTINS - (-Suscita ques-
tão de ordem, a ser publicada em outra edição.) 

O SR. DEPUTADO ANTONIO FARIA - (- Suscita ques 
tão de ordem, que será publicada em outra oport~ 
nidade.) 

_o SR. DEPUTADO SAMIR T~NNUS - (-Formula ques-
tao de ordem, a qual sera publicada em edição fu 
tura.) -

O SR. DEPUTADO GERALDO RIBEIRO - (-Formula ques 
tão de ordem, a ser publicada futuramente.) -

_O SR. DEPUTADO ADEN~R LUCAS - (-Levanta ques-
tao de ordem, que sera publicada em edição poste 
rior.) -

_O SR. DEPUTADO DELFIM RIBEIRO - (- Suscita ques 
tao de ordem, a qual será publicada oportunamen= 
te.) 

ENCERRAMENTO 
O SR. PRESIDENTE - Nada mais havendo a tratar 

nem outros Deputados que desejem fazer uso da pa 
lavra, a Presidência encerra a presente reuniãÕ 
e, considerando que foi cumprido o objetivo da 
convocação desta Sessão Legislativa Extraordiná 
ria, convoca, na forma regimental, os Srs. Depu= 
tados para a reunião solene de encerramento des-
ta Sessão Legislativa Extraordinária, amanhã,dia 
15, às 9 horas, ficando desconvocada a reunião 
extraordinária de logo mais, às 20h30min. 

- Levanta-se a reunião. 

EXPEDIENTE 

- O Sr. 19-Secretário despachou, em 12/2/85, o 
seguinte expediente: 

MENSAGEM N9 492/85 
Belo Horizonte, 7 de fevereiro de 1985. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Ninas Gerais. 

Tenho a honra de submeter, por intermédio de v. 
Exa., à aprovação dessa egrégia Assembléia Legis 
lativa, nos termos do artigo 31, item XX,da Cons 
tituição do Estado, o Segundo Termo Aditivo, fir 
mado em 23 de outubro de 1984, ao Convênio cele= 
brado em 15 de setembro de 1983 entre a Secreta-
ria de Estado da Agricultura e a Associação Bra-
sileira de Criadores de Jumento da Raça Pega, com 
sede em Belo Horizonte, objetivando a expansão 
dos Programas de Melhoramentos Zootécnicos e Re-
gistro Genealógico, aprovado pela Resolução Le-
gislativa n9 3.265, de 6 de abril de 1984. 

o Termo Aditivo em apreço tem por objetivo tran~ 
ferir recursos financeiros para dar continuidade 
aos Programas, concorrendo a Secretaria de Esta-
do da Agricultura com recursos que somam o valor 
total de Cr$ 3. 000.000 (três milhões de cruzeiros). 

Esclareço que o Primeiro Termo Aditivo, firma-
do em 9 de agosto de 1984, foi encaminhado ã a-
provação dessa Casa através da Mensagem n9 483, 
de 20 de dezembro de 1984. 

Sirvo-me da oportunidade para renovar a V.Exa. 
as expressões da minha elevada estima e distinta 
consideração. 

Hélio Carvalho Garcia, Governador do Estado de 
Minas Gerais. 

- Publicar. A Comissão de Justiça. 

MENSAGEM N9 493/85 
Belo Horizonte, 7 de fevereiro de 1985. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Tenho a honra de encaminhar a V .Exa. ,para apro-. 
vação dessa egrégia Assembléia Legislativa, nos 
termos do artigo 31, item XX, da Constituição do 
.Estado, o incluso Convênio, celebrado em 25 de 
outubro de 1984 entre o Estado de Minas Gerais, 
através da Secretaria de Estado da Agricultura,o 
Município de Guapé e o Centro Comunitário Rural 
de Santo Antônio. 

O Convênio em referência tem por objetivo a cons 
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trução da sede do Centro Comunitário Rural de San 
to Antônio. 

Os recursos financeiros necessários à execução 
do referido Convênio estão previstos em dotação 
orçamentária gerida pela Secretaria de Estado do 
Planejamento e Coordenação Geral. 

Nesta oportunidade, reitero a V.Exa. a manifes 
tação de minha elevada estima e distinta conside 
ração. -

Hélio Carvalho Garcia, Governador do Estado de 
Minas Gerais. 

- Publicar. A Comissão de Justiça. 
MENSAGEM N9 494/85 

Belo Horizonte, 7 de fevereiro de 1985. 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Tenho a honra de encaminhar a V.Exa.,para apro 
vação dessa egrégia Assembléia Legislativa, nos 
termos do artigo 31, item XX, da Constituição do 
Estado, o Quinto Termo Aditivo, firmado em 31 de 
maio de 1984, ao Convênio celebrado em 23 de mar 
ço de 1981 entre o Ministério da Agricultura e o 
Instituto Estadual de Saúde - IESA-MG, com a in-
terveniência da Secretaria de Estado da Agricul-
tura, objetivando a execução das atividades dele 
gáveis de defesa sanitária animal, aprovado pelã 
Resolução n9 2.615, de 25 de setembro de 1981. 

O Aditivo em apreço tem por objetivo alocar re 
cursos financeiros, oriundos do Ministério da AgrT 
cultura, para dar continuidade à execução do Con 
vênia a que se refere. 

Sirvo-me da oportunidade para renovar a V.Exa. 
as expressões de meu elevado apreço e distinta 
consideração. 

Hélio Carvalho Garcia, Governador do Estado de 
Minas Gerais. 

- Publicar. A Comissão de Justiça. 
MENSAGEM N9 495/85 

Belo Horizonte, 7 de fevereiro de 1985. 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

Tenho a honra de encaminhar a V. Exa., para 
aprovação dessa egrégia Assembléia Legislativa, 
nos termos do artigo 31, i tem XX, da Constituição 
do Estado, o Primeiro Termo Aditivo, firmado em 
10 de dezembro de 1984, ao Convênio celebrado em 
24 de fevereiro de 1984 entre o Estado de Minas 
Gerais, através da Secretaria de Estado da Agri-
cultura, e a Companhia de Armazéns e Silos do Es 
tado de Minas Gerais - CASEMG, objetivando aper= 
feiçoar o desempenho de atividades de interesse 
comum das partes celebrantes, bem como melhorar 
os Postos de Classificação com recursos financei 
ros liberados à CASEMG pela Secretaria celebran= 
te, no valor de Cr$ 20.000.000, aprovado pela Re 
solução Legislativa n9 3.404, de 12 de novembro 
de 1984. 

o Termo Aditivo em apreço tem por objetivo su-
plementar em Cr$ 8.475.000 (oito milhões, quatro 
centos e setenta e cinco mil cruzeiros) , no exer 
cicio de 1984, e Cr$ 41.029.800 (quarenta e um 
milhões, vinte e nove mil e oitocentos cruzei-
ros) , no exercício de 1985, os recursos previstos 
para a execução do Convênio, bem como prorrogar 
o prazo de sua vigência. 

Nesta oportunidade, reitero a V. Exa. a mani-
festação de meu elevado apreço e distinta consi-
deração. 

Hélio Carvalho Garcia, Governador do Estado de 
Minas Gerais. 

- Publicar. A Comissão de Justiça. 

MENSAGEM N9 496/85 
Belo Horizonte, 7 de fevereiro de 1985. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 
T~nho a honra_de encaminhar a V.Exa. para apro 

vaçao dessa egregia Assembléia Legislativa nos 
termos do artigo 31, item XX, da Constituiéão do 
Estado, o Convênio celebrado em 20 de junho de 
1984 entre o Estado de Minas Gerais, através da 
Secretaria de Estado da Agricultura, e a Coopera 
tiva Agrícola dos Pequenos Produtores do Vale do 
Paraíso Ltda., com a interveniência da Fundação 

Rural Mineira - Colonização e Desenvolvimento A-
grário - RURALMINAS. 

O Convênio em apreço tem por finalidade a cons 
trução e funcionamento de um mini-armazém na lo= 
calidade de São Gonçalo, do Município de Espera 
Feliz, para o q.ue a Secretaria, através de sua Su 
perintendência de Cooperativismo - SUDECOOP - re 
passará àquela Cooperativa os recursos financei= 
ros necessários ao empreendimento, dentro do Pla 
no Operativo do Componente Cooperativismo,no pr~ 
grama de Desenvolvimento Integrado da Zona da Ma 
ta - PRODEMATA. -

Nesta oportunidade, renovo a V. Exa. a manifes 
t~ção do meu elevado apreço e distinta consider~ 
çao. 

Hélio Carvalho Garcia, Governador do Estado de 
Minas Gerais. 

- Publicar . A Comissão de Justiça. 
MENSAGEM N9 497/85 

Belo Horizonte, 7 de fevereiro de 1985. 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

Tenho a honra de encaminhar a V.Exa.,para apro 
vação dessa egrégia Assembléia Legislativa, nos 
termos do artigo 31, item XX, da Constituição do 
Estado, o Convênio celebrado em 5 de agosto de 
1984 entre a Secretaria de Estado da Cultura e a 
Associação Escola Fazenda de Artes e Oficios de 
Conceição do Mato Dentro, com sede no Município 
de Conceição do Mato Dentro. 

O Convênio em apreço tem por objeto viabil~ 
zar a execução do Projeto Desenvolvimento do Ar-
tesanato de Conceição do Mato Dentro, conforme os 
termos do Convênio celebrado entre o Ministério 
do Trabalho e a Secretaria de Estado da Cultura 
em 26 de julho de 1984. _ 

A Secretaria de Estado da Cultura repassara re 
cursos no valor total de Cr$ 42.000.000 (quaren= 
ta e dois milhões de cruzeiros) à Associação ce-
lebrante, que executará em toda a sua plenitude 
o Projeto Desenvolvimento do Artesanato de Con-
ceição do Mato Dentro, sob a sua supervisão. 

Sirvo-me da oportunidade para renovar a V.Exa. 
as expressões de meu elevado apreço e estima. 

Hélio Carvalho Garcia, Governador do Estado de 
Minas Gerais. 

- Publicar. À Comissão de Justiça. 
(Nota da Divisão de Redação e Publicação:Os Con 

vênias e Termos Aditivos a que se referem as MeE 
sagens n9s 492 a 497 foram publicados no "Diário 
do Legislativo" de 15/2/85.) 

PARECER 

Recebeu parecer de redação final o sesruinte pro-
jeto: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 1.128/85 
Autoriza o Poder Executivo e contratar emprés-

timo externo, nas condições e para os fins que 
menciona. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas G~ 
rais aprova: 

Art. 19 - Fica o Poder Executivo autorizado a 
contratar,pelo Estado de Minas Gerais, emprésti-
mo externo no valor de até US$500,000,000.00(qu~ 
nhentos milhões de dólares) ou o seu equivalente 
em outras moedas, observadas as exigências le-
gais e normativas do Governo Federal, inclusive 
quanto à fixação de juros e demais acessórios. 

Art. 29 - O produto da operação de crédito de 
que trata o artigo anterior destina-se a compl~ 
mentar recursos para a execução do programa de 
investimentos do Estado, os quais serão, prefe-
rencialmente, assim distribuídos: 

I - US$131,000,000.00 (cento e trinta e um mi_-
lhôes de dólares) para a recuperação de maJ.!:a via-
ria, sua manutenção preventiva e a implantaçao e/ 
ou pavimentação de novos trechos rodoviário~; _ 

II - US$190,500,000.00 (cento e noventa mllhoes 
e quinhentos mil dólares) como contrapar_!:i,da es-
tadual de programas desenvolvidos em conven~os can 
órgãos federais e/ou internacionais, a saber: 

a) - US$1,500,000.00 (hum milhão e quinhentos 
mil dólares) com a Caixa Econômica Federal; 

b) - US$55,000,000.00 (cinqüenta e cinco mi-



lhões de dólares) em contrapartida a financiamen 
tos a serem contratados com o Banco Interamerica 
no do DBsenvolvimento - BID, voltados ao Projeto 
de Escoamento Carvoeiro e PLANOROESTE II; 

c) - US$89,000,000.00 (oitenta e nove milhÕes 
de dólares) para repasse à Companhia de Saneêune_12 
to do Estado de Minas Gerais - COPASA-MG em con-
trapartida a financiamentos do Banco Nacional de 
Habitação - BNH, no biªnio 1985/86 e 

d) - US$45,000,000.00 (quarenta e cinco milhões 
de dólares) como contrapartida estadual para fi-
nanciamentos do International Bank for Reconstruction 
and Development - BIRD (Bando Mundial) (Programas 
Minas Rural da Companhia Energética de Minas Ge-
rais - CEMIG e MG.II). 

III - US$38,500,000.00 (trinta e oito milhões 
e quinhentos mil dólares) para recuperação de da 
nos provocados pelas enchentes no sistema esta-
dual de saneamento, a cargo da Companhia de Sa-
neamento do Estado de Minas Gerais - COPASA-MG e 
a recuperação de infra-estrutura urbana; 

IV- US$3,600,000.00 (três milhões e seiscen 
tos mil dólares) para a reconstrução de pontes de 
estradas estaduais e municipais; 

V- US$20,000,000.00 (vinte milhÕes de dólares) 
para investimentos através do Departamento de 
Aguas e Energia Elétrica do Estado de Minas Ge-
rais - DAE-MG,em melhorias operacionais e inves-
timentos em eletrificação rural e telefonia; 

VI - US$15,000,000.00 (quinze milhões de dóla-
res) para segurança pública; 

VII - US$1,400,000.00 (hum_milhão e quatrocen-
tos mil dólares) destinados a melhoria física e 
equipamentos para a rede hospitalar e postos de 
saúde do Estado. 
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VIII - US$100,000,000.00 (cem milhões de dóla-
res) destinados à Caixa Econômica do Estado, pa-
ra o desenvolvimento de programas de financia-
mento. 

Parágrafo único - O Plano de Aplicação de re-
cursos constan~es deste artigo poderá ser altera 
do em quaisquer de seus subprogramas, de modo a 
atender a recuperação de enventuais danos que ve 
nham a ser apurados posteriormente à vigrocia des 
ta resolução, ou nos casos em que os convroios com 
os órgãos federais e/ou internacionais menciona-
dos no item !I sofram descontinuidade ou não se 
efetivem. 

Art. 39 - Para a realização do empréstimo e aten 
dimento ao disposto no artigo 59 do Decreto-Lei 
nQ 1.312,de 15 de fevereiro de 1974, fica o Po-
der Executivo autorizado a outorgar garantia à 
União, relativamente a aval dado pelo 'resouro Na 
cional em garantia da operação. -

Parágrafo único - A garantia a ser outorgada à 
União constituir-se-á de cessão de direito ao cré 
dito do Estado, resultante das quotas ou parce-
las de que tratam os itens I do artigo 25 e I, 
II e III do artigo 26 da Constituição Federal. 

Art. 49 - Esta resolução entra em vigor na da-
ta de sua publicação: 

Art. 59 - Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Sala das Comissões, 14 de fevereiro de 1985. 
Nilson Gontijo, Presidente - Alcyr Nascimento, 

Relator - Wainer Ávila - Jaciel Pereira - João 
Rosa. 

- Publicar. 
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157ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 

LEGISL!\TIV/\, EM 14 DE f'"EVEREIRO DE 1985. 

PRESIDÊNCIA DOS SRS. DEPUTADOS GENÉSIO BERNAR-
DINO, GERALDO DA COSTA PEREIRA E MANOEL CONEGUN-
DES: 
SUHÂRIO: COHPARECIHENTO - ABER'fURA - A'l'A -2~1 PAR 
TE: Discussão única do Projeto de Resolução n? 
1.128/85; discursos dos Srs. Deputados Hares Guia, 
Samir Tannus e D~nio Horeir~encerramento da di~ 
cussão; requerimento do Sr. Deputado Ademir Lu-
cas (votação global dos artigos do projeto) ;apro 
vação; votação do projeto; discursos dos Srs~ 
Deputados Artur Fagun~es, Clodesmidt Riani, Jo-
sé Bonifácio Filho, Hanoel Conegundes, Roberto 
Luiz Soares e Camilo Hachado; aprovação do Proje 
to de Resolução n? 1.128/85, na forma do Substi= 
tutivo n9 l; verificação de votação; ratificação 
da aprovação- Palavras do Sr. Presidente: reque-
rimento do Sr. Deputado Camilo Hachado; leitura 
e apreciação das emendas - Questão de Ordem (de-
claração de voto) - ENCERRAMENTO. 

COHPARECIHEN'l'O 
Às 9h44min, comparecem os Srs. Deputados: 

Genésio Bernardino - Luiz Alberto Rodrigues 
Geraldo da Costa Pereira - Samir Tannus - Hanoel 
Conegundes - Ademir Lucas - Agostinho Patrus- Al 
cyr Nascimento - Antônio de Araújo - Antônio Fa= 
ria - Armando Costa - Artur Fagundes - Camilo Ha 
chado - Cl~uber Carneiro - Clodesmidt Riani - Cy 
ro Haciel - Dálton Canabrava - Delfim Ribeiro -
D~nio Horeira - Domingos Lanna - Elmo Braz - Eu-
clides Cintra - Euripedes Craide - Felipe Néri-
Fernando Rainha - Ferraz Caldas - Geraldo Perei-
ra Sobrinho - Geraldo Ribeiro - Hélio Rezende 
Hugo Campos - Hugo Gontij<;:> - Jaciel Pe:eira -~a_:!: 
me Martins - Jairo Hagalhaes Alves - Jesus TrLn-
dade - João Barbosa - João Navarro - João Pedro 
Gustin - João Pinto Ribeiro - João Rosa - José 
Bonifácio Filho - José da Conceição - José Geral 
do de Oliveira - José Laviola - José Maria Bor= 
ges - José Maria Chaves - José Pereira - José S~ 
tana - Juarez Hosken - Kemil Kumaira - Luiz Vi-
cente - Marcos Peixoto - Mares Guia - Mário Pa-
checo - !.fendes Barros - Hilton Salles - Narcélio 
Mendes - Neif Jabur - Nilson Gontijo - Otacilio 
Hiranda - Paulo Almada - Pedro Narciso - Petrô-
nio Matias - Raimundo Rezende - Roberto Junquei-
ra - Roberto Luiz Soares - Ronaldo Carvalho - Sa 
mir Cecilio Sérgio Emílio - Vera Coutinho-\"lai= 
ner Âvila. 

ABER'rURA 

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO GENÉSIO BEPNARDINO) -
A li~ta de comparecimento registra a existência 
de numero regimental. Declaro aberta a reunião. 
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos tra-
balhos. 
Co~ a palavra o Sr. 29-Secretário, para proce-

der a leitura da ata da reunião anterior. 
ATA 

O SR. DEPUTADO SAHIR TANNUS, 39-Secretário,nas 
funções de 29, procede à leitura da ata da reu-
nião anterior, a qual é aprovada sem restrições. 

2'? PARTE 
O SR. PRESIDENTE - Nos termos do edital de con 

vocação, a Presidência vai passar à dicussão úni 
ca do Projeto de Resolução n9 1.128/85, da Comis 
são de Justiça, que autoriza o Estado de Minas G€ 
rais a contratar empréstimo externo no valor de 
até 500 milhões de dólares. As Comissões de Eco-
nomia e Finanças opinam pela aprovação do proje-
to, na forma do substitutivo que apresentam,e p~ 
la rejeição das Emendas n9s 1 a 13. Com a pala-
vra o Sr. Deputado Mares Guia, para discutir o pr~ 
jeto. 

O SR. DEPUTADO MARES GUIA - (-Profere discurso, 
que será publicado em edição posterior.) 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Deputa-
do Samir Tannus. 

O SR. DEPUTADO SAMIR TANNUS - (-Profere discur 
so a ser publicado em outra oportunidade.) -

O SR. PRESIDENTE - Com a palavra o Sr. Deputa-
do Dênio Moreira. 

O SR. DEPUTADO DÊNIO HOREIRA - (-Profere dis-
curso , o qual será publicado em edição futura.) 

O SH. PRESIDENTE - Não há outros oradores ins-
crito~. Encerra-s~ a discussão do projeto de re-
soluçao. Em votaçao o projeto. 

- Vem à Hesa: 
REQUERIMENTO 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Hinas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, devidamente apoia 
do, na forma regimental, requer a V.Exa., ouvido 
o Plenário, a votação global dos artigos do Pro-
jeto de Resolução n? 1.128/85. 

Sala das Reuniões, 14 de fevereiro de 1985. 
Ademir Lucas - Geraldo Ribeiro - Kemil Kumaira-

João Pedro Gustin - Jairo Hagalhães Alves - Antô 
nio Faria. 

- Publicar. 

O SR. PRESIDENTE - Sobre a Mesa, requerimento 
do nobre Deputado Ademir Lucas, que, devidamente 
apoiado, requer, ouvido o Plenário, avotação glo 
bal dos artigos do Projeto de Resolução n9 1.1281 
85. Em votação o requerimento. Os Srs. Deputados 
que o aprovam queiram permanecer como se encon-
tram. (Pausa). Aprovado o requerimento. 

Nos termos do item 4 do artigo 270 do Regimen 
to Interno, a Presid~ncia vai colocar o Projeto 
de Resolução n9 1.128/85, da Comissão de Justi-
ça, que autoriza o Estado de Minas Gerais a con 
tratar empréstimo externo, no valor de 500 mi-
lhões de dólares, na forma do substitutivo apre-
sentado pelas Comissões de Economia e Finanças. 
Em votação o substitutivo. Com a palavra,para enca-
minhar a votação, o nobre Deputado Artur Fagun-
des. 

O SR. DEPUTADO AR'l'UR FAGUNDES - ( -Profere dis-
curso, que vai ser publicado em outra edição.) 

O SR. PRESIDENTE - Com a palavra o Sr. Deputa-
do Clodesmidt Riani. 

O SR. DEPUTADO CLODESHIDT RIANI - (- Profere dis 
curso, que será publicado em edição posterior.) 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Deputa-
do José Bonifácio Filho. 

O SR. DEPUTADO JOSÉ BONIFÂCIO FILHO - (-Profe-
re discurso, a ser publicado em outra oportunid~ 
de.) 

O SR. PRESIDENTE - Com a palavra o Sr. Deputa-
do Manoel Conegundes. 

O SR. DEPUTADO MANOEL CONEGUNDES - (- Profere 
discurso, o qual será publicado em edição futu-
ra.) 

O SR. PRESIDENTE - Com a palavra o Sr.Deputado 
Roberto Luiz Soares. 

O SR. DEPUTADO ROBERTO LUIZ SOARES - (-Profere 
discurso, que vai ser publicado em outra edição.) 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Deputa-
do Camilo Machado. 

O SR. DEPUTADO CAMILO MACHADO - (-Profere dis-
curso, que será publicado oportunamente.) 

O SR. PRESIDENTE - Não havendo mais oradores 
para encaminhar a votação do projeto, a Presid~~ 
cia vai submeter o mesmo a votação, na forma do 
substitutivo apresentado pelas Comissões de Eco-
nomia e Finanças. Em votação o substitutivo ao 
Projeto de Resolução n9 1.128/85, da Comissão de 
Justiça. Os Srs. Deputados que aprovam o substi-
tutivo permaneçam como se encontram. ( - Pausa) 
Aprovado o substitutivo ao Projeto de Resolução 
n9 1.128/85. 

VERIFICAÇÃO 
O SR. DEPUTADO SAMIR TANNUS - Peço verificação, 

Sr. Presidente. 
o SR. PRESIDENTE - É regimental a questão le-

vantada pelo nobre Deputado. A Presid~ncia vai 
proceder à verificação de votação. Os Srs. Depu-
tados que votaram a favor queiram levantar-se. 
(-Pausa) Podem assentar-se. Os Srs. Deputados 
que votaram contra o substitutivo ao projeto de 
resolução queiram levantar-se (-Pausa) Podem as-
sentar-se. Votaram a favor 52 Srs. Deputados.Vo-
taram contra o substitutivo 10 Srs. Deputados. 
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Estã, portanto, aprovado, na forma do substituti 
vo n9 1 das Comissões de Economia e Finanças, o 
Projeto de Resolução n9 1.128/85, da Comissão de 
Justiça, ficando prejudicadas as Emendas de n9s 
1 a 13, por força do disposto no inciso IV do 
art. 275 do Regimento Interno. 

(- À Comissão de Redação) 
PALAVRAS DO SR. PRESIDENTE 

A Presidência informa ao Plenário que foi enca 
minhado à Mesa o seguinte requerimento de auto 
ria do Sr. Deputado Camilo Machado: (-lê) 

REQUERIMENTO 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Os Deputados infra-assinados, nos termos do ar 
tigo 227, item XVII, parágrafo 19, combinado com 
o artigo 274 do Regimento Interno', requerem des 
taque para a votação em separado das Emendas de 
n9s (hum) a 13 (treze) apresentadas ao Projeto 
de Resolução n9 1.128/85. 

Sala das Reuniões, 14 de fevereiro de 1985. 
Camilo Machado - Roberto Luiz Saores - Raimun-

do Albergaria - Paulo Araújo - Artur Fagundes -
Fernando Rainho - José Bonifácio Filho- Samir 
Tannus - Dênio Moreira. 

- Publicar. 
(-~ seguir, o Sr. Deputado Samir Tannus, 39-Se 

cretario nas funções de 19, procede à leitura das 
Emendas de n9s 1 a 13, conforme publicação no dia 
12/2/85, com a seguinte retificação: 
( *) EMENDA N9 4 AO PROJETO DE RESOLUçlü N9 1.128/85 

Acrescenta-se os seguintes destaques, onde con 
vier: 

a) 1 milhão de dólares para prosseguimento das 
obras de construção da rodovia que liga Caratin-
ga a Ipanema. 

b) 1 milhão de dólares para inicio da implanta 
ção da rodovia que liga Caratinga a Bom Jesus 
do Galho. 

c) 1 milhão de dólares para prosseguimento da 
rodovia que liga Caratinga a Ipatinga, via Entre 
Folhas e Vargem Alegre. 

d) 100 mil dólares para obras de asfaltamento 
do aeroporto das Palmeiras, de Caratinga. 

e) 300 mil dólares para retificação e melhoria 
da estrada que liga Córrego Novo a Bom Jesus do 
Galho. 

f) 500 mil dÓlares para construção do acesso 
asfáltico a Sobrália. 

g) 200 mil dólares para reconstrução da ponte 
sobre o Rio Jequitinhonha na ligação Diamantina 
a Mendanha. 

h) 500 mil dólares para construção asfáltica 
do acesso a são João do Oriente. 

Sala das Reuniões, 11 de fevereiro de 1985. 

Dênio Moreira - Paulo Araújo - Domingos Larma-
Mário Pacheco - José Santana. 

JUST;I:FICAÇÃO: No momento que o Governo do Es-
tado propõe a contratação do empréstimo no va-
lor de 500 milhões de dólares para obras públi-
cas no Estado, julgamos oportuno propor os dest~ 
ques já mencionados por serem obras da maior re-
levância para a economia dos respectivos Munici-
pios que há muitos anos as reclamam. A procrasti 
nação dessas obras tem se constituldo em sério 
prejulzo à economia do Estado sobretudo quando 
se leva em consideração serem as mesmas essenci-
ais ao processo de escoamento da produção de re-
giões as mais importantes de Minas, vocacionadas 
para a agro-pecuária. 

Assim, temos certeza de que os nobres pares s~ 
berão prestigiar a iniciativa com vistas s sua 
aprovação neste Plenário. 

Dênio Moreira. 
(*) Publicado novamente por ter saldo com in-

correções na edição de 12/2/85. 
(-Após a leitura de cada emenda, procede-se à 

sua votação, em atendimento ao apelo das Lidera~ 
ças, chegando-se ao seguinte resultado:Emenda n9 
1: rejeitada, com verificação de votação, por 52 
votos contra e 10 a favor; Emenda n9 2: retirada 
pelo autor, em questão de ordem; Emenda n9 3: ~~ 
jeitada; Emenda n9 4: rejeitada, com verificaçao 
de votação, por 43 votos contra e 12 a favor; E-
menda n9 5: rejeitada; Emenda n9 6, rejeitada,E-
m~nda n9 7: rejeitada, com verificação de vota-
çao por 47 votos contra e 12 a favor;Emenda n9 
8, rejeitada, com verificação de votação, por 45 
votos contra e 13 a favor; Emenda n9 9: rejeita-
da, com verificação de votação, por 47 contra e 
13 a favor; Emenda n9 10: rejeitada, com verifi-
cação de votação, por 46 votos contra e 13 a fa-
vor; Emenda n9 11: rejeitada, com verificação de 
votação, por 46 votos contra e 13 votos a favor; 
E~enda n9 12, rejeitada, com verificação de vot~ 
çao, por 46 votos contra e 12 a favor; Emenda n9 
13: rejeitada, com verificação de votação,por 45 
votos contra e 11 a favor.) 

QUESTÃO DE ORDEM 
O SR. DEPUTADO CAMILO MACHADO (- Profere decl~ 

ração de voto, que será publicada oportunanente.) 

ENCERRl\MENTO 
O SR. PRESIDENTE - Cumprido o objetivo da conv~ 

cação, a Presidência encerra a reunião e convoca 
os Srs. Deputados para a ordinária de logo_mais, 
às 14 horas, destinada à discussão e votaçao do 
Parecer de Redação Final do Projeto de Resolução 
n9 1.128/85 e para a extraordinária também de h~ 
je, às 20h30min, nos termos do edital de convoca 
ção. 

- Levanta-se a reunião. 
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REUNIÃO SOLENE DE ENCERRAMENTO DA 

2ª SESSÃO LEGISLATIVA EXTRAORDINÁRIA DA 

10ª LEGISLATURA, EM 15 DE FEVEREIRO DE 1985 

PRESIDtNCIA DO SR. DEPUTADO GENESIO BERNARDINO 
SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - ATA - EN-

CERRAMENTO DA 2~ SESSÃO LEGISLATIVA EXTRAORDINÁ-
RIA DA 10~ LEGISLA'rURA: Composição da Mesa; Exe-
cução do Hino Nacional Brasileiro; discursos dos 
Srs. Deputados Ademir Lucas, Mares Guia e Artur 
Fagundes; palavras do Sr. Presidente; declaração 
de encerramento da 2~ Sessão Legislativa Extra-
ordinária da 10~ Legislatura; suspensão e rea-
bertura dos trabalhos; leitura e aprovação da 
ata - ENCERRAMENTO. 

COMPARECIMENTO 
Às 9h15min, comparecem os Srs. Deputados: 
Genésio Bernardino - Luiz Alberto Rodrigues 

Ademir Lucas - Agostinho Patrus - Antônio Faria 
- Artur Fagundes - Camilo Machado - Delfim Ri-
beiro - Dênio Moreira - Euclides Cintra - Felipe 
Néri - Geraldo Pereira Sobrinho - Geraldo Ribei-
ro - Hélio Resende - Hugo Campos - Hugo Gontijo 
- Jaime Martins - Jairo Magalhães Alves - Jésus 
Trindade - João Barbosa - João Pinto Ribeiro 
João Rosa - José Bonifácio Filho - José da Con-
ceição - José Maria Borges - José Maria Chaves -
José Santana - Juarez Hosken - Mares Guia - Nil-
son Gontijo - Paulo Araújo - Pedro Narciso- Wai-
ner Ávila. 

ABERTURA 
O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO GENESIO BERNARDINO) 

- A lista de comparecimento registra a existên-
cia de número regimental. Declaro aberta a reu-
nião. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nos-
sos trabalhos. 

Com a palavra o Sr. 29-Secretário, para proce-
der à leitura da ata da reunião anterior. 

ATA 
O SR. DEPUTADO JOÃO ROSA, 29-Secretário 

hoc", procede ã leitura da ata da reunião 
rior, a qual é aprovada sem restrições. 

COMPOSIÇÃO DA MESA 

"ad 
ante-

O SR. PRESIDENTE - Convido para tomarem assen-
to ã Mesa os Exmos. Srs. Deputados José Santana, 
DD. ex-Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais; Dr. Urquiza Antônio de 
Faria Alvim, MM. Juiz de Direito; Dr. Tibúrcio 
Nogueira Lima, DD. Promotor de Justiça do Estado 
de Minas Gerais, e Deputado João Rosa, DD. 19-se-
cret~rio "ad hoc". 

EXECUÇÃO DO HINO NACIONAL 
Convido os Srs. Deputados e demais autoridades 

presentes a ouvirem, agora, o Hino Nacional Bra-
sileiro. 

(- Ouvem-se os acordes do Hino Nacional). 

ORADORES 
A Presidência concede a palavra ao nobre Depu-

tado Ademir Lucas, DD. Lider do Governo e do 
Partido do Movimento Democrático Brasileiro. 

O SR. DEPUTADO ADEMIR LUCAS (- Profere discur-
so, que será publicado oportunamente). 

O SR. PRESIDENTE - Com a palavra o Deputado Ma-
res Guia, ilustre Líder do Partido dos Trabalha-
dores. 

O SR. DEPUTADO MARES GUIA - (- Profere discur-
so, que será publicado em outra ocasião). 

O SR. PRESIDENTE - A Presidência passa a pala-
vra ao Sr. Deoutado Artur Fagundes, que falará 
em nome da Liderança do Partido Democrático So-
cial. 

O SR. DEPUTADO AR'rUR FAGUNDES - (- Profere dis-
curso, que será publicado em outra edição). 

PALAVRAS DO SR. PRESIDENTE 
Ao encerrar a presente Sessão Legislativa Ex-

traordinária, convocada em caráter de urgência, 
para que esta Assembléia deliberasse sobre a au-
torização para que o Estado contraia empréstimo 
externo objetivando auxiliar as vítimas das úl-
timas enchentes que assolaram o territôrio mi-

neiro, esta Presidência tem a honra e satisfação 
de manifestar aos ilustres Senhores Deputados o 
agradecimento do povo das Gerais por haverem 
acorrido a este parlamento, num ato de verdadei-
ro sentimento de solidariedade e civismo, tendo-
~e manifestado favoravelmente, em tempo recorde, 
a mensagem governamental. 

O empréstimo autorizado por esta augusta Casa 
do parlamento mineiro visa a uma finalidade no-
bre e humana, como ficou claramente demonstrado 
através dos debates travados no plenário, no cor~ 
rer das reuniões aqui realizadas, durante os 
quais os lídimos representantes do povo mineiro, 
pertencentes a todas as correntes partidárias que 
compõem o nosso parlamento, estiveram acordes na 
destinação dos recursos pleiteados pelo Executi-
vo. 

Cumpre-nos salientar que a resolução, em seu 
artigo 29, reza que o produto da operação de cré-
dito a ser efetuada destina-se a complementar re-
cursos para execução de programa de investimen-
tos do Governo do Estado, como a restauração das 
obras públicas tão impiedosamente danificadas e 
até mesmo destruídas pelas chuvas de janeiro úl-
timo. E a preocupação precípua do Governo se vol-
ta ã prestação de socorros aos nossos irmãos 
afetados por essa calamidade, tendo em vista a 
reconstrução de seus lares, o fornecimento de 
alimentação, vestuário e medicamentos aos neces-
sitados. 

Mais uma vez o Poder Legislativo de Minas Ge-
rais respondeu presente quando o povo de nosso 
Estado dele necessitou, demonstrando que está 
inserido dentro do espírito de solidariedade e 
vocação civica que sempre caracterizou o homem 
público mineiro, provando que as instituições po-
líticas de nosso Estado estão, mais do que nun-
ca, fortalecidas e inseridas no contexto do Bra-
sil novo e democrático que ora se inicia com o 
raiar da nova era que desponta com o ilustre es-
tadista Tancredo de Almeida Neves na Presidência 
da República Federativa do Brasil. 

Cabe-nos, pois, externar os mais profundos agra-
decimentos desta Presidência a todos os nobres 
parlamentares, que não mediram esforços e sacri-
fícios, interrompendo suas merecidas .férias, em 
pleno período de recesso parlamentar, acorrendo 
a nossa Capital, para atender as necessidades ur-
gentes de nossa gente. 

A todos, pois, o nosso muito obrigado. 

DECLARAÇÃO DE ENCERRAMENTO DA 2~ SESSÃO 
LEGISLATIVA EXTRAORDINÁRIA DA 10~ LEGISLATURA 

O SR. PRESIDENTE - (- De pé, como todos os 
presentes). 

"Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a 
Segunda Sessão Legislativa Extraordinária da Dé-
cima Legislatura." 

SUSPENSÃO E REABERTURA DOS TRABALHOS 
O SR. PRESIDENTE - A Presidência suspende a 

reunião por cinco minutos, para que o Sr:_29-Se-
cretário possa redigir a ata desta reun1ao, a 
qual será lida e discutida, apôs a reabertura dos 
trabalhos. 

(- Suspende-se a reunião) . 
o SR. PRESIDENTE - Estão reabertos os trabalhos. 

Com a palavra o Sr. Secretário, para proceder à 
leitura da ata. 

ATA 
O SR. DEPUTADO JOÃO ROSA, "29-Secretário "ad 

hoc", procede ã leitura da ata._ _ 
O SR. PRESIDENTE - Em discussao a ata. Nao ha-

vendo quem sobre a mesma se manifeste, dou-a por 
aprovada. 

ENCERRAMENTO 
O SR. PRESIDENTE - Cumprido o objetivo da con-

vocação, a Presidência encerra a reunião, agra-
decendo o comparecimento das autoridades e de-
mais convidados. 

- Levanta-se a reunião. 
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EXPEDIENTE 

- o SR. 19-Secretário despachou, em 15/2/85, o 
seguinte expediente: 

MENSAGEM N9 498/85 
Belo Horizonte, 5 de fevereiro de 1985. 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 

do Estado de Minas Gerais. 
Tenho a honra de encaminhar a V. Exa., para exame 

e deliberação dessa egrégia Assembléia Legisla-
tiva, o incluso projeto de lei que dá nova reda-
ção ao artigo 19, "caput", da Lei n9 8.466, de 
16 de novembro de 1983, que autoriza o Poder 
Executivo a doar imóvel de propriedade do Esta-
do. 

A medida consubstanciada no projeto objetiv~ 
retificar a localização do imóvel a ser doado a 
Fundação Mineira de Arte Aleijadinho - FUMA, uma 
vez que os órgãos próprios da Prefeitura Munici-
pal de Belo Horizonte informam que o lote 19 da 
quadra 32 da Vila Padre Eustáquio (ex-Vila Bela 
Vista) faz frente para a Rua Castigliano, antiga 
Cícero Ferreira, e não para a Rua José Benjamim, 
como constou daquele dispositivo legal. Esta re-
tificação já se processou perante o Cartório do 
39 Ofício do Registro de Imóveis desta Capital, 
através da averbação 2.31816, do livro 2, fls. 1. 

Destarte, para que o Estado possa outorgar a 
escritura do imóvel àquela Fundação necessário 
se torna concretizar a modificação ora cogitada. 

Tratando-se de medida de caráter urgente, per-
mito-me solicitar a v. Exa. que atribua ao pro-
jeto o prazo de tramitação previsto no artigo 
42, § 19, da Constituição do Estado, para que a 
sua apreciação se faça em 30 (trinta) dias. 

Ao ensejo, renovo a v. Exa. a manifestação do 
meu elevado apreço e distinta consideração. 

Hélio Carvalho Garcia, Governador do Estado de 
Minas Gerais. 

PROJETO DE LEI N9 1.129/85 
Dá nova redação ao artigo 19, "caput", da Lei 

n9 8.466, de 16 de novembro de 1983, que autori-
za o Poder Executivo a doar imóvel de proprieda-
de do Estado. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge-
rais decreta: 

"Art. 19- O artigo 19, "caput", da Lei n9 
8.466, de 16 de novembro de 1983, passa a vigo-
rar com a seguinte redação: 

Art. 19 - Fica o Poder Executivo autorizado a 
doar à Fundação Mineira de Arte Aleijadinho 
FUMA imóvel de propriedade do Estado, constituí-
do de um barracão situado à Rua Castigliano, an-
tiga Cícero Ferreira, e seu terreno, o lote 19, 
quadra 32, da Vila padre Eustáquio (ex-Vila Bela 
Vista) , com a área de 600m2 , com os limites e 
confrontações da planta respectiva, adquirido de 
conformidade com o registro RI-31816, feito no 
Cartório do 39 Ofício do Registro de Imóveis de 
Belo Horizonte." 

Art. 29 - Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Dado no Palácio da Liberdade, aos •.. 

C6PIA 
LEI N9 8.466, DE 16 DE NOVEMBRO DE 1983. 
Autoriza o Poder Executivo a doar irróvel de pro-

priedade do Estado. ................................................ 
Art. 19 - Fica o Poder Executivo autorizado a 

doar à Fundação Mineira de Arte Aleijadinho 
FUMA imóvel de propriedade do Estado, constituí-
do de um barracão situado na Rua José Benjami~, 
antiga Cícero Ferreira, e seu terreno, o lote 19, 
quadra 32, da Vila Bela Vista, com área de 600 m2 , 

com os limites e confrontações da planta respec-
tiva, adquirido de conformidade com o registro 
RI-31816, feito no Cartório do 39 Ofício do Re-
gistro de Imóveis de Belo Horizonte. ................................................ 

- Publicado, fica o projeto sobre a Mesa, para 
receber emendas pelo prazo de 3 dias, nos termos 
do item I do parágrafo único do art. 235, c/c o 
art. 187 do Regimento Interno. 

COMUNICAÇÕES 

- O Sr. Presidente despachou, em 15/2/85, as se 
guintes comunicações: 

COMUNICAÇÃO 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que esta subscreve, na forma regi-
mental, comunica à Casa o falecimento do jovem 
José Antônio Adriano, ocorrido no Município de 
Pouso Alegre. 

Requer, ainda, seja consignado em ata dos tra-
valhos do dia um voto de profundo pesar pelo in-
fausto acontecimento, dando-se ciência desta co-
municação à família enlutada, na pessoa de seu 
pai, José Braz Silva, residente na Rua Dom As-
sis, 102 - Pouso Alegre. 

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 1985. 
José Pereira 
- Ciente. Publicar. Comunique-se. 

COMUNICAÇÃO 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que esta subscreve, na forma regi-
mental, comunica à Casa o falecimento do Sr. Wil-
son Mamede Sobrinho, ocorrido em Divinópolis, e 
solicita sejam enviadas condolências á família 
enlutada, na pessoa de seu pai, Sr. Wantuil Ma-
mede, residente na Rua Tomé de Souza, 47 - Bair-
ro Porto Velho, naquele Município. 

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 1985. 
Jaime Martins 
- Ciente. Publicar. Comunique-se. 

COMUNICAÇÃO 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que esta subscreve, na forma regi-
mental, comunica à Casa o falecimento do Sr. Jo-
sé Eugênio Sobrinho e solicita sejam enviadas 
condolências à família enlutada, esidente 
na Rua Mato Grosso, 927, no Município de Divinó-
polis. 

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 1985. 
Jaime Martins 
- Ciente. Publicar. Comunique-se. 



3-ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA 
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REUNIÃO SOLENE DE INSTALAÇÃO DA 

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 

1 0ª LEGISLATURA E ELEIÇÃO DA MESA DA ASSEMBLÉIA 

PARA O BIÊNIO 1985/1986, EM JQ DE MARÇO DE 1985. 

PRESIDÊNCIA DOS SRS. DEPUTADOS GENÉSIO BERNAR 
DINO E DÁLTON CANABRAVA. -

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - INSTALA-
ÇÃO DA 3a. SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA lOa. 
LEGISLATURA: nomeação de Comissão; composição da 
Mesa; execução do Hino Nacional Brasileiro; de-
claração de instalação da 3a. Sessão Legislativa 
Ordin&ria da lOa. Legislatura - Leitura da Mensa 
gem Governamental - Suspensão e reabertura dos 
trabalhos - Comunicação da Bancada do PFL (indi-
cação de Liderança) ;'comunicação do Sr. Lider do 
PFL (indicação de Vice-Lideres); questões de or-
dem; decisão de questões de ordem; questões de 
ordem - ELEIÇÃO DOS COMPONENTES DA MESA DA ASSE~ 
BLÉIA PARA O BIÊNIO 1985/1986: convocação de Se-
cretários; designação de escrutinadores; chamada 
de votação; abertura da urna e contagem das so-
bre~artas; lei~ura e anotação dos votos; prorro-
gaçao da reuniao, preenchimento do boletim ofi-
c~al; anúncio do resultado da votação; proclama-
çao dos eleitos; posse do Presidente eleito, De-
putado Dálton Canabrava; posse dos demais Mem-
bros da Mesa eleitos; palavras do Sr. Presidente 
eleito - ENCERRAMENTO. 

COMPARECIMENTO 
As 15hl3min, comparecem os Srs. Deputados; Ge-

nésio Bernardino - Luiz Alberto Rodrigues - Ge-
raldo da Costa Pereira - Raimundo Albergaria- Sa 
mir Tannus - Manoel Conegundes - Ademir Lucas -
Agostinho Patrus - Alcyr Nascimento - Antônio de 
Araújo - Antônio Faria - Armando Costa - Artur 
Fagundes - Camilo Machado - Clêuber Carneiro 
Clodesmidt Riani - Cyro Maciel - Dálton Canabra-
va - Delfim Ribeiro - Dênio Moreira - Domingos 
Lanna - Elmo Braz - Euclides Cintra - Euripedes 
Craide - Felipe Néri - Fernando Rainha - Ferraz 
Caldas - Geraldo Pereira Sobrinho - Geraldo Ri-
beiro - Hélio Resende - Hugo Campos - Hugo Gonti 
jo - Jaciel Pereira - Jaime Martins - Jairo Maga 
lhães Alves - Jésus Trindade - João Araújo Fer= 
raz - João Barbosa - João Navarro - João Pedro 
Gustin - João Pinto Ribeiro - João Rosa - José 
Bonifácio Filho - José da Conceição - José Geral 
do de Oliveira - José Laviola - José Maria Bor-
ges - José Maria Chaves - José Pereira - José 
Santana - Juarez Hosken ..:.. Kemil Kumaira - Luiz 
Vicente - Marcos Peixoto - Mares Guia - Mário Pa 
checo - Mendes Barros - ~ilton Salles - Narcéli~ 
Mendes - Neif Jabur - Nilton Gontijo - Otacilio 
Miranda - Paulo Almada 7: Paulo Araújo - Paulo Fer 
raz - Pedro Narciso - Petrônio Matias - Raimundo 
Rezende - Roberto Junqueira - Roberto Luiz Soa-
res - Ronaldo Carvalho - ,Samir Cecilia - Sérgio 
Emilio.~ Silvio Mitre- Sylo Costa- Vera Couti-
nho - Wainer Ávila. 

·' 
ABERTÚRA 

O SR. PRESIDENTE - Havendo número regimental, 
declaro aberta a reunião. 
INSTALAÇÃO DA 3a. SESSÃO LEGISLATIVA ORDINNuA 
DA lOa. LEGISLATURA 

NOMEAÇÃO DE COMISSÃO 
O SR. PRESIDENTE - A Presidência nomeia os Srs. 

Deputados Lideres de Bancadas: Deputado Ademir 
Lucas, Deputado Delfim Ribeiro, Deputado Cam~lo 
Machado e Deputado Mares Guia para, em comissao, 
introduzirem no recinto do Plenário as autori-
dades e demais convidados que se encontram no sa 
lão nobre. 

COMPOSIÇÃO DA MESA 
o SR· PRESIDEN'l'E - A Presidência convida a to-

marem assento à. Mesa os Exmos. Srs. Deputados Car 
los Alberto Cotta, DD. secretário de Estado do 
Governo e Coordenação Politica, representando S. 
Exa. o Governador do Estado, Dr. Hélio Garcia; 
Desembargador Régulo da Cunha Peixoto, DD. Presi 
dente do Tribunal de Justiç~ do Estado de Minas 
Gerais; Dr. Ruy José Vianna Lage, DD. Prefeito 

Municipal de Beio Horizonte; ur. Arnaldo Rosa Pra 
ta, DD. Secretário de Estado da Agricultura; De 
p~tado Jorge Ferraz, Secretário de Estado da In= 
dustria e Comércio; Deputado Gil César Morei-
ra de Abreu, DD. Secretário de Estado de Minas 'e 
Energia; Deputado Federal Israel Pinheiro Filho· 
Deputado Federal Antônio Dias; Dr. Luiz Pachec~ 
de Medeiros Filho, Procurador-Geral da Justi-
ça do Estado de Minas Gerais; Dr. João da Costa 
Lisboa, DD. Delegado Regional do Ministério da 
Fazenda; Cel. Dorgival Olavo Guedes JÚnior, Che-
fe do Estado-Maior da Policia Militar do Estado 
de Minas Gerais, representando o Comandante Luiz 
Arcanjo Afonso. 

EXECUÇÃO DO HINO NACIONAL 
O SR. PRESIDENTE - Convido os senhores presen-

tes a ouvirem o Hino Nacional Brasileiro. 
!- ouvem-se os acordes do Hino Nacional Brasi-

leLro) 
DECLARAÇÃO DE INSTALAÇÃO DA 3a. SESSÃO LEGISLATI 
VA ORDINÁRIA DA lOa. LEGISLATURA 

O SR. PRESIDENTE - Sob a_proteção de Deus, de-
claro instalada a 3a. Sessao Legislativa Ordiná-
ria da lOa. Legislatura. 

~SR. ~~~~~~N~: ~E~::~::oG~V::~::::T:~ Exmo. 
Sr. Secretário de Estado do Governo e Coordena-
çao Politica, Deputado Carlos Cotta, para a lei-
tura da Mensagem Governamental, por delegação do 
Exmo. Sr. Governador do Estado, Dr. Hélio Garc:ia. 

O SR. SECRE'l'ÁRIO DE ESTADO DO GOVERNO (Deputa-
do Carlos Cotta) - Exmo. Sr. Deputado Genésio Ber 
nardino de Souza, DD. Presidente da Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais; Exmo. Sr. 
Desembargador Dr. Régulo da Cunha Peixoto,DD.Pre 
sidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mi= 
nas Gerais; Exmo. Sr. Dr. Arnaldo Rosa Prata,DD. 
Secretário do Estado da Agricultura; Exmo. Sr. 
Deputado Jorge Ferraz, DD. Secretário de Estado 
da Indústria e Comércio; Exmo. Sr. Dr. Gil César 
Moreira de Abreu, DD. Secretário de Estado de 
Minas e Energia; Exmo. Sr. Deputado Federal, Dr. 
Israel Pinheiro Filho; Exmo. Sr. Deputado Fede-
ral Antônio Dias; Exmo. Sr. Dr. Lauro Pacheco 
de Medeiros Filho, DD. Procurador-Geral da Justi 
ça do Estado de Minas Gerais; Exmo. Sr. Dr. Joã~ 
da Costa Lisboa, DD. Delegado Regional do Minis-
tério da Fazenda; Exmo. Sr. Coronel Dorgival Ola 
vo Guedes Júnior, DD. Chefe de ~stado-Maior da 
Policia Militar do Estado de Minas Gerais, repre 
sentando o Comandante-Geral, Coronel Leonel Ar= 
canjo: 

Sr. Presidente, Srs. Deputados. Em nome do Go-
vernador Hélio Garcia, comparecemos a esta egré-
gia Assembléia Legislativa para fo:malizar a en-
trega da mensagem que relata as açoes administr~ 
tivas e os atos praticados pelo Governo do Esta-
do, n6 ~xercicio de 1984. 

Ao fazê-lo, cumpre o Poder Executivo capitulo 
importante da "praxis" constitucional. Mais que 
isto, no entanto, a execução dessa norma da sabe 
doria democrática encerra elevado pressuposto de 
natureza ética, pois sujeita a conduta do Gover-
no ao crivo das' pessoas que o povo elegeu para 
representá-lo no Parlamento. 

Insere-se esta mensagem que ora lhe encaminha-
mos, Sr. Presidente; na moldura de um novo tempQ 
E o traço maior desse tempo é o comprometimento 
do Governo de Minas com a defesa intransigente do 
direito, da liberdade, da democracia e do desen-
volvimento. 

Inspirado nessa filosofia, o Governo do Estado 
desenvolveu toda a sua criatividade e empenhou 
todos os seus esforços na tarefa de encarar os 
graves desafios que a crise econômica e social 
colocou diante da administração pública estaduaL 

De fato, após três anos de grave e penoso pro-
cesso de ajustamento, a economia começou a apre-
sentar, em 1984, os primeiros sinais de recuper~ 
ção parcial. v 

I 
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'! Essa reação deveu-se, fundamentalmente, à rea-
,, tivação da produção industrial através das expoE 

tações de produtos manufaturados. t preci~o fri-
sar entretanto que os sinais de recuperaçao, em-
bora alvissareiros, não traduzem uma reversão efe 
tiva da situação de crise. 

C quadro geral continua marcado pela queda da 
renda "per capita", o declinio do emprego indus-
trial, a redução dos niveis de investimento e a 
queda do investimento bruto. 

Os sintomas de recuperação da economia mineira 
já nos permitem todavia olhar o futuro próximo 
com maior otimismo. Essa perspectiva tornou-se 
possivel devido aos critérios de eficiência e aus 
teridade definidos pelo Senhor Governador e im: 
plantados com rigor pela administração pública 
estadual. Foram e lei tos os seguintes pressup:Jstos: 

- "prioridade à execução de pequenas obras de 
grande significado social que beneficiassem fami 
lias de baixa renda, municipios mais carentes e 
pequenas empresas; 

- "s6 iniciar projetos novos com recursos pre-
viamente assegurados; 

- "desenvolver esforço especial na conclusão de 
obras já iniciadas, observando-se ritmo de execu 
ção compativel com as verdadeiras disponibilida-
des financeiras e concedendo prioridades aos in-
vestimentos capazes de criar mais empregos; 

- "conter as despeias de custeio e eliminar ex 
cessas de gastos públicos ... ; -

- "melhorar a receita pública por meio do au-
mento de efi~iência das atividades de arrecadação 
e fiscalizaçao, sem incorrer em "arrochos tribu-
tários" ou outras práticas fazendárias predat6-
rias ao desenvolvimento; 

- "apoio total ao desenvolvimento do setor prl 
vado; 

"especial atenção e apoio ao desenvolvimento 
das médias, pequenás e microempresas,visando tam 
bém à multiplicação dos empregos; 

- "promover e recuperar empreendimentos exeqüi 
veis, privilegiando esforços de exportação, subs 
tituição de importações, etc.; -

- "orientar as compras do setor público estadu 
al para o mercado interno mineiro". 

Dentro desta orientação, a economia mineira 
apresentou em 1984 um desempenho auspicioso. 

O Produto Interno Bruto de Minas cresceu 5,1%. 

v Esse resultado foi superior em 24% 00 PIB nacio-
nal. '/ 

I Os setores industriais, a geração de energia 
elétrica e o setor financeiro mereceram particu-
lar destaque em 1984. 

t verdade que o setor agropecuário apresentou 
taxa negativa de crescimento da ordem de 8 5~ e 
que a construção civil revelou desempenho 'i~sa
tisfat6rio da economia mineira, refletindo ao 
lad~ do comércio, .taxas negati~as. Ma~ em ~ompen 
saçao houve relat~va recuperaçao no n~vel de em~ 
prego urbano, substancial aumento no valor da~ 
exportações e a arrecadação de ICM voltou a apr~ 
sentar taxas de crescimento real. -

A par do desempenho econômico, cumpre salientar 
que o Estado se viu compelido a enfrentar várias 
situações de emergência, sem todavia deixar de 
dar resposta rlanejada às necessidades rotineiras. 

Essas emergencias se deveram às adversidades 
climáticas, à escalada do desemprego ~ à conjun-
tura peculiar do processo de redemocratização. 

Seria exaustivo enumerar as realizações de 
maior vulto de 1984. Nestas breves palavras, va-
mos mencionar apenas as mais significativas, es-
tabele~idas segundo as pr~oridades no campo da 
Educaçao, do Saneamento Basico e das atividades 
sociais de um modo geral: 

- levantamento de recursos para implantação do 
metrô de Belo Horizonte; 
~ - ~xecução de progra~a~ no Vale do Aço de apoio 
as m~cro, pequenas e med~as empresas, ao pequeno 
produtor rural e a projetos de desenvolvimentour 
bano em muni~ipios de pequeno porte; 

- reati~açao ~e empresas paralisadas e atração 
de novos ~nvest~mentos para Minas Gerais· 

- adoção de medidas que resultaram no ~rescimen 
to real do ICM ~e 7,3%, com arrecadação de 
Cr$1.642,5 bilhoes; 

- significativa melhoria do perfil do endivida 
menta, tornando-o melhor administrável e menos 
dispendioso; ~ 

'/- total cumprimento de todos os compromissos 
financeiros do Estado junto a Bancos e fornecedo 
rcs; 

- concessão de financiamentos pelo Banco de De 
senvolvimento de Minas Gerais no montante de 
Cr$563,7 bilhÕes, viabilizando investimento glo-
bal da ordem de Cr$1. 236,1 bilhÕes, com a criação 
de mais de_8.000 empregos; 

,.- expansao do setor industrial, com a implant~ 

çao de 37 anovos projetos, totalizando investliocm 
tos de ~r$289,8 bil~Ões. Criação de 5.969 empré: 
g~s, alem da expansao de 27 projetos com a cria-
çao de mais 2.696 empregos; 

- crescimento do mercado de energia elétrica em 
1~%, construção de 307 km de linhas de transmis-
sao; 

- constituição de 226 comissões municipais no 
interior, dentro do programa de desenvolvimento 
de comunidades rurais; 

~ atendimento a cerca de 150.000 produtores r~ 
ra~s, em 57~ municipios; 
. : e~pediçao de 7.000 títulos de propriedades de 
~move~s rurais, em área superior a 228 mil hect~ 
res; 

- plantio de 249.000 hortas da p.egião ~letrop~
litana e 324 municípios para melhoria do padrao 
alimentar; 

-_const~ução de 347 km de estradas com pavime~ 
taçao asfaltica, 294 km com revestimento pr~~o, 
melhoramento de 211 km de rodovias, restauraçao 
de 39 km de rodovias pavimentadas e construçãode 
638 metros_de pontes e viadutos; 

- execuçao de 26 novos sistemas de água e esg~ 
to; 

-construção de 5.325 unidades habitacio~?is e 
43 centros e postos de saúde no interior; ;, _ 

- consolidação da política de municipalizaçao 
dos ~e7vidores de saúde, com celebração de 50 
conven~os com prefeituras; 

complementação alimentar com atendimento a 
cerc~ de 100 mil pessoas, sendo 16 mil gestantes, 
1~ m~l ~utrizes e 71 mil crianças; _ 

- rec~clagem de 6. 000 profissionais de Eclucaçao; ~ 
-.ref~rm~ ~ampliação de 104 prédios escol~res 

e d~st:~b~Lçao de 125 mil conjuntos de carte~ras; 
- cr~açao de 57 escolas em 46 municÍpios e 10 

n~vas escolas na periferia da capital, para ate~ 
d~mento do 29 grau de ensino; 

~o;::necimento de alimentação com 22 milhÕes de 
refe~çoes par~ a população carente; . 

- ~mplantaçao da TV - Cultural e Educat~va do 
Estado; 

- implantação de Conselhos Municipais da Mu-
lher; 

- concessão do 13? salário ao funcionalismo P~ 
blico estadual. 

Temos assim a alegria de, pela mediação hon~~
sa ~o Senhor Presidente, entregar à Assemble~a 
Leg~slativa a Mensagem do Senhor Governador do 
Estado, com as realizações de 1984, na esperança 
muito firmada de que nÓvos passos serão dados em 
1985, para a félicidade do povo mineiro. 

SUSPENSÃO E REABERTURl\ DOS 'l'RABALIIOS 
O SR. PRESIDENTE - A Presidência manifesta às 

autoridades e convidados o agradecimento do Po-
der Legisla ti v o pelo seu honroso compareclinento e 
suspende a reunião por 20 minutos, para a tro~a 
d~ cumprimentos e para os preparativos da ~le~
çao da nova Mesa Diretora da Assembléia Leg~sla
tiva de Minas Gerais, para o biênio 85/86. 

(-Suspende-se a reunião.) 
O SR. PRESIDENTE - Estão reabertos os trabalhos· 

COMUNICAÇÕES 
O SR. PRESIDEN1'E - Sobre a Mesa, as seguintes 

comunicações: (-Lê:) 
(-As comunicações lidas pelo Sr. President~

constituição da Bancada do Partido da Frente L~
beral e indicação de sua Liderança, e indicaçao 
dos respectivos Vice-Líderes pelo Líder, Deput~
do Delfim Ribeiro - foram publicadas na ediçao 
de 2/3/1985.) 

QUESTÕES DE ORDEM 
O SR. DEPUTADO AR1'UR FAGUNDES - (-Suscita que.§_ 

tão de ordem, que será publicada oportunamente.) 
O SR. DEPUTADO LUIZ VICENTE - (- Suscita ques-

tão de ordem, a ser publicada em outra edição.) 



O SR. DEPUTADO ARTUR FAGUNDES - (- Suscita ques 
tão de ordem, que será publicada em outra oport~ 
nidade.) 

O SR. DEPUTADO SYLO COSTA - (- Formula ques-
tão de ordem, a qual será publicada em edição f!:J: 
tura.) 

O SR. DEPU'rADO JÉSUS TRINDADE - (- Formula ques 
tão de ordem, a ser publicada futuramente.) -

O SR. DEPUTADO LUIZ VICENTE - (- Levanta ques-
tão de ordem, que será publicada em edição post~ 
rior.) 

O SR. DEPUTADO SYLO COSTA - (- Suscita questão 
de ordem, a qual será publicada oportunamente.) 

DECISÃÓ DE QUESTÕES DE ORDEM 
O SR. PRESIDENTE - Em face das diversas ques-

tões de ordem levantadas e considerando tratar-se 
de matéria constitucional que implica em decisão 
de alto conhecimento e teor jurídico, a Presidê~ 
cia remete as Comunicações ã Consultoria Jurídi-
ca, para o seu parecer e posterior decisão da 
Presidência desta Casa. 

QUESTÕES DE ORDEM 
O SR. DEPU'rADO GERALDO PEREIRA SOBRINHO - ( -Le 

vanta questão de ordem, a ser publicada em futu= 
r a edição.) 

O SR. DEPUTADO SAMIR TANNUS - (- Formula gue.§_ 
tão de ordem, que será publicada em outra ediçao.) 
O SR. DEPUTADO MARES GUIA - (- Suscita questão 
de ordem, que será publicada oportunamente.) 

O SR. DEPUTADO ADEMIR LUCAS - (-Suscita gues-
tão de ordem, a ser publicada em outra ediçao.) 

O SR. DEPUTADO CAMILO MACHADO - (- Suscita que.§_ 
tão de ordem, que será publicada em outra oport_l:l: 
nidade.) 

O SR. DEPU'l'ADO HUGO GONTIJO - (-Formula questão 
de ordem, a ser publicada em edição futura.) 

O SR. PRESIDENTE - Não há questão de ordem a 
resolver. Registrem-se as palavras dos Srs. Dep_l:l: 
tados. 

ELEIÇÃO DOS MEMBROS DA MESA DA ASSEMBLÉIA PARA 
O BIENIO 1985/1986 

O SR. PRESIDENTE - A Presidência vai passar ã 
eleição dos membros da Mesa para o biênio 1985/ 
1986. 

CONVOCAÇÃO DE SECRE'l'ÁRIOS 
O SR. PRESIDENTE - A Presidência convida os 

Srs. Deputados Raimundo Albergaria, 29-Secretãrio, 
e Samir Tannus, 39-Secretãrio, para funcionarem, 
respectivamente, como 19 e 29-Secretários. 

DESIGNAÇÃO DE ESCRUTINADORES 
A Presidência convida, ainda, os Srs. Deputados 

Sylo Costa e Elmo Braz para servirem como Escru-
tinadores na eleição que se iniciará. 

CHAMADA DE VOTAÇÃO 
O SR. PRESIDENTE - O Sr. 19-Secretãrio fará a 

chamada dos Srs. Deputados, os quais receberão 
dos Srs. Escrutinadores os envelopes devidamente 
rubricados; em seguida, na cabine, colocarão ne~ 
ses envelopes rubricados as cédulas impressas ou 
datilografadas para Presidente, para 19-Vice-Pr~ 
sidente, para 29-Vice-Presidente, para 19-Secre-
tário, para 29-Secretário, para 39-Secretário e 
para 49-Secretário. 

Com a palavra o Sr. 19-Secretário, para proce-
der à chamada dos Srs. Deputados. 

O SR. SECRETÁRIO - (-Faz a chamada e procede-
-se ã votação. ) 

ABERTURA DA URNA E CONTAGEM DAS SOBRECARTAS 
O SR. PRESIDENTE - Solicito aos Srs. Escrutina 

dores que procedam à abertura da urna e à verifi 
cação da coincidência do número de sobrecartas 
com o número de votantes. (-Pausa) 

Votaram 77 Srs. Deputados. Foram encontradasna 
urna 77 sobrecartas. Os números conferem. 

Os Srs. Escrutinadores farão a separação das cé 
dulas, de acordo com os cargos a serem preenchi~ 
dos. (-Pausa) / 
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LEITURA E ANOTAÇÃO DOS VOTOS 

O SR. PRESIDENTE - Os Srs. Escrutinadores fa-
rão a leitura dos votos e a respectiva anotação 
em boletim. 

(-Procede-se à leitura e anotação dos votos.) 

PRORROGAÇÃO DA REUNIÃO 
O SR. PRESIDENTE - Nos termos do artigo 18, a 

Presidência prorroga a presente reunião por mais 
duas horas. 

PREENCHIMENTO DO BOLETIM OFICIAL 
Solicito ao Sr. 19-Secretário que preencha o 

boletim oficial çom a contagem final dos votos 
de cada candidato e o encaminhe a esta Presidên-
cia. 

O SR. 19-SECRETÁRIO (-Procede à contagem final 
dos votos e preenche o boletim oficial, entregan 
do-o, devidamente rubricado, ao Sr. Presidente.) 

ANÚNCIO DO RESULTADO DA VOTAÇÃO 
O SR. PRESIDENTE - A Presidência vai anunciar 

o resultado final da votação:para Presidente, De 
putado Dálton Canabrava, com 68 votos. Registram 
-se 9 votos em branco. Para 19-Vice-Presidente ~ 
Deputado João Pinto Ribeiro, com 63 votos. Houve 
14 votos em branco. Para 29-Vice-Presidente, De-
putado Sérgio Emílio, com 58 votos. Houve 19 vo-
tos em branco. Para 19-Secretário, Deputado Ota-
cílio Miranda: 33 votos; Deputado José Bonifácio 
Filho: 40 votos. Votos em branco para 19-Secreta 
ria: 3 votos. Nulo: 1 voto. Eleito, portanto, Õ 
Sr. Deputado José Bonifácio Filho. Para 29-Secre 
tário, Deputado João Pedro Gustin: 39 votos; De= 
putado Paulo Araújo: 36 votos. Votos em branco: 
2 votos. Eleito, portanto, o Sr. Deputado João 
Pedro Gustin. Para 39-Secretário, Deputado Eucli 
des Cintra: 30 votos; Deputado Fernando Rainho: 
41 votos. Votos em branco: 6 votos. Eleito, por-
tanto, o Sr. Deputado Fernando Rainha. Para 49-
-Secretãrio, Deputado José Maria Chave~: 61 vo-
tos; Deputada Vera Coutinho: 1 voto. Votos em 
branco: 15; Eleito, portanto, o Sr. Deputado Jo-
sé Maria Chaves. 

PROCLAMAÇÃO DOS ELEITOS 
O SR. PRESIDENTE - Proclamo eleitos: Presiden-

te, o Sr. Deputado Dálton Canabrava. 19-Vice-Pre 
sidente, o Sr. Deputado João Pinto Ribeiro. 29= 
-Vice-Presidente, o Sr. Deputado Sérgio Emílio. 
19-Secretário, o Sr. Deputado José Bonifácio Fi-
lho. 29-Secretário, o Sr. Deputado João Pedro Gus-
tin. 39-Secretãrio, o Sr. Deputado Fernando Ra-
inha. 49-Secretário, o Sr. Deputado José Maria 
Chaves. 

POSSE DO PRESIDENTE ELEITO 
O SR. PRESIDENTE - Convido o Sr. Deputado Dál 

ton Canabrava a comparecer à Mesa. (-Pausa) 
No exercício da atribuição que me confere o R~ 

gimento Interno da Casa, declaro empossado como 
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado 
de Minas Gerais o Sr. Deputado Dálton Canabrava. 

(-Neste momento, assume a Presidência o Sr. De 
putado Dálton Canabrava.) 

POSSE DOS DEMAIS MEMBROS DA MESA ELEITOS 
O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO DÁLTON CANABRAVA) -

convido o Sr. Deputado João Pinto Ribeiro a com-
narecer ã Mesa. (-Pausa) Declaro empossado como 
19-V icc-Pres il1entc da Assembléia Legisla ti v a do 
Estaao de Minas Gerais o Sr. Deputado João Pinto 
Ribeiro. 

Convido o Sr. Deputado Sérgio Emílio a compar~ 
cer ã Mesa. (-Pausa) Declaro empossado como 29-
-Vice-Presidente da Assembléia Legislativa do Es 
tado de Minas Gerais o Sr. Deputado Sérgio Emílio:-

Convido o Sr. Deputado José Bonifácio Filho a 
comparecer à Mesa. (-Pausa) Declaro empossado 
como 19-Secretário da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais o Sr. Deputado José Boni-
fácio Filho. 

Convido o Sr. Deputado João Pedro Gustin a com 
parecer à Mesa. (-Pausa) Declaro empossado como 
29-Secretário da Assembléia Legislativa do Esta-
do de Minas Gerais o Sr. Deputado João Pedro Gus 
tin. 
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Convido o Sr. Deputado Fernando Rainho a compE 
recer à Mesa. (-Pausa) Declaro empossado como39= 
Secretário da Assembléia Legislativa do Estado 
de Minas Gerais o Sr. Deputado Fernando Rainho. 

Convido o Sr. Deputado José Maria Chaves a co~ 
parecer à Mesa. (-Pausa) Declaro empossado como 
49-Secretário da Assembléia Legislativa do Esta-
do de Minas Gerais o Sr. Deputado José Maria Cha 
ves. 
)( PALAVRAS DO SR. PRESIDENTE ELEITO 

Meus senhores, minhas senhoras, meus conterrâ-
neos da minha querida Curvelo, meus companheiros 
de Partido, constantes inspiradores nossos. 

A nossa candidatura representou, acima de tudo, 
o ideário da soberania e da altivez do Poder Le-
gislativo. Ela nasceu nesta Casa e, aqui permane-
ceu durante dois anos, alentada e sustentada pe-
lo estimulo constante que tivemos ~os nossos co~ 
panheiros. Ao longo desse tempo, nos a moldamos 
como expressão do Poder de que somos parte e a 
caracterizamos como afirmação deste Poder. 

Para a nossa felicidade, a vitória desta luta 
acontece justamente quando, jubiloso, o Brasil 
assiste ao nascimento da Nova República. E, neste 
momento o Poder Legislativo de Minas Gerais ti-
nha que' exibir-se ao Brasil na pl~ni tude de_ su.a 
soberania e afirmar perante a Naçao a tradiçao h-
bertária que caracteriza a sua História, de for-
ma que nós, Deputados de hoje, nos.mantivéssemos 
à altura de nosso passado, constru~ndo para o fu 
turo o legado de nosso presente. 

Meus amigos, estamos, sem dúvida, vivendo no-
'vos tempos, esses bem-vindos tempo~ da Nova R~pQ 
blica. Mas a alegria do presente nao nos perm~te 
excluir os 20 anos de luta em que homens da gran 
deza civica de Ulysses Guimarães e Tancredo Ne= 
ves comandaram o MDB na luta contra o arbitrio e 
a prepotência. E dentro de nosso Partido eles t! 
veram o incondicional apoio de todo um segmento 
de homens de incomensurável talento e extremo des-
prendimento. Para não c~meter injustiças,_citaria 
apenas como exemplo e s~mbolo desta geraçao os 
saudosos Silvio Menicucci, Renato Azeredo e Si-
mão da Cunha. Ulysses, com toda a sua bravura, Tan-
credo, com a sua coragem serena, ensinaram ao 
Brasil a inesquecivel lição que Roosevelt legou 
à América: 

•e preferivel lançar-se à luta para a conquis-
ta de novos ideais, mesmo correndo o risco do in 
sucesso, do que formar fila com os pobres de es= 
pirito' que não vivem muito e nem sofrem muito por-
que pairam nessa penumbra cinzenta dos que não 
conhecem nem vitórias e nem derrotas". 

o renascer do Brasil foi construido na trinchei-
ra da resistência democrática. E são os ideais 
de liberdade, o espirito de lealdade e as noções 
de civismo que nos embalaram durante todo esse 
tempo e que irão alicerçar essa Nova República 
que ora se inicia. Nela, a Politica há d~ extra-
polar a simples luta pelo Poder: Ne~a, ha de es-
tar, em primeiro plano, a relaçao mutua que a Po 
litica deve manter com a etica. -

E é por isso que devemos ao Governador Hélio 
Garcia um aplauso nascido de nossa sincera admi-
ração. Durante a vitoriosa campanha de Tancredo 
Neves, o Governador acrescentou à sua imagem de 
grande administrador os contornos do perfil de 
um perspicaz estadista. E ao se abste~ de qual-
quer interferência no processo sucessorio desta 
Casa ele conferiu maior nitidez a esse perfil. 
Consoante com os novos tempos que estamos viven-
do, consciente da grande expressão que o Legisla 
tivo há de adquirir na Nova República, neste epi 
sódio o Governador Hélio Garcia deu um atestado 
público de convicção de sua fé democrática, colo 
cando na prática o principio constitucional dã 
independência entre os Poderes. 

Este modesto Deputado, este velho companheiro 
de vocês, sente-se recompensado ao ver Minas e 
o Brasil colocarem em prática as idéias que con~ 
tituiram a pregação de toda a sua vida. Essa no~ 
sa candidatura, que nasceu como um grito de afi~ 
mação do Legislativo, acabou por crescer e se i~ 
por como um corolário, um imperativo dos novos 
tempos. 

Meus amigos, meus colegas de todos os Partidos, 
eu tenho um sentido muito obrigado a lhes dizer. 
Muito obrigado pelo voto, muito obrigado pelo e~ 
timulo, muito obrigado pelo apoio que esperamos 
continuar merecendo. Esse agradecimento eu o fa-
ço também em nome de meus colegas da Mesa Diret~ 
ra. Esta Mesa composta por companheiros do maior 
brilhantismo e da maior competência. Homens como 
João Pinto Ribeiro, Sérgio Emilio, José Bonifá-
cio Filho,. João Pedro Gustin, Fernando Rainho e 
José Maria Chaves. 

Mas eu peço licença aos colegas de Mesa para a 
gradecer também a solidariedade que ~ecebemos de 
todos os funcionários desta Casa, desde o mais 
humilde ao mais graduado. 

Aos meus companheiros peemedebistas, a todos 
vocês, militantes partidários, que, com o seu e~ 
tusiasmo, espalharam e firmaram o conceito desta 
candidatura. 

Não posso também omitir o suporte recebido de 
nossa cidade natal, da minha curvelo, e de toda 
a nossa região eleitoral, que se solidarizou com 
a nossa candidatura independentemente de qualquer 
risco. 

À imprensa, que nunca nos faltou com a sua pres- ' 
tigiosa cobertura, que esteve presente em toda a 
nossa vida parlamentar, principalmente nos mome~ 
tos mais dificeis. 

Não poderia deixar de agradecer à minha fami-
lia o carinho e a abnegação com que sempre me 
cercaram. E, por fim, gostaria de mencionar os 
meus pais, que me ensinaram que o êxito só tem 
grandeza se construido com lealdade, altivez e 
dignidade. 

Caminhemos na senda do restabelecimento inte-
gral das prerrogativas do Legislativo. e ele a 
Casa do povo. e por sua atuação que fala a voz 
d~s clamores, das reivindicações, das manif~sta~ 
çoes de interesse, de protesto contra as inJust~ 
ças. 

O Deputado vive e sente as aspirações populares 
e lhes dá respaldo. 

Esta Casa, sob o embate das mais divergentes ~ 
piniões, consegue encontrar o consenso que repr~ 
senta a disciplinação por leis que atendem a to-
das as camadas da população. 

A Nova República, nascida das pressões e das 
conquistas do povo, jamais·por concessão dos e-
ventuais detentores do Poder, surge como espera~ 
ça, nasce como solução e há de encontrar no Po-
der Legislativo novo, reintegrado em suas pre:r~ 
gativas, engrandecido pelo apoio popular, le~~t~ 
mado pela voz das urnas, fortaleza inexpugnavel 
para os novos tempos. 

_o ~ovo Poder Legislativo viverá com a Nova Re-
publ~ca a conquista dos caminhos definitivos da 
democracia. Dizia Tancredo Neves em seu discur-
so do dia de eleição confirmand~ a afirmação de 
Tiradent~s: "Se todo~ quisermos, poderemos fazer 
d~ste Pa~s uma grande Nação". Termino como o Pr~ 
s~dente eleito: "Vamos fazê-la". 

ENCERRAMENTO 
Cumprido o objetivo desta reunião, a Presidên-

cia a encerra, convocando os Srs. Deputados para 
a ordinária de segunda-feira, dia 4, às 20 horas, 
com a ordem do dia regimental. 

- Levanta-se a reunião. 



83 

283ª REUNIÃO ORDINÁRI/\ D/\ 1\SSEMBLÉI/\ 

LEGISL/\TIV/\, EM lf DE MARÇO DE 1985. 

I 

, 

PRESID~UCIA DO SR. DEPU'l'ADO DÁLTON CANADRAVJ\. 
SUMARIO: COMPARECIMEN'l'O - ADERTURJ\ - ATA - EX-

PEDIENTE: Oficios n9s 813 a 819/85 -Oficios di-
versos - Telegramas - Cartões - APRESENTAÇÃO DE 
PROPOSIÇ0ES E ORADORES INSCRITOS: Proposta de E-
menda Constitucional n9 16/85 - Projeto de Lei 
Complementar n9 15/85 - Projeto de Resolução n9 
1.130/85- Projetos de Lei n?s 1.131 a 1.144/85-
Requerimentos n9s 2.576 a 2.589/85 - Requerimen-
tos s/n9, dos Srs. Deputados João Navarro, Rober 
to Luiz Soares, José Santana (10), Antônio Pari~ 
José Laviola, Hugo Campos, José Maria Chaves, Eu 
clides Cintra, José Pereira, Jésus 'l'rindade e Pãü 
lo Araújo - Comunicações dos Srs. Deputados João-
Navarro (5), Milton Salles, Ferraz Caldas e José 
Santana (2) - Discurso do Sr. Deputado Jésus 'l'rin-
dade - Discurso, Requerimento n9 2.590/85, Reque 
rimentos s/n9 (3) e Comunicação do Sr. Deputado~ 
Clodesmidt Riani - Discursos dos Srs. Deputados 
l\gostinho Patrus, José Maria Borges e Mares Guia-
Palavras do Sr. Presidente - ORDEM DO DIA: 1~ Fa 
se: Requerimento do Sr. Depu ta do João Navarro (süS 
pensão da reunião); aprovação - Questão de Ordem= 
ENCERRAMEN'l'O. 

COMPAREC IMEN'l'O 
As 20h14min, comparecem os Srs. Deputados: 
Dálton Canabrava - João Pinto Ribeiro - Sérgio 

Emílio - José Bonifácio Filho - João Pedro Gustin-
Fernando Rainha - José Maria Chaves - Agostinho 
Patrus - Antônio de Araújo - Antônio Faria - Ar-
mando Costa - Artur Fagundes - Camilo Machado -
Cléuber Carneiro - Clodesmidt Riani - Delfim Ri-
beiro - Euripedes Craide - Ferraz Caldas - Gené-
sio Bernardino - Geraldo Pereira Sobrinho- Geral-
do Ribeiro - Hélio Resende - Hugo Campos - Hugo 
Gontijo - Jaciel Pereira - Jaime Martins - Jésus 
Trindade - João Navarro - José da Conceição - Jo 
sé Maria Borges - José Santana - Juarez Hosken = 
Kemil Kumaira - Luiz Alberto Rodrigues - Manoel 
Conegundes - Mares Guia - Mário Pacheco - Milton 
Salles - Narcélio Mendes - Neif Jabur - Nilson Gon 
tijo - Paulo Araújo - Paulo Ferraz - Raimundo Al 
bergaria - Raimundo Rezende - Roberto Luiz Soa= 
res - Ronaldo Carvalho - Samir Tannus Silvio 
Mitre - Sylo costa - Wainer Ávila. 

'/ ABERTURA 
O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO DÁLTON CANABRAVA) -

A lista de comparecimento registra a existªncia 
de número regimental. Declaro aberta a reunião. 
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos tra-
balhos. 

Com a palavra o Sr. 29-Secretário, para proce-
der à leitura da ata da reunião anterior. 

ATA 
- O SR. DEPU'l'ADO FERNANDO RAINHO, 39-Secretário 

nas funções de 29, procede à leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é aprovada sem restrições. 

EXPEDIEN'l'E 
O SR. DEPUTADO JOSf: BONIFÁCIO FILHO, 19-Secre-

tário, 1ª o seguinte expediente: 

OFÍCIO N9 813/85 
Belo Horizonte, 28 de fevereiro de 1985. 

Exmo. Sr.Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Tenho a honra de dirigir-me a V. Exa. para co-
municar-lhe que resolvi manter o ilustre Deputa-
do Ademir Lucas nas funções de Lider do Governo 
nessa egrégia Assembléia Legislativa, na Sessão 
do corrente ano. 

Valho-me do ensejo para reiterar a V. Exa. as 
expressões de elevado apreço e distinta conside-
ração. 

Hélio Carvalho Garcia, Governador do Estado de 
Minas Gerais. 

- Ciente. Publicar. 

)-- OF1CIO N9 814/85 
Belo Horizonte, 11 de fevereiro de 1985. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia 
do Estado de Minas Gerais. 

Legislativa 

Reportando-me aos termos do Oficio n9 1.219/ 
84/mcl, encaminhado cor V. Exa. em 10 de maio úl 
time, acompanhado de-- cópia do Requerimento n9 
1.479/84, apresentado pelos Srs. Deputados José 
Maria Chaves e outros e aprovado pelo Plenário 
dessa egrégia Assembléia Legislativa, envio-lhe, 
anexa, cópia da informação prestada pela Secreta 
ria de Estado da Educação/a respeito da intensi= 
ficação da criação, neste Estado, das escolas 
Braille ou de institutos para deficientes vi-
suais. 

Prevaleço-me da oportunidade para renovar a v. 
Exa. a expressão do meu alto apreço. 

Hélio Garcia, Governador do Estado. 
Santana - Minas Gerais de 6 de março de 1985. 

COPIA 
Belo Horizonte, 8 de novembro de 1984. 

Referªncia: N9 27.387. 
Interessada: Assembléia Legislativa. (Requerime~_ 
to n9 1.479/84). 
Localidade: Capital 
Assunto: Criação de escolas Braille ou de insti-
tutos para deficientes visuais. 
Informação: O assunto foi devidamente examinado 
pela Diretoria de Educação Especial, de cujo pr~ 
nunciamento se anexa cópia. 

Octávio Elísio Alves de Brito, Secretário de 
Estado da Educação. 

COPIA 
Belo Horizonte, 28 de junho de 1984. 

Informação: Com o intuito de ampliar o atendimen 
to educacional a pessoas de visão subnormal e tõ 
talmente cegas, a Diretoria de Educação Especial 
vem, desde o ano de 1983, desenvolvendo as se-
guintes ações: 
- Implantação do ensino itinerante em diversas 
escolas da rede oficial (estadual, municipal) e 
particulares da Capital. 
- Criação de salas de recursos nas cidades de 
Barbacena, Montes Claros, Trªs Corações, Uberaba 
e Uberlândia, com projetos de expansão para ou-
tros municipios. 
- Redimensionamento da E.E. são Rafael, consis-
tindo de: 
. ampliação da matricula a nível de pré-escolar 
para crianças internas e externas; 
. introdução da estimulação essencial para crian 
ças externas de zero a seis anos; -
. melhoria da prática pedagógica e apoio ~o al~ 
no cego de 29 grau, visando a sua integraçao so-
cial pós-escolar; 
. implantação de cursos e estágios para prepara-
ção do pessoal que irá atuar nas salas de recur-
so. 

A estas ações soma-se um convªnio, em vias de 
ser firmado, entre a SEE e a Fundação Hílton Ro-
cha, para impressão de livros em Braille e ori-
entação de natureza média oftalmológica e peda-
gógica a pais e professores. 
Conclusão: Com a regulamentação do ensino itine-
rante e sala de recuros, através da Portaria SEE 
241/84, de 9/5/84, esta Diretoria espera expan-
dir o atendimento educacional a pessoas cegas ou 
de visão subnormal, pela implantação destas moda 
lidades de atendimento em outras cidades do inte 
rior do Estado. Assim, pela descentralização dÕ 
atendimento educacional, pela impressão do pró-

'prio material didático, pelo treinamento de pro-
fessores e técnicos, será possível a SEE reali-
zar a sua ação educativa sem privar o deficiente 
visual do seu meio familiar e social. 

Helena Ferreira Nunes, Informan~e - Maria do 
Carmo Menicucci de Oliveira, Diretora da Direto-
ria de Educação Especial. 

- Ciente. Publicar. ;I 



OFÍCIO N? 815/85 
Belo Horizonte, 14 de fevereiro de 1985. 

Exmo. Sr.Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Reportando-me aos termos do Ofício n? 4.698/84/ 
MFM, encaminhado por essa Presidência, em 23 de 
outubro último, acompanhado de cópia do Requeri-
mento n? 2.375/84, apresentado pelos Srs. De-
putados Domingos Lanna e outros e aprovado pelo 
Plenário dessa egrégia Assembléia Legislativa,co-
munico-lhe que, de acordo com a informação pres-
tada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do 
Estado de Minas Gerais - DER-MG, a conservação 
adequada das estradas que servem Santa Cruz do 
Escalvado, MG-329, Santo Antônio do Grama,MG-329, 
Amparo da Serra, BR-120, e Amparo da Serra - Pon 
te Nova está merecendo a atenção do referido De~ 
partamento. 

Prevaleço-me da oportunidade para renovar a V. 
Exa. a expressão do meu alto apreço. 

Hélio Garcia, Governador do Estado. 
- Ciente. Publicar. 

OFÍCIO 816/85 
Belo Horizonte, 25 de fevereiro de 1985. 

Exmo. Sr.Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Reportando-me aos termos do Ofício n9 5.267/84/ 
albs, que me encaminhou V. Exa., em 30 de novem-
bro de 1984, jlcompanhado de cópia do Requerimen-
to n? 2.497/84, apresentado pelos Srs. Deputados 
Jaime Martins e outros e aprovado pelo Plenário 
dessa egrégia Assembléia Legislativa, envio-lhe, 
anexa, cópia da informação prestada pela Secret~ 
ria de Estado da Agricultura, a respeito da ins-
talação de um Posto de Venda da CAMIG em Nova 
Serrana. 

Prevaleço-me da oportunidade para renovar a V. 
Exa. a expressão do meu alto apreço. 

Hélio Garcia, Governador do Estado. 

COPIA 
Referência: Protocolo n9 &349, de 10 de dezembro 
de 1984, do Palácio dos Despachos. Deu entrada 
na Secretaria da Agricultura no dia 13 de dezem-
bro. 
Assunto: O Deputado Genésio Bernardino, Presiden 
te da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais, encaminha o Requerimento n9 2.497/84, do 
Deputado Jaime Martins e outros, solicitando a 
instalação de um Posto de Venda da CAMIG em Nova 
Serrana. 
Despacho: "Ao secretário de Estado da Agricultu-
ra, para o obséquio de examinar e informar. (a) 
Carlos Cotta, secretário de Estado do Governo e 
Coordenação Política. B.Hte., 11/12/84." 
Informação: Temos a satisfação de informar que o 
assunto mereceu toda a nossa atenção e está sen-
do estudado, com interesse, com vistas à sua me-
lhor solução. 

Secretaria de Estado da Agricultura, 31 de ja-
n~iro de 1985. 

Arnaldo Rosa Prata, Secretário da Agricultura. 
- Ciente. Publicar. 

OF!CIO N9 817/85 
Belo Horizonte, 25 de fevereiro de 1985. 

Exmo.Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Cerais. 

Reportando-me aos termos do Ofício n9 4.092/84/ 
lbs, que me encaminhou V. Exa. em 19 de setembro 
de 1984, acompanhado de cópia do Requerimento n9 
2.202/84, apresentado pelos Srs. Deputados Luiz 
Alberto Rodrigues e outros e aprovado pelo Plen~ 
rio dessa egrégia Assembléia Legislativa, en-
vio-lhe, anexa, cópia da informação prestada pe-
la Secretaria de Estado da Educação, a respeito 
da incorporação da gratificação de 80% - regime 
especial de trabalho - à classe dos professores 
e especialistas de ensino e aos ocupantes de caE 
go em comissão. 

Prevaleço-me da oportunidade para renovar a V. 
Exa. a expressão do meu alto apreço. 

Uélio Garcia, Governador do Estado. 

COPIA 
Belo Horizonte, 21 de janeiro de 1985. 

Referência: N? 950 
Interessada: Assembléia Legislativa. (Requerime~ 
to n? 2.202/84.) 
Localidade: Capital 
Assunto: Solicita incorporação da gratificaçãode 
80% - regime especial de trabalho - à classe dos 
professores e especialistas de ensino e aos ocu-
pantes de cargo em comissão. 
Informação: Por solicitação da Assembléia Legis-
lativa, através dos Ofícios n?s 4.092/84 e 4.093 I 
84, dirigidos, respectivamente, ao Governador do 
Estado e ao Secretário da Educação, o assunto 
foi devidamente examinado pela Diretoria de Pes-
soal, de cujo pronunciamento se anexa cópia. 

Octávio ElÍsio Alves de Brito, Secretário de 
Estado da Educação. 

COPIA 
Assunto: Incorporação da gratificação de 80% por 
regime especial de trabalho. 
Histórico: Em ofício dirigido ao Sr. Secretário 
da Educação, o Exmo. Sr. Presidente da Assembléia 
Legislativa, Deputado Genésio Bernqrdino, encam! 
nha cópia do Requerimento n9 2.202/84, apresent~ 
da pelos Srs. Deputados Luiz Alberto Rodrigues e 
outros. 

Mencionado requerimento refere-se à proposta9e 
emenda constitucional garantindo a incorporaçao 
total de gratificação de 80% por regime especial , 
de trabalho aos vencimentos do professor e do e~ 
pecialista de educação, bem como ao dos ocupan-
tes ~e cargo em comissão, com quatro anos de peE 
cepçao consecutiva ou não da mesma. 
Mérito: Conforme parecer da Secretaria de Estado 
ga Administração, emitido no interesse de ~brília 
Sampaio de Pádua Scandar, datado de 29/5/84, se, 
de acordo com sua conveniência o servidor na 
função de Diretor foi optante ~elo vencimento do 
cargo efetivo, acrescido da gratificação de 80% 
(oitenta por cento) referente ao regime especial 
d~ trabalho e tendo em vista que tal ~ratifi~a
çao para o ocupante de cargo em comissao de D~r~ 
tor de Escola Estadual deve ser considerada como 
inerente ao exercício do cargo, terá o mesmo _o 
direito assegurado de continuidade de oercepçao 
de tal remuneração, desde que preencha Õs requi-
sitos estabelecidos pelo art. 22 da Lei n9 5.945~ 
de 10 de julho de 1972, com a redação que lhe fo1 
dada pelo art. 12 da Lei n? 8.019, de 23/7/8l,c<::!!! 
binado com o art. 11 da Lei n? 8.330, de 29 de 
novembro de 1982, ou seja: 

- ser detentor de cargo efetivo; •. 
- ser exonerado ou dispensado do exerc1c10 do 

cargo em comissão, sem ser a pedido ou por pena-
lidade; 

- comprovar quatro anos de exercício do cargo 
e~ comissão e es~ar percebendo no momento de sua 
d~spensa, em opçao, na forma prevista no § 19 do 
art. 159 da Lei n? 7.109, de 13/10/77. 

Isto equivale dizer que já se reconhece hoje, 
ao op~a~te pelo regime especial de trabalho no 
exerc1c~o do cargo em comissão de Diretor de Es-
cola Estadual, o direito de "apostilamento" na-
quela remuneração, dentro dos ditames legais. 

Está, po~to, entendido que os 806 ( oitenta por cen-; 
to) perceb1dos pelo Diretor de Escola Estadual, no exerc~ 
c~o.do cargo em comissão, são inerentes ao exer-
Clc::_o do cargo, sendo-lhe assegurado o direito de pc:;-
cepçao quando de sua dispensa ou exoneração. O mesnn nao 
acont~ce com os professores e os especialistas.de 
educaç~o. Para estes, a gratificação referente ao reglffiC 
es~ec1al de trabalho está prevista no art.l45 da 
Lel n? 7.109, de 13/10/77 transcrito a seguir: 

"Art: 145 : ? professor ~u o especialista de 
educaçao, su]e~to ao regime especial de 40 (qua-
ren~a) horas semanais de trabalho, terá gratifi-
caçao correspondente a 80% (oitenta por cento)de 
seu vencimento. 
Veri~ica-se que mencionada gratificação é paga 

em razao do aumento da carga horária, já que os 
ocupantes de cargos daquelas classes estão suje! 
tos, obrigatoriamente, a 24 (vinte e quatro) ho-
ras semanais. 

Trata-se de uma concessão anualmente renová-
vel ou não, dependendo da o~ortunidade e conve-
niência do sistema, inclusive limitação orçamen-\ 
tária. / 
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cial de trabalho está prevista no art. 146 da a produção de sementes fiscalizadas. sobre 

Lei n9 7.109, de 13/10/77 -Estatuto do Magisté- Secretaria de Estado da Agricultura, 31 de ja-
rio que assim dispõe: neiro de 1985. 

"Art. 146 - A gratificação por regime especial Arnaldo Rosa Prata, Secretário da Agricultura 
de trabalho integra os proventos de aposentado- - Ciente. Publicar. 
ria à razão l/30 (um trinta avos= por anos de 
exercício". 

Mencionada incorporação se dá por ocasião da 
aposentadoria, desde que o funcionário a esteja 
percebendo naquele momento e que comprove um pe-
~íodo mínimo de 4 (quatro) anos de percepção co-
mo exige o inciso III do art. 39 da Lei n9 6.565 
de 17/4/75, com a redação dada pelo art. 12 da 
Lei n9 8.330, de 29 de novembro de 1982. 

Nestas condições, caso o funcionário se aposen 
te aos 25 (vinte e cinco) anos, a. incorporaçã~ 
aos proventos se dá à razão de 25/30 (vinte e 
cinco trinta anos) da gratificação dos 80% (oi-
tenta por cento) e, integralmente, se a aposent~ 
doria ocorrer aos 30 (trinta) anos de exercício. 

Contudo, de acordo com o disposto no art.ll da 
Lei n? 8.330, de 29/11/82, portanto, posterior à 
Lei 7.109/77, "remuneração para os efeitos do 
art. 22 c seu § 19 da Lei n9 5.945, de ll/7/72,com 
a redação dada pelo art. 12 da Lei n9 7.019,de 
23/7/81 é o vencimento mais as gratificações in~ 
rentes ao exercício do cargo". 

Assim sendo, entendemos que o mesmo tratamento 
dispensado ao diretor de escola estadual no exer 
cício do cargo em comissão deve ser cstendid~ 
aos professores e especialistas de educação. 

Para isso, se fazem necessárias modificações 
na Lei n9 7.109/77. 
Conclusão: A proposta é válida, merecendo um exa 
me em profundidade. 

Marília Saraiva de Almeida 
A Chefia de Gabinete. 

Maria de Lourdes Pessoa Brant, Diretor de Pes-
soal. 

- Ciente. Publicar. 
OFÍCIO N? 818/85 

Belo Horizonte, 25 de fevereiro de 1985. 
Exmo.Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Reportando-me aos termos do Ofício n?3.805/84/ 
lbs, que me encaminhou V. Exa. em 12 de setem-
bro de 1984, acompanhado de cópia do Requerimen-
to n? 2.137/84, apresentado pelos Srs. Deputados 
Hugo Gontijo e outros e aprovado pelo Plenário 
dessa egrégia Assembléia Legislativa, envio-lhe, 
anexa, cópia da informação prestada pela Secreta 
ria de Estado da Agricultura, a respeito da cria= 
ção de um banco de sementes no Município de Ara-
çuaí, a fim de atender a região do Vale do Jequi 
tinhonha. -

Prevaleço-me da oportunidade para renovar a V. 
Exa. a expressão do meu alto apreço. 

Hélio Garcia, Governador do Estado. 
COPIA 

Referência: Protocolo n? 32.891, de 14 de setem-
bro de 1984, do Palácio dos Despachos. Deu entra 
da na Secretaria da Agricultura no dia 20 de se= y ternbro. 

. Assunto: Em correspondência ao Governador do Es-
tado, o Deputado Genésio Bernardino, Presidente 
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge-
rais, encaminha o Requerimento n9 2.137/84, dos 
Deputados Hugo Gontijo e outros, no qual solici-
tam a criação de um banco de sementes no Municí-
pio de Araçuaí. 
Despacho: "Ao Secretário da Agricultura, para o 
obséquio de examinar e informar. a) Carlos Cot-
ta, Secretário de Estado do Governo e Coordenação. 
B. Htc., 14/9/84." 
Informação: O assunto mereceu a nossa melhor aten-
ção, c cumpre-nos informar que a inspeção da pr~ 
dução de sementes tem corno base o acompanhamento 
das lavouras dos produtores registrados em todo 
o Estado, apesar de determinadas espécieis se e~ 
centrarem regionalizadas. Outrossim, cabe à rede 
de comercialização, oficial ou particular, levar 
os produtos às regiões mais carentes. Na área g~ 
vernarncntal, a CAMIG auxilia grandemente na dis-
tribuição de insumos nessas regiões. Isso posto, 
sugerimos um trabalho conscientizador dos agri-,

1 
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OFÍCIO N<? 819/85 
Belo Horizonte, 26 de fevereiro de 1985. 

Exrno. Sr.Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Reportando-me aos termos do Ofício n<? 1.756/84/ 
DM, encaminhado por V. Exa. em 28 de junho de 
1984, acompanhado de cópia do Requerimento n9 
1.354/84, apresentado pelos Srs. Deputados José 
Santana e outros, e aprovado pelo Plenário dessa 
egrégia Assembléia Legislativa, envio-lhe,anexa, 
cópia da informação prestada pela Secretaria de 
Estado da Educação a respeito do funcionamento 
do ensino de 29 grau no Município de Buenópolis. 

Prevaleço-me da oportunidade para renovar a v. 
Exa. a expressão do meu alto apreço. 

Hélio Garcia, Governador do Estado. 

COPIA 
Be,lo Horizonte, 8 de novembro de 1984. 

Referência: N<? 15.782 
Interessada: Assembléia Legislativa. (Requerirne~ 
to n9 1.354/84). 
Localidade: Capital 
Assunto: Criação do ensino de 29 grau em Buenóp~ 
lis. • 
Informação: O assunto foi devidamente examinado 
pela Delegacia Regional de Ensino de Sete Lagoas 
de cujo pronunciamento se anexa cópia. 

Octávio Elísio Alves de Brito, Secretário 
Estado da Educação. 

COPIA 
INFORMAÇÃO N<? 16/84 

Sete Lagoas, 10 de outubro de 1984. 

de 

Informação: l\ equipe da 23~ DRE, responsável pe-
la divulgação do Plano de Expansão/85, estudou 
juntamente com a Comissão Municipal a situáção 
de Buenópolis, tendo em vista a implantação do 
2<? grau. A Comissão deverá encaminhar documento 
a esta DRE, especificando as prioridades do Muni 
cípio. Após estudo dos documentos de todos os 
municípios, a 23~ DRE encaminhará à SEE as prio-
ridades a nível regional. 

Informante: Alaídc de Paula Cardoso 
Diretor da 23~ DRE: (assinatura ilegível) 
- Ciente. Publicar. 

OFÍCIO 
Belo Horizonte, 11 de fevereiro de 1985. 

Exrno.Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Visitando-o cordialmente, acusamos o recebirne~ 
to do Ofício n9 5.058/84, de 14 de novembro, a-
través do qual V. Exa. nos encaminha o Requeri-
mento n9 2.437/84, de autoria do Deputado Samir 
Cecília e outros, solicitando a construção de 
urna unidade da CASEMG em Frutal • 

O assunto mereceu a nossa melhor acolhida e, 
apesar do nosso empenho em dar-lho solução favo-
rãvel, lamentamos informar a V. Exa. que a ins~~ 
lação de um silo metálico com a capacidade esta-
tica de 10.000 toneladas, bem corno a aquisição 
de equipamentos necessários à sua operàcionaliz~ 
ção envolvem investimentos da ordem de Cr$ 2.900.000.000 
(dois bilhões e novecentos milhões de cruzeiros) , 
tornando-se inviável, no momento, dadas as di-
ficuldades em que se encontra a CASEMG para pro-
ceder à expansão de sua rede. 

Entretanto, estamos envidando esforços junto às 
autoridades competentes no sentido de conseguir 
estes recursos e asseguramos-lhe que, tão logo 
se configure sua disponibilidade financeira, es-
taremos prontos a atender a solicitação apresen-
tada pelos ilustres Deputados. 

Com renovados protestos de estima e apreç~subs-
crevernos-nos. 

Atenciosamente, ( 
Arnaldo Rosa Prata, Secretãrio da Agricultura. ·. 
- Ciente. Publicar. 
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OF!CIO 

Belo Horizonte, 11 de fevereiro de 1985. 
Exmo.Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Em atenção aos termos de seu Ofício 5.052/84, 
Requerimento 2.438/84, encaminho a V. Exa. cópia 
da resposta que, sobre o assunto, recebi da Dir~ 
teria-Geral do Departamento de Estradas de Roda-
gem. 

Solicitando levar a resposta em referência ao 
conhecimento dos Srs. Deputados Geraldo Ribeiro 
e outros, renovo a V. Exa. protestos de elevada 
consideração. 

Alvaro Antônio Teixeira Dias, Secretário de Es 
tado dos Transportes. 

CÓPIA 
Belo Horizonte, 23 de janeiro de 1985. 
Ao Secretário Alvaro Antônio T. Dias. 

Referência: 0356/84, de 19/12/84. 
Assunto: Presidente da Assembléia Legislativa e~ 
caminha requerimento, no qual é solicitada a co~ 
plementação do Convênio PG-64/79, visando a con~
trução da terceira pista na BR-381, trecho Joao 
Monlevade-Coronel Fabriciano. 
Informação: O DER-MG tem-se empenhado para cons~ 
guir recursos feder~is para recapeamento da pis-
ta de rolamento e nao tem conseguido. Talvez sua 
inclusão no Programa AGLURB/SEPLAN-MG consiga que 
a EBTU aloque verbas específicas para o pretend! 
do no requerimento supracitado. 

Atenciosamente, 
Eng9 Antônio Alberto Canabrava, Diretor-Geral 

do DER-MG. 
- Ciente. Publicar. 

OFÍCIO 

Belo Horizonte, 11 de fevereiro de 1985. 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativado 
Estado de Minas Gerais. 

Em atenção aos termos de seu Ofício 5.075/84, 
Requerimento 2.455/84, encaminho a v. Exa. cópia 
da resposta que, sobre o assunto, recebi da Dir~ 
teria-Geral do Departamento de Estradas de Roda-
gem. _ . 

Solicitando levar a resposta em referencLa aos 
Srs. Deputados Marcos Peixoto e outros,_renovo a 
v. Exa. protestos de elevada considera2ao. 

Alvaro Antônio Teixeira Dias, Secretario de Es 
tado dos Transportes. 

CÓPIA 

Belo Horizonte, 25 de janeiro de 1985. 
Ao Secretário Alvaro Antônio Teixeira Dias. 
Referência: 0357/84, de 19/12/84. 
Assunto: Presidente da Assembléia Legislativa en 
caminha cópia do Requerimento 2.455/84, no qual 
é solicitado que a estrada a ser aberta do Muni-
cípio de Rubim ao Distrito de Itapiru se prolon-
gue até o Distrito de Catajás, no Município de 
Santo Antônio do Jacinto. 

Informação: Consta da relação de trechos contra-
tados pelo Programa MG-II apenas um segmento de 
10 km, partindo de Santo Antônio do Jacinto em 
direção a Catajás. Quanto à ligação Itapiru-Cat~ 
jás o segmento situa-se quase que inteiramente 
no Município de Rubim, que não está incluído na-
quele Programa. 

Atenciosamente, 
Eng9 Antônio Alberto Canabrava, Diretor-Geral 

do DER-MG. 
- Ciente. Publicar. 

OF!CIO 

Belo Horizonte, 11 de fevereiro de 1985. 

Exmo.Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Em atenção aos termos de seu Ofício n? 4.949/84, 
Requerimento n9 2.412/84, encaminho a V. Exa. có 
pia da resposta que, sobre o assunto, recebi dã 
Diretoria-Geral do Departamento de Estradas de 
Rodagem. 

Solicitando levar aos Srs. Deputados João Bar-
bosa e outros a resposta em referência, renovo a 
V. Exa. protestos de elevada consideração. 

Alvaro Antônio Teixeira Dias, Secretário de Es 
tados dos Transportes. 

COPIA 
Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 1985. 
Secretário Alvaro Antônio T. Dias. 

Referência: 0016/85, de 9/1/85. 
Assunto: Deputado Genésio Bernardino encaminha o 
Requerimento 2.412/84, no qual é solicitada a 
conclusão do asfaltamento da rodovia que liga 
Oliveira a Boa Esperança, passando pelo Municí-
pio de São Francisco, Campo Belo e Aguanil. 
Informação: O subtrecho Oliveira-São Francisco, 
com 16 km de extensão, encontra-se pavimentado 
desde 1983. A complementação do trecho ligando 
São Francisco-Campo Be1o-Aguanil-Boa Esperança,n!:!_ 
ma extensão de 94 km da BR/369, está incluída no 
programa federal de investimentos rodoviários p~ 
ra o biênio 85/86, e cuja proposta será encami-
nhada pelo Governo do Estado de Minas Gerais ao 
Presidente Tancredo Neves. 

Atenciosamente, 
Eng9 Antônio Alberto Canabrava, Diretor-Geral 

do DER-MG. 
- Ciente. Publicar. 

OP!cio 
Belo Horizonte, 15 de fevereiro de 1985. 

Exmo. Sr.Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Cumpr:-nos :ncaminhar-lhe cópia da nossa cor-
respondencia a Comissão Executiva Nacional do 
Álcool, referente à implantação da unidade prod!:!_ 
tora de álcool da Companhia Agrícola Ponte-nove~ 
se.' a. ser localizada no Nunicípio de Raul Som·es, 
CUJOS Lnteresses foram sempre tão bem representados pela 
dedicação e o alto espírito públiêo que o disti~ 
gu:m entre os parlamentares com assento na Asse~ 
bleia Legislativa do Estado. 

A destilaria em questão, além de responder às 
exigências de enquadramento de projetos do âmbi-
to do PROÂLCOOL, é empreendimento da maior sign! 
ficação para o processo de desenvolvimento esta-
dual, razão pela qual continuará a merecer todo 
nosso apoio no sentido de sua rápida aprovação. 

Co_ngr.atulando-nos, desde já, pelo êxito futuro 
e tao Lmportante empreendimento, queira aceitar 
nosso protesto de alta estima e consideração. 

Atenciosamente, 
De9utado Jorge Ferraz, Secretário de Estado da 

Indústria e Comércio. 

COPIA 

Belo Horizonte, 14 de fevereiro de 1985. 
Ilmo. Sr. Presidente da Comissão Executivà Nacio 
nal do Álcool. 

De acordo com o ATO CENAL n? 858/83, de 17 de 
janeiro de 1983, que dispõe sobre a sistemática 
de tramitação de projetos no âmbito do PROÃLCOOl, 
em seu n? I, letra c, cumpre-nos a obrigação de 
dirigir a V. Sa. para comunicar-lhe os resulta-
dos da análise da carta-consulta referente à im-
plantação da unidade produtora de álcool da Cia. 
Agrícola Ponte-novense, que pretende localizar-
se no Município de Raul Soares-MG, (Processo CEN01' 
n9 (cc) 005/85, envolvendo o uso de cana-de-açu-
car co~o matéria-prima, com capacidade nominal de 
produçao de 60.000 litros/dia. 

Como resultado do exame da referida carta-con-
sulta e do contato desta Secretaria com os demais 
órgãos estaduais competentes, é nossa opin~ão~e 
o projeto citado responde a todas as exigensLas 
relativas ao uso do solo e é de todo compatLvel 
com os planos regionais de desenvolvimento agro-
industrial do Estado, nâo havendo, portanto,nada 
a objetar t&nto no que se refere ao seu aspecto 
agrícola como industrial. 

Renovo a V. Sa. meus protestos de elevada est! 
ma e consideração. 

Deputado Jorge Ferraz, Secretário de Estado da 
Indústria e Comércio. 

- Ciente. Publicar. 



OFÍCIOS 
Do Sr. Manoel Mendes de Freitas,Juiz Presiden-

te do 'l'ribunal Regional do 'l'rabalho da 3~' Reqião, 
a0radecendo convite para a solenidade de descer-
ramento da placa comemorativa do se,;quicentenário 
de instalação do Poder Legislativo de Minas Ge-
rais. 

- Ciente. 
Do Sr. Deputado Estadual Ilugo Borges, Presiden 

te da Ass~mblãia Legislativa do Espirito Santo 
informando a composição da atual Mesa Diretorad~ 
quela Casa. -

- Ciente. Agradecer. 
Do Sr. Roberto Antunes de Paiva,informando que 

assumiu, dia 16 de janeiro deste, a PrefeituraMu 
nicipal de Mercês, em virtude da licença, por 2S 
dias, do Sr. Prefeito Francisco de Paula Homem 
de Faria. 

- Ciente. Agradecer. 
Dos Srs. Vereadores: Newton Martins de Vascon-

celos, Sebastião Ignácio Alves, Jair Eduardo Ri-
beiro, Afrânio Pereira Cardoso, Edmar Naime Ro-
drigues, João Ribeiro da Costa Sobrinho,Josã Car 
los Henrique Barroso, Elmar Humberto Goulart Ar 
tur Belo Tafuri, Pedro Alves Borges,Benedito'Me~ 
des de Oliveira, Geraldo Martins de Olivcira,Car 
mindo Carvalho Neto, Hêlio Gurgel e GetGlio Fer= 
r?ira da Costa, Presidentes, respectivamente,das 
Camaras Municipais de l'.ugusto de Lima, Visconde 
do ~io ~ranc~, Timóteo, Malacacheta, Florestal, 
Unal, Sao Joao Nepomuceno, Uberaba, Senhora dos 
Remêdios, Frutal, Frei Inocêncio, Patê, Gurinha-
tâ, Ribeirão das Neves e Entre Rios de Minas, in 
formando a eleição e posse das Mesas Diretorai 
daquelas edilidades. 

- Ciente. Agradecer. 

Do Sr. Wilson V2ccari, Presidente da Câmara Mu 
nicipal de João Monlevade, encaminhando requeri= 
menta de autoria da Vereadora 'l'eresa Dias Salomão, 
em que solicita voto de aplauso aos parlamenta-
res desta Casa, pela participação na eleição do 
Presidente Tancredo Neves. 

- Ciente. Agradecer. 
Do Sr. Tadeu Josê Alves dos Santos, Presidente 

da Câmara Municipal de l'.raraquara, encaminhando 
requerimento do Sr. Vereador Paulo Monteiro de 
Barros Carvalho Homem, em que pede seja enviado 
oficio ao Sr. Presidente do Senado no sentido de 
determinar a revogação do chamado "trem da ale-
greia." 

- Ciente. 
Do Sr. Samir Abud Mauad, Assessor-Chefe da As-

sessoria de Planejamento e Coordenação da Secre-
taria de Obras PGblicas, informando, em atenção 
a solicitação do Sr. Deputado Manoel Conegundes, 
que os proJetos de sondagem e estrutura das obr<:ts 
de reconstrução d<:t ponte sobre o rio Pomba, li-
gando dois bairros em Santa Bárbara do TugGrio, 
encontr<:tm-se em andamento. 

- Ciente. 
Dos Srs.: Milton dos Reis, Presidente d<:t Fede-

ração dos Diretores Lojistas do Estado de Minas 
Gerais, Sigefredo Marques Soares e Alfredo Mar-
ques Vi<:tnn<:t de Goes, respectivamente, Assessor de 
Comunic<:tç6es e Presidente da Academia Municipa-
list<:t de Letras de Minas Gerais, congratuland~se 
com o Poder Legislativo pelo transcurso de seu 
sesquicentenário. 

- Ciente. Agradecer. 
Dos Srs. João Batista Peixoto JGnior, Presiden 

te da Associação Comercial de Caetê, e Jayme N~ 
gueira Filho, Secretário Executivo da Associaçã~ 
dos 11unicipios da Hicrorregiâo dos Campos das V~ 
tentes, comunicando a eleição e posse das direto 
rias daquelas entidades. -

- Ciente. Agradecer. 
TELEGRAMAS 

Do Sr. Antônio Aureliano Chaves de Mendonça, 
Vice-Presidente da RepGblica, agradecendo convi 
te para a solenidade de entrega do titulo de Ci-
dadao Honorário de Minas Gerais ao Sr.Marlos Ja-
cob Ten6rio de Melo e para o descerramento· do 
retrato do Deputado Josê Santana, ex-Presidente 
desta Casa. 

- Ciente. 
Do Sr. Deputado Federal Homero Santos, agrade-

cendo convite para a solenidade de lançamento do 
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livro "Convivia Democrático na Concepção e Vida 
de Renato Azeredo". 

Do Sr. Carlos Cotta, Secretário de Governo e 
Coordenação Politic<:t, agradecendo convite para a 
solenidade de descerramento da placa comemorati-
va do sesquicentenário do Poder Legislativo. 

- Ciente. 
CAR'l'ÕES 

Do Sr. Deputado Mauricio Pádua, Secretário de 
Estado de Obras Pfiblicas (2), encaminhando ofi-
cio do Sr. Marco Antônio Guimarães Monteiro Pre 
sidente da COPASA, informando, em <:ttenção a~ Re-: 
quer~mento n9 2.302/84, do Sr. Deputado Geraldo 
Rlbelro, que o sistema de tratamento de água im-
~lantado em Timóteo atende <:ts caracteristicas da 
agua ~aptada; e comunicando a propósito da soli-
Cltaça~ do Sr. Deputado Samir Cecilio,contida no 
Requerlme~to n? 2.242/84, que a estação de tr<:tta 
mente de agua em SantanA d<:t Vargem jã se encon-
tra instalada e em funcion<:tmento. 

- Ciente. 
Do Prof. H6lio Josê Muzzi de Queiroz, Diretor-

Gera~ do Cent~o Fed~ral_de Educação Tecnológica 
de Mln<:ts Gerals; Joao Nelson de Sena, Diretor-Ge 
ral do CETEC; Josê Nardelli Bemfica, Diretor-Ge= 
ral do IPEM-MG; e Augusto E.M.Chelotti, Assessor 
-Chefe de Relações PGblicas e Imprens<:t da EMA'l'ER 
-11G, agradecendo convite par<:t o descerramento da 
placa comemorativ<:t do sesquicentenário da insta-
l<:tção do Poder Legislativo. 

- Ciente. 
Do Sr. Gen.-Bda. Josê Pinto dos Reis, Comandan 

te da 4~ Região Militar (2), agradecendo convite 
para o lançamento dos livros "Verso-Minas Verso-
56 11inas" e "Convivia Democrático na Concepção e 
Vida de Rena to Azeredo". 

- Ciente. 
Do Sr. Josê da Silveira Brandão, Prefeito Muni 

cipal de Prudente de Morais, convidando par<:t as 
solenidades de inauguração dos setores comunitá-
rios e para a entrega de Medalhas do Mêrito Cida 
de de Prudente de Horais. 

- Ciente. Agradecer. 
Dos Srs. !lêlio Josê da Silveira, Eloy Fernan-

des de Faria, Fernando Antônio S<:tnguinete, Ange-
lo José de Assunção, Rômulo Antônio Viegas,Alfre 
do Meneses Neves, Marcos Antônio Dimas, Nicêsi~ 
Silva, Levy Roberto Ferr<:tz do Amaral, Lincoln de 
Souza, Bernardes Luiz de Lim<:t, Antônio Carlos Vas 
cancelos, Juarez Barbosa Gonçalves, Josê Coelh~ 
Neto e Juvenal Alves Moreira, Presidentes,respe~ 
tiv<:tmente, das Câmaras Municipais de São Prancis 
co de Sales, C<:tmbuquira, Diamantin<:t, Itapagipe~ 
São João del-Rei, Várzea da Palma, Contagem, Car 
mo da Cachoeira, Pedra Azul, Raposos, C<:tpin6polis-; 
Monte C<:trmelo, Iturama, ItaGna e Corinto, comuni 
cando a eleição e posse das Mesas Diretoras da= 
quelas edilidades. 

- Ciente. Agr<:tdecer. 

l\PHESEHI'l\Ç]\0 DE PEOPOSIÇÕES E OHAlXlRES INSCRITOS 
O SR. PRESIDENTE - A Mesa vai passar a receber 

proposições e a conceder a palavra aos oradores 
inscritos. 

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL NQ 16/85 
Altera a redação do artigo 155 da Constituição 

do Estado de Minas Gerais. 
A Assembléi<:t Legislativa do Estado de Minas G~ 

rais aprova: 
Art. 19- o artigo 155 da Constituição do Esta 

do de Min<:ts Gerais passa a vigorar com a seguin-
te redação: 

"Art. 155 - A Mesa da Câmara será eleita, anu-
almente, na instalação do primeiro periodo de 
reuniões, por voto secreto, permitida <:t reelei-
ção n<:t forma do respectivo Regimento Interno". 

Art. 29 - Esta emenda constitucional entra em 
vigor em 19 de janeiro de 1986. 

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Sala das Reuniões, 4 de março ~e 1985~ 
José Bonifácio Filho - Petrônio Matias - José 

Laviola - Euclides Cintr<:t - Cyro Maciel - Mílton 
Salles - Raimundo Albergaria - Jésus Trindade 
Domingos Lanna - Paulo Ar<:tújo - Roberto Junquei-
ra - Jaime Martins - João Ros<:t - Mário' Pacheco -
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José Maria Borges - Samir Cecílio - Raimundo Re-
zende - Armando Costa - Pedro Narciso - Mendes 
Barros - Camilo Machado - Juarez Hosken - Artur 
Fagundes - Otacílio Miranda - Clêuber Carneiro -
Hugo Campos - Roberto Luiz Soares. 

JUSTIFICAÇÃO - A partir de janeiro de 1983, a 
Emenda Constitucional n9 18 alterou a redação do 
artigo 155 da Constituição Estadual, determinan-
do que, a partir daí, a eleição da Mesa da Câma-
ra Municipal fosse bienal e proibindo a reelei-
ção. 

Essa alteração não foi bem aceita por algumas 
Câmaras dos nossos municípios, que, constantemen 
te, através de seus representantes, pedem o re= 
torno ao texto constitucional anterior - eleição 
da Mesa da Câmara anualmente - com a permissão da 
reeleição, na forma que dispuser o respectivo R~ 
gimento Interno. 

A Constituição Federal comete aos munic1p1os a 
competência para legislar sobre o que é de seu 
peculiar interesse. 

Ora, não há nada de tão peculiar interesse do 
Município do que os seus próprios edis decidirem, 
na forma do seu Regimento Interno, se a Mesa das 
respectivas Câmaras pode ou não pode ser reelei-
ta por seus pares. 

Os Vereadores de cada município têm melhores con 
dições de estabelecer o que é mais adequado aos 
interesses do povo que representam. 

Deste modo, transferindo-se às Câmaras Munici-
pais esta importante decisão, estaremos valori-
zando a figura do Vereador e a das próprias Câm~ 
ras. 

Estas as razões que nos levaram a apresentar es-
ta proposta, que certamente terá a aprovação dos 
nobres Deputados. 

José Bonifácio Filho 
- Publicada, fica a proposta sobre a Mesa, pe-

lo prazo de 5 (cinco) dias, para receber orendas, 
nos termos do art. 173 do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N9 15/85 
Altera redação dos artigos 54 e 76 da Lei Com-

plementar n9 3, de 28 de dezembro de 1972, modi-
ficados pelas Leis Complementares n9 14, de 21 de 
dezembro de 1979, e n9 15, de 18 de novembro de 
1982, e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge 
rais decreta: 

Art. 19 - O inciso V do artigo 54 da Lei Com-
plementar n9 3, de 28 de dezembro de 1972, com a 
redação dada pela Lei Complementar n9 14, de 21 
de dezembro de 1979, passa a vigorar com a segui~ 

te redação: 
"Art. 54 - ...........•....................... 
V- fixar, no último ano da legislatura, para 

vigorar na seguinte, os subsídios e as verbas de 
representação do Prefeito e do Vice-Prefeito, ob 
servados os limites e critérios previstos no art: 
76". 

Art. 29 - O artigo 76, da Lei Complementar n9 
3, de 28 de dezembro de 1972, com a redação dada 
pelas Leis Complementares n9 14, de 21 de dezem-
bro de 1979, e n9 15, de 18 de novembro de 1982, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 76 - O subsídio do Prefeito serã estabe 
lecido no último ano da legisla tu r a, para vigorar 
na seguinte, observados os seguintes limites em 
relação aos subsídios, acrescidos de auxílios men-
sais, ajuda de custo é demais vantagens, fixados 
para os Deputados à Assembléia Legislativa do Es 
tado de Minas Gerais: -

I - nos municípios com população até 10.000 (dez 
mil) habitantes, 20% (vinte por cento); 

II - nos municípios com população de mais de 
10.000 (dez mil) a 50.000 (cinqüenta mil) habi-
tantes, 30% (trinta por cento) i 

III - nos municípios com população de mais de 
50.000 (cinqüenta mil a 100.000 (cem mil habitan 
tes, 40% (quarenta por cento); 

IV - nos municípios com população de mais de 
100.000 (cem mil) a 300.000 (trezentos mil) habi 
tantes, 50% (cinqüenta por cento); 

v - nos municípios com população de mais de 
300.000 (trezentos mil) a 1.000.000 (um milhão) 
de habitantes, 60% (sessenta por cento); 

VI - nos municípios com população de mais de 
1.000.000 (um milhão) de habitantes, 70% (seten-
ta por cento); 

VII - na capital, 80% (oitenta por cento). 
§ 19 - A verba de representação do Prefeito não 

excederá de 2/3 (dois terços) do valor do subsi-
dio, nà forma deste artigo. 

§ 29 - O subsidio do Vice-Prefeito corresponde 
rã a 1/4 (um quarto) daquele fixado para o Pre= 
feito. 

§ 39 - A verba de representação do Vice-Prefei 
to, quando as tarefas administrativas locais jus 
tificarem sua adoção, não excederá de 1/3 (um 
terço) do fixado para o Prefeito. 

§ 49 - 03 subsídho; do Prefeito e do Vice-Prefeito, 
bem como as respectivas verbas de representação 
serão atualizados para a mesma legislatura, quan 
do ocorrer alteração nos subsídios dos Deputados 
Estaduais. 

§ 59 - As Câmaras Municipais deverão, na legis 
latura em curso, atualizar os subsídios do Pre= 
feito e Vice-Prefeito, bem como as respectivas ver-
bas de representação, conforme disposto nesta lei 
complementar. 

§ 69 - Os subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito, 
bem como as respectivas verbas de representação 
que forem estabelecidos fora dos limites permit~ 
dos nesta lei complementar poderão ser alterados 
na mesma legislatura, para adaptação aos critério9 
previstos nesta lei. 

§ 79 - O ~ubsídio do Prefeito, em hipótese al-
g~ma, poderá ser inferior ao maior padrão de ve~ 
c1mento pago a funcionário do município. 

Art. 39 - Esta lei complementar entra em vigor 
n~ data de su~ ~ublicação, revogadas as disposi-
çoes em contrar1o. 

Sala das Reuniões, 4 de março de 1985. 
Euclides Cintra - Marcos Peixoto - Hugo carnpos-

Narcélio Mendes - Alcyr Nascimento - Luiz Vicen-
te. 

JUSTIFICAÇÃO- O presente projeto de lei. :o~
plementar tem por objetivo modificar os cr1ter1os 
de fixação ôos subsídios de Prefeito e Vice-Prefei to. -

.Há muito vem causando grave problema o critério 
Vlgente, muito rígido no que diz respeito ao mo-
mento de fixação. 

Atualmente, somente a Câmara anterior pode fi-
x~r o subsidio do futuro Prefeito. Deste modo, 
ha um completo desinteresse em se estabelecer r~ 
muneração justa, chegando mesmo muitas Câmaras a 
se omitirem no seu dever, deixando o Prefeito Mu-
nicipal com remuneração ínfima, às vezes chegan-
do.ao ridículo. Temos casos, hoje em dia, de Pr~ 
fe1tos que percebem dois ou três salários mini-
mos de subsídios, o que não pode ser tolerado p~ 
lo legislador, por razões óbvias sobre as quais 
e dispensável qualquer explicaçã~. 

O rigorismo da atual legislação sobre subsidio 
de Prefeito é de tal ordem que os critérios fixa 
dos tornaram-se injustos ou iníquos, trazendo p~ 
blemas para as administrações municipais. 

_Com o presente projeto pretendemos tornar a ma 
teria mais flexível. O subsídio serã fixado na 
legislatura anterior, mas sujeito a critérios 
mais justos c flexíveis. 

Os limites de fixação dos subsídios obedecerão 
à sistemática de vinculação com subsídios dos De 
putados Estaduais, numa proporção que variará de 
acordo com a população do município. 

Colocadas as coisas nos seus devidos lugares, 
teremos a sistemática vigente para os Vereadores 
prevista na Lei Complementar Federal n9 25, de 
2/7/75. 

Assim sendo, sem desrespeito ao artigo 164 da 
C?nstituição do Estado, estamos propondo esta m_2 
d1ficação legislativa, no propósito de solucionar 
um grave problema existente na organização muni-
cipal do Estado. 

A proposição é, também, um atendimento 
vindicação dos Prefeitos do interior do 
através da Associação dos Municípios da 
gião do Vale do Sapucai, que nos trouxe 
ma para a adequada solução. 

a rei-
Estado, 

Microrre 
o probl~ 

Pelo motivos expostos, esperamos o apoio dos 
nossos pares para a aprovação dessa justa reivi~ 
dicação dos nossos Prefeitos. 

Euclides Cintra. 
Publicado, inclua-se o projeto em ordem do 

dia para 1~ discussão, nos termos do art. 184 e 
seu § 19 do Regimento Interno. 



PARECER 

A Mesa da Assembléia, examinando solicitação 
do jornalista Ariosto da Silveira, Editor de Po-
lítica do "Diário da 'rarde", objetivando a cessão 
do saguão do prédio da Assembléia para exposição 
de trabalhos dos chargistas daquele jornal, con-
cluiu por sua 2provação, nos termos do seguinte 
projeto: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 1.130/85 
Autoriza a cessão do saguão do prédio da Assem 

bléia Legislativa par~ a realização de exposiçãÕ 
de trabalhos dos chargistas do "Diário da Tarde". 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge 
rais aprova: 

Art. 19 - Fica o Poder Legislativo autorizado 
a ceder, no período de 11 a 16 de março do corren 
te ano, o saguão do prédio desta Assembléia para 
a realização de exposição de trabalhos dos char-
gistas do "Diário da Tarde". 

Art. 29 - Esta resolução entra em vigor na da-
ta de sua publicação. 

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, aos 26 
de fevereiro de 1985. 

Genésio Bernardino, Presidente - Geraldo da 
Costa Pereira, Relator - Luiz Alberto Rodrigues -
Raimundo Albergaria - Manoel Conegundes. 

- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do 
dia para 1~ discussão, nos termos do artigo 184 
e seu § 19 do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N9 1.131/85 
Declara de utilidade pública a Associação dos 

Servidores da Junta Comercial - ASJUC, com sede 
em Belo Horizonte. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge 
rais decreta: 

Art. 19 - Fica declarada de utilidade pública 
a Associação dos Servidores da Junta Comercial -
ASJUC, com sede em Belo Horizonte. 

Art. 29 - Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Sala das Reuniões, 4 de março de 1985. 
João Pedro Gustin - Antônio Faria - Eurípedes 

Craide - Neif Jabur - João Pinto Ribeiro - Arman 
do Costa. 

JUSTIFICAÇAO - A Associação dos Servidores da 
Junta Comercial - ASJUC, criada em 15 de maio de 
1974 e agora em plena atividade, ve~, ao longo 
de todos esses anos, desenvolvendo um trabalho 
digno de reconhecimento. Trata-se de uma socieda 
de civil, sem fins lucrativos, congregando em sua 
estrutura todas as categorias de funcionários e 
servidores da Junta Comercial do Estado de Minas 
Gerais. 

A finalidade precípua da Associação é atender 
aos servidores em suas necessidades primordiais, 
lutando pela concretização dos ideais da classe 
no atendimento de metas de interesse comum. 

Em perfeita consonância com os objetivos da As 
sociação, os dignos membros de sua diretoria vem 
-se esforçando no sentido de propiciar, de acordÕ 
com suas possibilidades, assistência médica, odo~ 
tológica, farmacêutica, laboratorial, psicológi-
ca e jurídica aos seus associados. 

É notória a importância dessa entidade, princl 
palmente na época de crise que atravessamos. Os 
seus associados, comungando dos mesmos ideais da 
diretoria, procuram planejar e realizar juntos 
programas especiais cooperativos, no que se ref~ 
re a empréstimos emergenciais, compra de casa pr~ 
pria, aquisição de gêneros alimentíc~os e.outros. 

Encontrando-se em funcionamento ha ma1s de 
dois anos e sendo sua diretoria composta por pes 
soas idôneas, que nada percebem pelo exercício de 
suas funções, entendemos que a Associação atende 
a todas as exigências legais para que seja decla 
rada de utilidade pública. -

Nada mais justo que tenha esta condição reconhe 
cida em lei, motivo pelo qual solicitamos o ap:::lio 
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dos eminentes pares da Casa ao projeto que subme 
temos à sua apreciação. 

João Pedro Gustin 
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do 

dia para 1~ discussão, nos termos do art. 184 e 
seu § 19 do Reg.imen to In terno. 

PROJETO DE LEI N9 1.132/85 
Dá à escola estadual recém-construída na Praça 

Apolo, 99 - Bairro Washington Pires, em Ibirité 
a denominação de E. E. João Antônio Siqueira. ' 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge 
rais decreta: 

Art. 19- A escola estadual recém-construídana 
Praça Apolo, 99 - Washington Pires, Ibirité, deno 
minar-se-á E. E. João Antônio Siqueira. 

Art. 29 - Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Sala das Reuniões, 4 de março de 1985. 
Antônio Faria - José Maria Borges - Armando Cos-

ta - Luiz Alberto Rodrigues - José da Conceição-
João Pinto Ribeiro - José Maria Chaves. 

JUSTIFICAÇÃO - A luta do povo por melhores dias 
e por mais liberdade vem-se consolidando atra-
vés das organizações populares, que prolife~na 
periferia das grandes cidades e na zona rural. Im 
portantes lideranças vão surgindo fora dos qua= 
dros político-partidários, fazendo a intermedia-
ção entre as aspirações da comunidade e as fon-
tes do poder. 

O Bairro Washington Pires, em Ibirité, tinha 
um desses líderes naturais: João Antônio de Si-
queira. Nascido em Bocaiúva a 6 de maio de 1951, 
era filho de Basílio Antônio de Siqueira e D. Ma 
ria Gonçalves Rodrigues. 6rfão de pai, assumiu ã 
responsabilidade de uma família de cinco irmãos 
menores. Foi o iniciador dos trabalhos comunitá-
rios no Bairro Washington Pires, reunindo, ini-
cialmente, os jovens e participando do movimento 
vicentino. O seu exemplo de luta e de compromis-
so com o próximo transformou a comunidade, dai 
surgindo inúmeras iniciativas coletivas. Morreu 
a 6 de fevereiro de 1977, quando comandava um pas 
seio do grupo de jovens. -

A iniciativa da comunidade de preservar a sua 
memória, dando seu nome à escola do bairro, é uma 
forma de agradecimento e a maneira de se ofere-
cer aos jovens o exemplo de um herói pcpular, iden 
tificado com o povo, generoso e humilde, como e 
a comunidade de Washington Pires. 

O apoio dos ilustres Deputados a este pedido de 
Ibirité engrandecerá a Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Antônio Faria 
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do 

dia para 1~ discussão, nos termos do art. 184 e 
seu § 19 do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N9 1.133/85 
Dá denominação de Abrão Adolpho Engel ao Distri-

to Industrial de Alfenas. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge 

rais decreta. 
Art. 19 - Fica denominado Abrão Adolpho Engel 

o Distrito Industrial localizado no Município de 
Alfenas. 

Art. 29 - Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Sala das Reuniões, 4 de março de 1985. 
Mílton Salles - José Santana - Mário Pacheco -

Hugo Campos - Silvio Mitre - Domingos Lanna - Luiz 
Vicente - Nilson Gontijo - Roberto Junqueira. 

JUSTIFICAÇÃO - Abrão Adolpho Engel nasceu a 5 de 
junho de 1933, na cidade de Santos, Estado de são 
Paulo, e faleceu a 2 de novembro de 1982, na ci-
dade de Alfenas. 

Descendente de imigrantes austríacos, teve seu 
primeiro emprego aos 13 anos de idade, em uma lo 
ja de tecidos de Alfenas e, posteriormente, foi 
corretor de seguros e de café. 

Seu pai, tendo instalado uma modesta casa comer-
cial na antiga Praça da Estação, proporcionou-lhe 
seu próximo emprego, uma vez que fazia entregas 
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das mercadorias vendidas, usando o único meio de 
transporte para a zona rural que dispunha: lombo 
de burros. 

C~rsou apenas o primário no Grupo Escolar Cel. 
Jose Bento, com destaque no aproveitamento em re 
lação aos demais colegas. -

Em 1937, juntamente com seu irmão Hermann, fun 
dou a firma Engel & Irmão, passando a vender tam 
bém gasolina das Shell. Com extraordinária visão 
comercial, a firma foi-se expandindo e se diver-
sificando, proporcionando, assim, grande oferta 
de emprego. A firma passou, então, a operar no se 
tor de atacado e, depois, com veículos, como con 
cessionária da Ford. Esta empresa, hoje com o no 
me de VEASA, é uma das mais bem organizadas no Pais. 

Mas Adolpho Engel, com seu espírito empreende-
dor, incorporou à sua firma indústria de massas 
alimentícias, de fecularia, de aguardente, de la 
drilho, de laticínios e de torrefação de café~ 
Sonhava com um Parque Industrial para Alfenas e di 
zia: "O único meio de segurar o jovem alfenens~ 
aqui será a implantação de indústrias." E apoia-
va qualquer iniciativa dentro deste aspecto. 

Procurando ao lado de administrações anteriores 
a instalação de indústrias, ocorre, com a assina 
tura de convênio entre a CDI-MG e a Prefeitura Mu-: 
nicipal de Alfenas, na pessoa do Prefeito Hesse 
:(.uiz Pereira, a criação do Distrito Industrial da-
quele Município, que contou com o grande apoio da 
administração José Wurtemberg Manso e de seu an-
tecessor. 

Assim, no meu entender, nada mais justo que se 
preste àquele que foi um dos maiores colaborado-
res para o progresso de Alfenas a homenagem do reco 
nhecimento de todos nós. -

MÍlton Salles 
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do dia 

para 1 <J. discussão, nos termos do art. 184 e de seu 
§ 19 do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N? 1.134/85 
Declara de utilidade pública o Centro Espírita 

Verdade e Amor, com sede em Capinópolis. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge 

rais decreta: 
Art. 19 - Fica declarado de utilidade pública 0 

Centro Espírita Verdade e Amor, com sede na cida 
de de Capinópolis. 

Art. 29 - Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Sala das Reuniões, 4 de março de 1985. 
Mário Pacheco - Jésus Trindade - Alcyr Nasci-

mento - João Pinto Ribeiro - Jaime Martins _ Pau 
lo Araújo. 

JUSTIFICAÇÃO - O Centro Espírita Verdade e Amor 
é uma entidade com fins filantrópicos, sediada na 
cidade de Capinópolis, com personalidade jurídi-
ca, conforme registro de seus estatutos no Cartó 
rio de Registro de Títulos e Documentos da comar 
ca de Ituiutaba, no livro próprio, sob o n9 27-
às fls. 7, dat~do de 2 de abril de 1955, e poste 
rior modificaçao dos referidos estatutos, regis= 
trada no mesmo livro, ~ob o n9 186, às fls. 208, 
datada de 16 de feverelro de 1970. 

A referida entidade funciona regularmente há 
mais de dois anos e sua diretoria é composta por 
cidadãos de reconhecida idoneidade moral, que não 
percebem remuneração pelo exercício dos respecti 
vos cargos, segundo atesta o MM. Juiz de DireitÕ 
da Comarca de Ituiutaba. 

Mário Pacheco 
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do 

dia para 1~ discussão, nos termos do art. 184 e 
seu § 19 do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N9 1.135/85 
Declara de utilidade pública o Centro Espírita 

casa de Oração São Vicente de Paulo, com sede em 
Capinópolis. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge 
rais decreta: 

Art. 19 - Fica declarado de utilidade pública 
o Centro Espírita Casa de Oração São Vicente de 
Paulo, com sede na cidade de Capinópolis. 

Art. 29 - Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Sala das Reuniões, 4 de março de 1985. 
Mário Pacheco - Paulo Araújo - Alcyr Nascimen-

to - Jaime Martins - João Pinto Ribeiro - Jésus 
Trindade. 

JUSTIFICAÇÃO - O Centro Espírita Casa de Ora-
ção São Vicente de Paulo, com sede na cidade de 
Capinópolis, é uma sociedade civil, sem fins lu-
crat~vos, tendo como fins primordiais incentivar 
a .pratl~a da doutrina espírita e prestar assistên-
Cla soclal aos necessitados. 

Seus estatutos estão registrados no Cartório de 
Registro de Títulos e Documentos da comarca de 
~tuiutaba, sob o n9 339, no livro próprio n9 A2, 
as fls. 156, datado de 26 de julho de 1977. 

Conforme atesta o MM. Juiz de Direito da Comar 
ca de Ituiutaba, a entidade acima referida func~ 
na regularmente há mais de oito anos e sua dire= 
toria, composta de pessoas idôneas, não é remune 
rad~ ~elo exercício dos respectivos cargos. 

Marlo Pacheco 

- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do 
dia para 1~ discussão, nos termos do art. 184 e 
seu § 19 do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N? 1.136/85 
Declara de utilidade pública o Abrigo Frederi-

co Ozanan, com sede em Capinópolis. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas G~ 

rais decreta: 

Art. 19 - Fica declarado de utilidade pública 
o.Abrigo Frederico ozanan, com sede em Capinópo-
lls. 

Art. 29 - Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

.Art. 39- Revogam-se as disposições em contrá-
rlo. 

Sala das Reuniões, 4 de março de 1985. 
Mário Pacheco - Jaime Martins - Paulo Araújo -

Alcyr Nascimento - João Pinto Ribeiro - Jésus Trin 
dade. -

JUSTIFICAÇÃO - o Abrigo Frederico ozanan tem 
sua sede e foro na Rua 106, n9 504, em Capinópo-
lis, Minas Gerais. 

De acordo com o atestado fornecido pelo MM. 
Juiz de Direito da 3~ Vara da Comarca de Ituiuta 
ba, Dr. Ataíde Xavier da Silva, a entidade fun= 
ciona há mais de dois anos. 

Sua diretoria, composta por pessoas de reconh~ 
cida idoneidade moral, não recebe nenhuma remu-
neração pelo exercício dos respectivos cargos. 

Em se tratando de uma entidade sem fins lucra-
tivos, seus objetivos são de caráter filantrópi-
co, visando a assistência às pessoas carentes de 
recursos financeiros. 

Faz-se mister atentar para a importante finali 
dade social de que se reveste a entidade, possi= 
bilitando, com a aprovação deste projeto, que ela 
se beneficie dos favores da lei, gerando maior 
desenvolvimento para a sociedade de Capinópolis. 

Pelo exposto,contamos com o apoio dos nossos 
nobres pares para aprovação deste requerimento. 

Mário Pacheco 
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do 

dia para 1~ discussão, nos termos do art. 184 e 
seu § 19 do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N9 1.137/85 
Declara de utilidade pública a Associação dos 

S~rvidores Públicos Municipais, com sede em cap~ 
nopolis. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas G~ 
rais decreta: 

Art. 19 - Fica declarada de utilidade pública 
a Associação dos Servidores Públicos Municipais, 
com sede em Capinópolis. 

Art. 29 - Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Sala das Reuniões, 4 de março de 1985. 
Mário Pacheco - Artur Fagundes - Sérgio Emllio 

José Maria Borges - Dênio Moreira - Juarez Hosken 
JUSTIFICAÇÃO - A Associação dos Servidores PÚ-

blicos Municipais, de Capinópolis, é uma insti-



tuição sem fins lucrativos, criada com o objeti-
vo principal de difundir o civismo, a cultura fi 
sica e o esporte, realizando reuniões e propor= 
cionando divertimentos de carãter social e cultu 
ral. -

A entidade funciona hã mais de dois anos, e sua 
diretoria é composta por pessoas idôneas, que não 
percebem qualquer remuneração, conforme atesta o 
HH. Juiz de Direito da comarca, Dr. Ataíde Xavi-
er da Silva. 

Reconhecê-la de utilidade pública, no ârnbiro es 
tadual, virã proprocionar-lhe maiores condiçõei 
para a dinamização de suas atividades e a con-
cretização de todos os seus objetivos. 

Justa, portanto, a aprovação do presente proje 
to de lei para o qual peço o apoio dos nobres p~ 
res. 

Hário Pacheco 
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do 

dia para 10 discussão, nos termos do art. 184 e 
seu § 19 do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N9 1.138/85 
Dá a denominação de João Sarnuel de Horais ao 

Posto de Saúde de CarvalhÕpolis. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Hinas Ge 

rais decreta: 
Art. 19 - Passa a denominar-se João Sarnuel de 

Morais o Posto de Saúde de Carvalhôpolis. 
Art. 29 - Esta lei entra em vigor na data de 

sua publicação. 
Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrá-

rio. 
Sala das Reuniões, 4 de março de 1985. 
Roberto Junqueira - Juarez Hosken - Hugo Cam-

pos - José Geraldo de Oliveira - João Pedro Gus-
tin - Narcélio Mendes. 

JUS'l'IFICAÇÃO- Falecido em 20/1/85, o Sr. João 
Sarnuel de Morais foi pessoa de grande destaque em 
nossa comunidade, que, durante sua existência, mui-
to trabalhou em prol do Município de Carvalhôpo-
lis. 

Sempre foi um politico atuante, tendo sido Pre 
feito no periodo de 1962/1966 e Vereador por três 
legislaturas, tendo, inclusive, participado da 
primeira Câmara Municipal de CarvalhÕpo~is. 

Na sua gestão corno Prefeito, o Sr. Joao Sarnuel 
de Morais implantou o primeiro posto de saúde na 
quele Municipio, o qual funciona até a data de 
hoje, mantido e administrado pelo Governo do Es-
tado de Minas Gerais. 

Diante do acima exposto, gostariarnos de pres-
tar urna homenagem ao Sr. João Sarnuel de Morais e 
aos seus familiares, fazendo com que o Posto de 
Saúde de Carvalhópolis passe a denominar-se Pos-
to de Saúde João Sarnuel de Horais, e 1 para isto, 
espero contar com o apoio dos ilustres pares. 

Roberto Junqueira 
Publicado, inclua-se o projeto em ordem do 

dia para 1~ discussão, nos termos do art. 184 e 
seu § 19 do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N9 1.139/85 
Declara de utilidade pública a Casa do Camillho, 

em Poços de Caldas. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge 

rais decreta: 
Art. 19 - Fica declarada de utilidade pública 

a Casa do Caminho, sediada na cidade de Poços de 
Caldas. 

Art. 29 - Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Sala das Reuniões, 4 de março de 1985. 
Roberto Junqueira - Euclides Cintra - Armando 

costa - Samir Tannus - Luiz Vicente - Cyro Maciel. 
JUSTIFICAÇÃO - A Casa do Caminho, com sede e 

foro em Poços de Caldas, é uma instituição asso-
ciativa de caráter civil e Kardecista, sem fins 
lucrati~os. De acordo com os estatutos da entida 
de, seu objetivo essencial é amparar, dentro de 
suas possibilidades econômico-financeiras, meno-
res, sem nenhuma espécie de preconceitos ou dis-
criminações, entre as idades de 7 a 15 anos, a 
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fim de ministrar-lhes ensinos educacionais, civi 
cos, morais e profissionalizantes, conforme suas 
pr6prias tendências, procurando integrá-los a so 
ciedadé para que consigam os seus prôprios sus-
tentos. Objetiva, ainda, promover o intercâmbio 
entre as demais associações de caráter educacio 
nal e beneficente, defender a moral, o caráter 
e o patriotismo, inclusive as manifestações civi 
cas nacionais, praticar atividades filantrópiaE~ 
crlar e manter urna biblioteca e assistir seus am 
parados, desde que possivel, com uma pequena a·s= 
sistência médica, farmacêutica e dentária. 

Não se faz necessário aqui estendermo-nos em re 
latar as caracteristicas dessa entidade, já ela 
ramente expressas em seus objetivos acima expos= 
tos. 

Pretendemos. sim, fazer saber que, urna vez de-
clarada de utilidade pública, a Casa do Caminho 
expandirá o seu campo de ação, pois poderá con-
tar com auxilias oficiais, que ajudarão na sua 
tarefa digna e humanista. 

Pelo exposto, contamos com o indispensável apeio 
dos ilustres pares para a aprovação do que aqui 
se propôs. 

Roberto Junqueira 
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do 

dia para 1~ discussão, nos termos do art. 184 e 
seu § 19 do Regimento Interno. 

PROJE'l'O DE LEI N9 1 .140/85 
Dá a denominação de Escola Estadual Cônego Fran 

cisco Stella à Escola Estadual de Estiva - MG. -
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge 

rais decreta: 
Art. 19 - A Escola Estadual de Estiva - MG pas 

sa a denominar-se Escola Estadual Cônego Francis 
co Stella. -

Art. 29 - Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Sala das Reuniões, 4 de março de 1985. 
João Rosa - Agostinho Patrus - Dênio Moreira 

José Pereira - Manoel Conegundes - João Navarro-
José da Conceição. 

JUSTIFICAÇÃO - No momento em que trazemos à con 
sideração desta augusta Assembléia Legislativa a 
proposição de se dar a denominação de Cônego Fr~ 
cisco Stella à Escola Estadual de Estiva - MG, fa 
zerno-lo com plena convicção de que estamos ren= 
dendo preito da mais pura justiça. 

Pároco da progressista cidade sul-mineira de E~ 
tiva, o Cônego Francisco Stella, recentemente f~ 
lecido, foi um dos mais ilustres cidadãos de ~ 
tos já passaram por ali. Dedicou quase toda sua 
vida em lutas a favor dos seus queridos paroqui~ 
nos não só em razão da pastoral empreendida pe-
la Lgreja estivense, quanto pelo progresso em si 
da própria cidade. _ 

Idealizou e coordenou a construçao da Santa C~ 
sa e Maternidade Nossa Senhora de Fátima, alérnde 
figurar entre os fundadores da escola estadual 1~ 
cal - antigo ginásio - de quem foi o primeiro D~ 
retor. 

Pelas razões invocadas e sobretudo por apelo que 
me foi feito por representativas figuras estive~ 
ses é que estou propondo aos meus ilustre~ pares 
o indispensável apoio à presente proposiçao, en-
sejando a que esta Casa do Legislativo mineiro 
tribute justa homenagem ao falecido Cônego Fran-
cisco Stella. 

João Rosa 
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do 

dia para 10 discussão, nos termos do art. 184 e 
seu § 19 do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N9 1.141/85 
Dá a denominação de Escola Estadual de 19 Grau 

Sagrada Familia à escola estadual localizada na 
Vila Nazareth, Hunicipio de Jacutinga. 

A Assembléia Legislativa do E~tado de Minas Ge 
rais decreta: 

Art. 19 - Passa a denominar-se Escola Estadual 
de 19 Grau Sagrada Família a escola estadual lo-
calizada na Vila Nazareth, Municipio de Jacutin-
ga. 
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Art. 29 - Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrá~ 
rio. 

sala das Reuniões, 4 de março de 1985. 
Euclides Cintra - Paulo Araújo - Mário Pacheco 

camilo Machado - Cyro Maciel - João Navarro. 
JUSTIFICAÇÃO - A escola estadual de 19 grau s! 

tuada na Vila Nazareth, Município de Jacutinga, 
foi c r ia da por <.1 to do Sr. Governador, em 25 de j~ 
neiro de 1985. A comunidade local recebeu~ . com 
satisfação, a iniciativa de S. Exa. o Dr. Hellc; G~E_ 
cia, pois aguardava, com ansiedade, tal prov1de~ 
c ia. 

Jacutinga, sendo estância hidromin~ral, tem ~o 
turismo sua principal atividade economica. Alem 
do hotel Estância Jacutinga, que é considerado de 
nível internacional, possui mais três ótimos ho-
téis e, ainda, oito malharias e uma fábrica de 
refrigerantes. O Município p~oduz em grande ~sca 
la: café, arroz, milho, feijao e batata. A _agua 
mineral ali produzida, por ser radioativa, e bem 
aceita e muito procurada pelo mercado nacional. 

No setor religioso, Jacutinga se destaca por 
ser sede de paróquia, possuindo três igrejas e 
quatro capelas. Sua população é composta, em sua 
maioria, por católicos fervorosos e de grande r~ 
ligiosidade, sendo a Capela de Nossa Senhora do 
Bom conselho, a 1 km da cidade, ~on~ecida c~m~ a 
Capela dos Milagres. Outras conf1ssoes rellglo-
sas possuem seus templos: Igreja Presbiterian~, 
Assembléia de Deus, Pentecoste~ e Con~regaç~o 
cristã do Brasil. Abriga, tambem, uma LoJa Maço-
nica. 

A denominação ora solicitada é uma aspiração de 
todos os habitantes de Jacutinga, a qual nos é 
transmitida através de suas autoridades e lide-
ranças. 

Assim sendo, na certeza de representarmos o se~ 
timento daquela população, solicitamos o apoio 
dos nobres pares ao presente projeto. 

Euclides Cintra 
_ Publicado, inclua-se o projeto em ordem do 

dia para 1~ discussão, nos termos do art. 184 e 
seu § 19 do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N9 1.142/85 
Dá a denominação de Prof~ Liberalina Resende Ri-

beiro à escola estadual, de 19 a 4~ série do 19 
grau, denominada Campinho, no Município de Piran 
guinho. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge 
rais decreta: 

Art. 19 - Passa a denominar-se Prof~ Liberali-
na Resende Ribeiro a escola estadual, de 1~ a 4~ 
série do 19 grau, denominada Campinho, no Munici 
pio de Piranguinho 

Art. 29 - Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

sala das Reuniões, 4 de março de 1985. 
Euclides Cintra - Camilo Machado - Cyro Maciel-

M{lton Salles - José Santana - Mário Pacheco. 

JUSTIFICAÇÃO - O presente projeto tem por fina 
lidade reverenciar a saudosa figura de D. Liberã 
lina Resende Ribeiro, senhora de grande sensibi= 
lidade, que muito se distinguiu pelos dotes de gran 
de mestra e pelo realce do seu espírito. -

com vocação irreprimível de emérita educadora, 
lecionou na escola do Bairro Campinho, no Munici 
pio de Piranguinho, por mais ~e.4? anos, sendo ã 
mais antiga professora do Mun1c1p1o. 

Dotada de excelentes virtudes, dentre elas a so 
lidariedade humana, D. Liberalina Resende Ribei= 
ro procurou compreender as dificuldades com as quais 
lutava seu Municipio na área da educação, doondo 
0 terreno onde, mais tarde, foi erguido o belo pré 
dio da aludida escola. Essa atitude da grande mes 
tra marcou de forma indelével a sua atuação néKJUe= 
la comunidade. 

Na certeza de representarmos o sentimento de to 
da a comunidade de Piranguinho, consideramos ju~ 
ta c oportuna a medida ora proposta e esperamos 
merecer o indispensável apoio dos nossos ilustres 
pares para a sua aprovação. 

Euclides Cintra 

- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do dia 
para 1~ discussão, nos termos do art. 184 e seu 
§ 19 do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N9 1.143/85 
Autoriza o Governo do Estado a doar imóvel a 

Prefeitura Municipal de Araújos 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge 

rais decreta: 
Art. 19 - Fica o Governo do Estado autorizado 

a doar à Prefeitura Municipal de Araújos imóvel 
constituído por prédio e respectivo terreno, com 
área de 2.000m' (dois mil metros quadrados), me-
dindo SOm (cinqüenta metros) de frente por 40m 
(quarenta metros) de profundidade, situado naqu~ 
la cidade, na Av. Paraná, esquina com Rua N. Sra. 
Aparecida, confrontnncl0 pela frente com a avenida, 
pelo lado direito com a dita rua e pelos demais 
lados com Antônio José da Silva. 

Art. 29 - O imóvel destina-se à instalação de 
órgãos da municipalidade. 

Art. 39 - Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 49 - Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Sala das Reuniões, 4 de março de 1985. 
Euclides Cintra - Paulo Araújo - Samir Cecilia -

João Pedro Gustin - Ronaldo Carvalho - Domingos 
Lanna. 

JUSTIFICAÇÃO - O terreno em questão foi doado 
ao Governo do Estado por Antônio José da Silva, 
conforme escritura pública de doação lavrada no 
Cartório de Paz e Tabelionato Geovane de Aquino, 
às fls. 187v. a 188v., do livro n9 08, d=umento 
datado de 6 de novembro de 1961 e que passa a in~ 
truir o presente projeto. 

A referida doação foi feita sem cláusula de re 
versibilidade ou qualquer outra condição restri 
tiva, podendo o Governo Estadual dispor do patri 
mõnio recebido da maneira como melhor lhe aprou-
ver. Durante algum tempo, utilizou-se como sede 
da Escola Estadual Percília Leonardo. Posterior-
mente, o imóvel ficou disponível e foi cedido à 
Prefeitura Municipal de Araújos, por contrato de 
comodato. Hoje, tornou-se imprescindivel à Pre-
feitura, para funcionamento de órgãos da munici-
palidade. 

A doação preconizada atende, pois, ao interes-
se público e resultará em incomensuráveis benefi 
cios para toda a comunidade araujense. Por estas 
razões, solicitamos o indispensável apoio dos emi 
nentes pares da Casa ao projeto que submetemos a 
sua apreciação. 

Euclides Cintra 

- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do 
dia para a 1~ discussão, nos termos do art. 184 e 
seu § 19 do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N9 1.144/85 
Dá a denominação de Escola Estadual Ana Mendes 

Pereira Dutra à Escola Estadual de São Pedro do 
Aval, Municipio de Manhuaçu - MG. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge 
rais decreta: 

Art. 19 - Passa a denominar-se Escola Estadual 
Ana Mendes Pereira Dutra a Escola Estadual de São Pedro 
do Avaí, Municipio de Manhuaçu. 

Art. 29 - Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação 

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Sala das Reuniões, 4 de março de 1985. 

Juarez l!osken - Artur Fagundes - Domingos Lan-
na - Hugo Campos - Euripedes Craide - Agostinho 
Patrus. 

JUSTIFICAÇÃO - Dizem os humanistas que a prin-
cipal tarefa do homem é chegar a ser humano, e e~ 
ta tarefa só pode ser orientada por educadores que 
tenham o dom de desenvolver a personalidade hum~ 
na. 

São pessoas interiormente ricas, cuja alma ge-
nerosa se revela em feitos em prol de seus al~
nos e da coletividade em geral, escrevendo a hl~ 
tória bonita da solidariedade humana e marcando 
de maneira indelével sua passagem sobre a terra. 



É nesse privilegiado rol de criaturas excepcio 
nais que se insere a figura singular da educado= 
ra Ana Mendes Pereira Dutra. 

Primeira professora de São Pedro, nomeada pela 
Câmara Municipal, em 1905, D. Ana Mendes Pereira 
Dutra prodigalizou sua ação, naquele povoado e 
por todo o Município, com efeitos benfazejos pa-
ra todos os setores da atividade, notadamente o 
da educação. 

Ela possuía todas as virtudes inerentes ã su-
blimidade do magistirio e ã hierarquia da inteli 
gência. 

Amava seus alunos, e o seu amor era manifesta-
do pela qualidade de seu trabalho a favor de to-
dos. Maternalmente lidava com os.alunos e nunca 
agindo com severidade ou rigor. Preferia comvre-
end5-los com bondade, aconselhando com tranqüi-
lidade a cada um, na hora oportuna. 

Amena com todos que a conheceram, cultivava a 
milagrosa virtude da cortesia, que a fazia bem-
vista e estimada por todos e, principalmente,por 
seus alunos. 

Para terminar, convim que fique consignado que 
a Profu. Ana Mendes Pereira Dutra foi casada com 
o subdelegado de são Pedro do Avaí, José Teodoro 
Dutra, grande benfeitor da região, com quem for-
mou um lar feliz e harmonioso por mais de cin-
qüenta anos. 

Por todas essas raz6es, Manhuaçu em peso, aut~ 
ridades, políticos e gente do povo, todo~ dese-
jam prestar-lhe a homenagem que a tradiçao mine! 
ra de reconhecimento recomenda, ou seja, a perpe 
tuação de seu nome na galeria dos que fizeram d~ 
bem seu apan5gio. 

Juarez Hosken 
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do 

dia para la. discussão, nos termos do art. 184 e 
seu § 19 do Regimento Interno. 

REQUERIMENTO N9 2.576/85 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativado 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve requer a v. Exa, 
na forma regimental, a transcrição nos anais da 
Casa da palestra intitulada "Administração Pfibli 
ca do Setor Florestal e Conservação da Naturez~ 
no Brasil", proferida pelo DD. P~esidente do Ins 
tituto Estadual de Florestas de Minas Gerais,or: 
José Carlos de Carvalho. 

Sala das Reuni6es, 4 de março de 1985. 
Hugo Campos - Clêuber Carneiro - Roberto Jun-

queira - Marcos Peixoto - Hélio Resende - José Ge 
raldo de Oliveira - Luiz Vicente. -

JUS~IFI~AÇÃO - A s~brevivência das naç6es est5 
adstr1ta a preservaçao de seus recursos natura~. 

As reservas florestais, uma das suas principais 
riquezas, embora renováveis, dependem de perfei-
ta ticnica de manuseio, a fim de que seja assegu 
rado o equilÍbrio natural da 5gua, do solo, d~ 
flora e da fauna, caracterizadores da vida no 
Planeta. 

A existência de uma preocupação constante do ho 
mem com estes aspectos é visível nos pulses civi 
lizados, evitando-se a violentação do meio ambi-
ente, em defesa de suas condiç6es de vida, atra-
vés da preservação de coberturas florestais, pr~ 
porcionalmente ao respectivo número de habitantes. 

O desmatamento em nosso Pais tem atingido indi 
ces alarmantes, provocando a poluição dos rios; 
a desproteção das terras, a erosão do solo, a i~ 
termitência dos rios, a baixa produtividade agri 
c~la e, na época das chuvas, as grandes inunda-
çoes. 

A ação predatória, em nome do desenvolvimento, 
presente na Amazônia, no Sul do Pará, no Norte 
do Mato Grosso, no Maranhão, no Planalto Central 
e nos cerrados, acusa a falta de politica conseE 
vacionista e a necessidade de adoção de nova fi-
losofia por parte da administração florestal,or! 
entada para medidas que, além de fiscalizad~ras, 
deverão estar voltadas para a conscientizaçao das 
autoridades, dos dirigentes de empresas e das c~ 
munidades quanto aos riscos do desequilibrio eco 
lógico e os processos técnicos de evit5-lo. -

o modelo de desenvolvimento adotado pelo Bra-
sil utilizou-se de politica econômica predatória 
e imediatista, desvinculada dos interesses nacio 
nais, transformando o nosso Pais em mero fornece 
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dor de matéria-prima para os paises industriali-
zados. 

O IBDF, criado através do Decreto n? 289/67, 
veio caracterizar com mais eficiência a adminis-
tração pfiblica florestal, mas, no evoluir de 
suas funç6es, reclama, para o êxito de seus obje 
tivos, a descentralização de suas atividades e i 
sua estruturaçªo em sistema nacional, permitindo 
a interiorizaçao do poder pfiblico no setor flo-
restal através da participação de Estados, muni-
cípios e comunidades, que, conjuntamente, passa-
rão a promover a disseminação de conhecimentos 
técnicos de conservação da natureza, visando a 
questão ambiental e ~ melhoria de condiç5es de 
vida das populações. 

Abordando aspectos relevantes da administração 
pfiblica florestal e da conservação da natureza,o 
Presidente do Instituto Estadual de Florestas pro 
feriu a pale~tra, cuja transcrição solicitamos; 
por considera-la de grande importãncia no panora 
ma nacional. -

llugo Campos 
- Publicar. A Mesa da Assemblfiia. 

REQUERIMENTO N9 2.577/85 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, na forma regi-
mental, requer de v. Exa., ouvida a Casa, seja en 
viado oficio ao Exmo. Sr. Governador do Estado ; 
no sentido de que seja instalada uma delegacia de 
ensino na cidade de Formiga. 

Sala das Reuni5es, 4 de março de 1985. 
João Arafijo Ferraz - Raimundo Rezende - José Ma 

ria Chaves - Raimundo Albergaria - Mares Guia 
Paulo Ferraz. 

JUSTIFICAÇÃO - Quando da apresentação da pro-
posta que criou delegacias de ensino no Estado,a 
referida cidade foi incluida na relação aprovada 
em plen5rio e, posteriormente, sancionada pelo 
Sr. Governador. 

A instalação da delegacia se faz necess5ria per 
se tratar de um nficleo importante, com uma gran-
de população e para o qual convergem todas as c~ 
dades vizinhas, em face de seu constante cresci-
mento e pela sua localização privilegiada. 

João Arafijo Ferraz 
- Publicar. À Comissão de Educação. 

REQUERIMENTO NQ 2.578/85 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, regimentalmente 
apoiado, requer de V. Exa., ouvida a Casa, seja 
enviado oficio ao Exmo. Sr. Governador do Estado 
no sentido de que seja instalada um delegacia de 
ensino na cidade de Itabira. 

Sala das Reuni6es, 4 de março de 1985. 
João Arafijo Ferraz- José Laviola- RaimundoR~ 

zende - José Maria Chaves - Raimundo Albergaria-
João Pedro Gustin. 

JUSTIFICAÇÃO - A cidade de Itabira é, hoje,uma 
das mais importantes do Vale do Aço, com uma po-
pulação fixa atuante, quer seja no comércio, na 
indfistria ou na educação. 

A sua localização privilegiada faz convergir~ 
ra o seu centro as populaç6es das cidades vizi-
nhas. 

A instalação de uma delegacia de ensino na ci-
dade de Itabira se faz necessária para o atendi-
mento e a racionalização dos trabalhos das enti-
dades educacionais daquela região. 

João Arafijo Ferraz 
- Publicar. À Comissão de Educação. 

REQUERIMENTO N? 2.579/85 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve requer a V. Exa, 
na forma regimental, seja encaminhado veemente 
apelo aos Exmos. Srs. Presidente da Repfiblica,Gen. 
João Batista Figueiredo, e Governador do Estado, 
Dr. Hélio Carvalho Garcia, no sentido de as popu 
lações atingidas pelas filti~as enchentes_ serem 
beneficiadas com a decretaçao da suspensao da 
incidência de obrigações fiscais, tal como ocor-
reu por ocasião das calamidades que assolaram as 
economias dos Estados do Sul e do Nordeste. 
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Requer, mais, que seja enviada cópia, em intei 
ro teor, do presente requerimento às mencionadas 
autor-idades. 

Sala das Reuniões, 4 de março de 1985. 
Mário Pacheco - Samir Tannus - José Laviola 

Euclides Cintra - Hugo Campos - Roberto Junquei-
ra. 

JUSTIFICAÇÃO - As enchentes deste ano, corno ne 
nhurna outra anterior, foram arrasadoras, atingin 
do mais de urna centena de rnunicipios em Minas e 
dezenas nos vizinhos Estados do Rio de Janeiro, 
Espirito Santo e são Paulo, cujos rios, em gran-
de parte, são caudatários de afluentes que nas-
cem nas diversas regiÕes mineiras. 

Trago minha contribuição, refletindo os apelos 
das populações flageladas, dirigindo-me ao Gover 
nadar Hélio Garcia e ao Presidente João Batisti 
Figueiredo. Que estas eminentes autoridades de-
terminem aos seus auxiliares diretos - Secretários 
e Ministros - que ponham em execução, em caráter 
urgente e prioritário, as medidas que as necessi 
dades e o momento de cada comunidade flageladã 
exigem. 

Na área ~ributária e 9as contribuições sociais, 
a decretaçao da suspensao da incidência de obri-
gações fiscais constitui medida salutar, tal co-
rno as que foram adotadas por ocasião das calami-
dades que assolaram as economias dos Estados do 
Sul e do Nordeste. 

Urnas cidades foram mais atingidas que outras , 
dei~ando a sua população em condições de recupe-
raçao muito dificeis, com a perda de sua base eco 
nôrnica urbana, destroçada com a perda total de 
bens de uso e ~e artigos de comércio e produção 
industrial, alem de desabamentos, atingindo uni-
dades habitacionais e comerciais de grande valor, 
corno no caso de Carangola, Abre Campo, Além Pa-
raiba, Três Corações, etc. · 

Há que amparar e alavancar as economias sacri-
ficadas, para que elas voltem a ser o suporte das 
atividades locais e da normalidade da vida so-
cial. 

Aqui s~ impõe a atuação dos Governos·do Estado 
e da Uniao, mobilizando recursos materiais e fi-
nanceiros, assim corno medidas legais ou normati-
vas de cunho social. 

Para a reconstrução urbana, são necessários au 
xilios às prefeituras e às vitimas de desabamen= 
tos, através dos Órgãos próprios de assistência 
ou de financiamentos. 

Para a recomposição das atividades econômicas 
faz-se mister o fornecimento de recursos pela ~ 
co Central, a custo financeiro subsidiado ou ã 
fundo perdido, através dos bancos oficiais. 

No setor educacional, é necessária a concessão 
através da Fundação de Assistência ao Educando : 
de bolsas de estudo especiais em favor das farni-
lias especialmente atingidas pela calamidade. 

No setor viário, através do Ministério dos 
Transportes, é preciso repasse de recursos ao 
DER e ao QNER, para reconstrução das pontes e 
restauraçao das estradas de rodagem. 

Pelo exposto, contamos com o apoio dos nobres 
pares ao presente requerimento. 

Mário Pacheco 
Publicar. Â Comissão de Saúde e Ação Social. 

REQUERIMENTO N9 2.580/85 
Exrno. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

o Deputado que este subscreve requer a V.Exa., 
na forma regimental, seja encaminhado apelo da 
casa ao Exrno. Sr. Governador do Estado, Dr. Hélio 
Garcia, e ao Presidente do Instituto de Previdên 
cia dos Servidores do Estado de Minas Gerais 
IPSEMG, no se~tido de inovarem o sistema de paga 
rnento de pensoes e beneficios a segurados desse 
Instituto, implantando carnês semestrais, onde 
já se tenha estipulado a data e o valor de rece-
bimento. 

Requer, ainda, seja enviada àquelas autoridades 
cópia, de inteiro teor, da justificação que fun-
damenta a presente proposição. 

Sala das ~eu~iões, ~ d~ rnar9o de 1985. 
Geraldo R~be~ro - Serg~o Ern~lio - Clodesmidt 

Riani - João Barbosa - Ferraz Caldas - João Pin-
to Ribeiro. 

JUSTIFICAÇÃO - O sistema previdenciário do Esta-
do de Minas Gerais alcança niveis de organização 

incornpativeis com o atraso ainda reinante em de-
terminados setores do mesmo Instituto. A marcação 
de consultas por telefone, a automação implanta-
da no ~ospital e a dinamização das agênciasregio-
nais nao condizem com o precário atendimento pres 
tado aos aposentados. Estes não sabem qual o diã 
certo para recebimento e, sequer, o valor à que 
têm direito, quando dos reajustes. O Ministério 
da Previdência Social fornece aos seus beneficiá 
rios carnês semestrais, indicando data e valor dÕS 
recebimentos. Acreditamos que o mesmo sistema d~ 
ve ser implantado pelo IPSEMG, com significativas. 
vantagens para os contribuintes. 

Urna vez que a medida tende a beneficiar os se-
gurados e melhorar os serviços prestados pelo 
IPSEMG, solicitamos o apoio dos nobres pares, p~ 
ra aprovação da mesma. 

Geraldo Ribeiro 
- Publicar. Â Comissão de Serviço PÚblico. 

REQUERIMENTO N9 2.581/85 
Exrno. Sr. Presidente da Assembléia Legislativado 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, na forma reg~~ 
tal, requer a V. Exa. sejam encaminhados apelos 
aos Exrnos. Srs. Dr. Hélio Carvalho Garcia, Gover 
nador do Estado de Minas Gerais, Deputado Âlvaro 
Antônio Teixeira Dias, Secretário de Estado dos 
Transportes, e Dr. Antônio Alberto Canabrava, D~ 
retor-Geral do DER-MG, no sentido de determinarem 
providências objetivando o asfaltamento da estr~ 
da que liga Bom Jesus do Galho a caratinga. 

Requer, ainda, seja encaminhada àquelas a~tor~ 
dades cópia, em inteiro teor, da justificaçao que 
fundamenta o presente requerimento. 

Sala das ReuniÕes, 4 de março de 1985. 
José Bonifácio Filho - Domingos Lanna - Manoel 

Conegundes - Milton Salles - José pereira - Pau-
lo Almada. 

JUSTIFICAÇÃO- Toda a população de Bom J~susdo 
G~lho aguarda, com ansiedade, a pavirnentaçao as-
faltica ora solicitada. 

Inportante Hunicipio, situado na zona do Rio 
Doce, Bom Jesus do Galho mantém intercâmbio co-
mercial com diversas cidades, mas é com Caratin-
ga que todos os seus habitantes mantêm estreito 
relacionamento, não só pela proximidade, mas, s~ 
bretudo, por ser Caratinga urna cidade dotada de 
Ótimas faculdades, renomados estabelecimentos de 
crédito, diversas agências regionais da adminis-
tração pública, facilitando, pois, um maior in-
tercâmbio entre esses prósperos Municipios. 

No entanto, o grande obstáculo para urna maior 
expansão é a precariedade da estrada que liga Bom 
Jesus do Galho a Caratinga. O tráfego é penoso, 
principalmente no periodo das chuvas, com conse-
qüentes transtornos para todos os usuários e, ~~ 
bretudo, para o rápido escoamento da produçao 
agricola, ocasionando perdas consideráveis para 
a economia mineira. 

O asfaltamento da estrada ligando Bom Jesus do 
Galho a Caratinga é de interesse regiQnal, pois 
irá atender diversos rnunicipios vizinhos, que, 
obrigatoriamente, utilizam essa estrada. 

_Há de se considerar, ainda, que a concretiza-
çao desse objetivo i~á dar condições ao Governo 
de Minas de lançar mao de urna de suas priorida-
des, que é o combate ao desemprego, pois irá oc~ 
par dezenas de pessoas que aguardam novas oportu 
nidades de trabalho. -

Assim sendo, solicito dos nobres pares o apoio 
ao presente requerimento. 

José Bonifácio Filho. 
- Publicar. Â Comissão de Economia e Obras PÚ-

blicas. 

REQUERIMENTO N9 2.582/85 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado abaixo assinado, regimentalmente apoi-
ado, requer, ouvido o Plenário, seja transcrito 
nos anais da Casa o pronunciamento anexo, profe-
rido pelo eminente Secretário de Estado de Mi-
nas e Energia, Deputado Gil César Horeira de 
Abreu, em solenidade em que lhe foi conferida rn~ 
dalha pela Sociedade Mineira de Engenheiros. _ 

Solicita, ainda, que, da decisão da Casa, sede 
ciência ao nobre Secretário, anexando cópia de 
inteiro teor deste requerimento. 



Plenário Presidente Juscelino Kubitschek, 4 de 
março de 1985. 

José Santana - Delfim Ribeiro - Dénio l'breira-
Jésus Trindade - Euclides Cintra- Luiz Vicente. 

JUSTIFICAÇÃO - Lidirno representante do valor e 
energia, do caráter e personalidade que forjam o 
autêntico homem de Minas Gerais, o caro amigo e 
colega, eminente Secretário Gil César, vem em-
prestando sua capacidade e eficiência à frente 
dos trabalhos da recém criada Secretaria de Mi-
nas e Energia, enfrentando os grandes desafiosdo 
setor que exigiram a criação dessa Pasta. 

Para honrar-lhe o mérito, reconhecido por to-
dos nós, granjeado durante sua fecunda vida pú-
blica, a Sociedade Mineira de Engenheiros houve 
por bem outorgar ao nobre Secretário sua medalha 
de mérito, ocasião em que S. Exa. fez um pronun-
ciamento - peça que retrata sucinta memória de 
sua vida pÚblica e fortalece a esperança no futu 
ro do nosso Estado e Pais - digno de fazer parte 
dos anais desta Assembléia Legislativa. 

Espero, pois, contar com o apoio de meus nobres 
colegas para a aprovação do presente requerimen-
to. 

José Santana 
- Publicar. À Mesa da Assembléia. 

REQUERIMEN'rO NQ 2. 583/85 
Exrno. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado infra-assinado, na forma do Regirnen 
to Interno da Casa, ouvido o Plenário, requer se 
jarn enviados oficios ao Dr. Hélio Garcia, Gover= 
nadar do Estado, e ao Dr. Octávio Elisio Alvesde 
Brito, Secretário da Educação, no sentido de se 
promover a estadualização do Instituto Educacio-
nal Cel. José Ortiga, ora mantido pela Prefeitu-
ra Municipal de São Francisco. 

Sala das ReuniÕes, 4 de março de 1985. 
Pedro Narciso - José Maria Borges - João Pedro 

Gustin - Roberto Junqueira - Wainer Ávila - Do-
mingos Lanna. 

JUST~FICAÇÃO - A e~carnpação, pelo Estado, vi-
sando a estadualizaçao do Instituto Educacional 
Cel. José Ortiga, situado na cidade de são Fran-
cisco, se faz necessária, urna vez que, tanto o 
corpo docente quanto o discente se encontrarn,dia 
a dia, mais sacrificados. 

O primeiro, por receber salários irrisórios,in 
cornpativeis com a dignidade da nobre profissão e 
~efa~ados diante da realidade inflacionária, ho-
Je tao aviltante. 

O segundo, pela deficiência do material básico 
recebido, pela precariedade das condiçÕes de en-
sino e, principalmente, pela incerteza quanto à 
continuidade dos estudos, urna vez que a Prefeitu 
r~ local, por mais que se esforce, não suportarã 
tao alto encargo diante dos prejuizos de custeio. 

Em face disso, cumpre-nos fazer chegar até as 
autoridad~s responsáveis ~s reais aspirações do 
povo de Sao Francisco, que aguarda com anseio o 
deferimento desta justa reivindicação. 

Pedro Narciso. 
- Publicar. À Comissão de Educação. 

REQUERIMENTO N9 2.584/85 
Exrno. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, na forma reg~n 
tal, requer a v. Exa. seja dirigido veemente ape 
lo ao Exrno. Sr. Governador do Estado, Dr. Héli~ 
Carvalho Garcia; ao Exrno. Sr. Secretário de Esta 
do da Fazenda, Dr. Luis Rogério Mitraud de castrÕ 
Leite, e ao Presidente do IPSEMG, Dr. José Ferraz 
da Silva, no sentido de serem feitos estudos vi-
sando a estender o 139 salário às pensionistasdo 
IPSEMG e às do Estado. 

Sala das Reuniões, 4 de rnar9o de 19~5. 
Euclides Cintra - Paulo Araujo - Joao Navarro-

Cyro Maciel - Carnilo Machado - Mário Pacheco. 
JUSTIFICAÇÃO - Constitui medida das mais jus-

tas e oportunas a concessão do 139 salário às pen-
sionistas do IPSEMG e às do Estado. 

f; providência justa, porque se consubstancia nos 
postulados universais de respeito ao trabalho do 
homem. 

Oportuna a concessão, vez que se estriba nos 
propósitos da consciência brasileira, no sentido 
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de serem solucionados, primordialmente, os graves 
problemas internos do Pais. 

É claro que a situação das pensionistas minei-
ras se inclui nesse contexto, pois a violenta es 
piral inflacionária já provocou sérios gravames 
em seu poder aquisitivo. 

Por estas razões, vimo-nos impelidos a tornar 
essa iniciativa, para a qual pedimos o apoio dos 
nobres pares. 

Euclides Cintra 
- Publicar. À Comissão de Serviço PÚblico. 

REQUERIMENTO NQ 2.585/85 
Exrno. Sr. Presidente da Assembléia Legislativado 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, regimentalmente 
apoiado, requer a v. Exa. seja encaminhado apelo 
ao Exrno. Sr. Governador do Estado no sentido de 
serem adotadas providências quanto ao precar1o 
atendimento que a Cia. de Saneamento de Minas Ge 
rais - COPASA, vem prestando aos usuários de seus 
serviços no Vale do Aço. 

Re~uer· seja~ realizados estudos com relação à 
qual1dade da agua que chega para o consumo fi-
nal, quanto ao atendimento ao pÚblico, às tari-
fas e à execução de obras nos centros urbanos, 
sem o correspondente reparo das vias públicas da 
nificadas. Em todos esses itens, o usuário encon 
tra-se profundamente prejudicado. -

Requer, também, o envio de cópia de inteiro teor 
da justificação deste requerimento àquela autori 
dade. 

Sala das Reuniões, 4 de março de 1985. 
Geraldo Ribeiro - Jaciel Pereira - Luiz Alber 

to Rodrigues - Armando Costa - Kernil Kurnaira 
João Pinto Ribeiro - José Bonifácio Filho. 

JUSTIFICAÇÃO - No momento em que a COPASA come 
mora dez anos de atividade em Minas Gerais, mui 
tos méritos lhe são reconhecidos. Entretanto, os 
serviços implantados no Vale do Aço podem ser co~ 
siderados corno urna mancha negra em seu "curricu-
lurn". 

Em Ipatinga e Coronel Fabriciano, mesmo jogan-
do os esgotos que recolhe no curso d'água mais 
próximo, sem o rninirno tratamento, aquela empresa 
cobra por este serviço o mesmo que pelo forneci-
mento de água. E esta, por sua vez, costuma fal-
tar e, via de regra, tem coloração avermelhada, 
carregada de urna lama da mesma cor. Caso especi-
fico do Municipio de Timóteo, onde o problema foi 
contornado, mas não resolvido. 

Em Coronel Fabriciano a reclamação é constante, 
principalmente por parte dos motoristas e comer-
ciantes, contra os reparos mal feitos ou a falta 
destes nas ruas e passeios onde as empreiteiras 
da COPASA realizam obras de ampliação da rede de 
distribuição. Em Ipatinga, o povo reclarna_contra 
a falta de receptividade de suas reclarnaçoes. P~ 
rece que elas não são levadas a sério, repetin-
do-se cotidianamente. 

Nas tarifas, além dos aumentos exorbitantes e 
extorsivos, determinados pelo Governo Federal, 
os erros de medição são constantes. Ou isso, ou 
não há critérios nas suas cobranças, visto que 
barracos com equipamentos elementares pagam o me~ 
mo que algumas mansões. 

Por esses motivos, solicitamos um amplo estudo 
com vistas a reestruturar a Regional do Vale do 
A}o, dotando-a dos equipamentos e recursos nece~ 
sarios para o atendimento satisfatório da popula 
ção local. -

Pelos beneficios que este requerimento pode tra 
zer ao Vale do Aço, solicitamos aos nobres pares 
apoio para su& ~~~ovaç~J· 

Geraldo Ribeiro 
- Publicar. À Comissão de Proteção e Defesa do 

Consumidor. 
REQUERIMENTO N9 2.586/85 

Exmo. Sr.,Presidente da Assembléia Legislativado 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve requer a v. Exa., 
segundo a forma regimental, seja encaminhado ape 
lo desta Casa ao Exmo. Sr. Governador do Estad~ 
no sentido de serem tomadas urgentes providências 
para reconstrução da Ponte Queimada, localizada 
sobre o rio Doce, no Municipio de córrego Novo. 

Requer, ainda, seja enviada cópia de inteiro 
teor ~a justificação que fundamenta a presente pro 
posiçao àquela autoridade. -
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Sala das ReuniÕes, 4 de março de 1985. 
Geraldo RibeirQ - Luiz Alberto Rodriques - Le-

mil Kumaira - Joao Pinto Ribeiro - ArFando Costa-
Jaciel Pereira. 

JUSTIFICAÇÃO - Dritmáticos prejuízos para a po-
pulação de inúmeros municípios de Minas Gerais f~ 
ram registrados após as chuvas do princípio des-
te ano. O Vale do Rio Doce, como o Governador hé 
lio Garcia póde presenciar pessoalmente, foi ui 
dos mais atingidos. Esses problemas justificaram 
o pedido de empréstimo em moeda estrangeira já 
aprovado por esta Casa, com o qual so pretende so 
lucioná-los. -

Entre as obras que devem ser consideradas prio 
ritárias, acreditamos incluir-se a reconstruçã~ 
da Ponte Queimada, totalmente destruída pelas clru 
vas. Além dessa ponte, o Município de Córrego No 
vo teve inúmeros aterros de pontes destruídos,obs 
trução de bueiros e danificação de oito estradas 
rurais. Daí a necessidade de socorro do Estado. 

A reconstrução da Ponte Queimada requer extre-
ma urgência; trata-se da única via de ligação en 
tre os MunicÍpios de CÓrrego Novo, Raul Soares e 
Bom Jesus do Galho e o Vale do Aço. Dessas cida-
des partem produtos agrícolas, suínos e aves pa-
ra o consumo do Vale. Encontra-se interditadodo 
todo o relacionamento desses 11unicÍpios com Ipa.::-
tinga, Coronel Fabriciano e Timóteo, inclusive li 
nhas de ónibus, trânsito de estudantes e doentes 
em tratamento. Como a municipalidade não tem as 
mínimas condições para resolver essa questão,tor-
na-se imprescindível a participa~ão do Estado. 

Uma vez que se trata de necessaria obra, com 
grande reflexo social, conto com o apoio dos no-
bres pares para aprovação deste requerimento. 

Geraldo Ribeiro 
- Publicar. À Comissão de Economia. 

REQUERIMENTO N9 2.587/85 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativado 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve requer a V. Exa., 
segundo a forma regimental, envio de apelo desta 
Casa ao Exmo. Sr. Governador do Estado, no senti 
do de serem reparados os Km 106 e lll da rodovia 
BR- 3 81, bem como a renovação do convênio PG 64/79, 
firmado entre o Estado de Minas Gerais e o Depar 
tamento de Estradas de Rodagem - DER, com vistas 
à construção da terceira pista da referida rodo-
via, no trecho entre os Municípios de Nova Era 
e Coronel Fabriciano. 

Requer, ainda, o envio àquela autoridade de in 
teiro teor desta proposição. 

Sala das Reuniões, 4 de março de 1985. 
Geraldo Ribeiro - Luiz Alberto Rodriques - Ke-

mil Kumaira - João Pinto Ribeiro -Armando Costa-
MÍlton Salles. 

JUSTIFICAÇÃO - Conforme correspondência por nós 
enviada recentemente ao Exmo. Sr. Governador, Dr. 
Hélio Garcia, por diversas vezes temos manifesta 
do nossa preocupação quanto ao precário estado de 
conservação em que se encontra a rodovia BR-381, 
no trecho Belo Horizonte/Vale do Aço. Por seu tra 
jeto originalmente perigoso e devido aos buracos 
no meio da pista, queda de barrancos e erosoes 
que tomam parte das mesmas, o trânsito é c~da 
dia mais arriscado, sendo ainda crescente o nume 
ro de veículos que ali trafegam, principalmente 
carretas que abastecem o Nordeste de Minas, Sul 
da Bahia e outros Estados, além daqueles que es-
coam a produção do Vale do Aço. 

se as condiçÕes de tráfego já eram ruins, pio-
res estão após as chuvas desse início de ano,par 
ticularmente no trecho entre Nova Era e Coronel 
Fabriciano, onde o asfalto era mais velho, a pis 
ta estreita e sem a mínima sinalização. -

voltamos, portanto, a reivindicar:a construção 
da terceira pista na BR-381; que o convênio com 
0 DER, número PG 64/79, seja renovado; que sejam 
recuperados os km 106 e 111, eliminando-se os 
desvios ali existentes há mais de dois anos, e 
que toda a e~trada seja recapeada. 

A realizaçao dessa obra pelo Governo do Estado 
servirá, em parte, para retribuir ao Vale do Aço 
o tanto que e~te tem dado ao Estado, como segun-
da maior regiao arrecadadora de impostos em Minas 
Gerais. 

Uma vez.que tr2ta~§e de justa rBivindicação de 
toda uma ~mensa reg~ao, conto com meus nobres p~ 

res para aprovação do presente requerimento. 
Geraldo Ribeiro 
- Publicar. À Comissão de Economia. 

REQUERIMENTO N9 2.588/85 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve requer, na forma 
regimental, sejam solicitadas providências ao Sr. 
Governador do Estado e ao Sr. Secretário de Esta 
do de Obras PÚblicas, no sentido de o Estado con 
ceder verba para construção de ponte sobre o rio 
Itaim, no Município de Pouso Alegre, ligando es-
te MunicÍpio a Cachoeira de Minas. 

Sala das Reuniões, 4 de março de 1985. 
Ronaldo Carvalho - José Maria Borges - Antônio 

Faria - Clodesmidt Riani - João Pinto Ribeiro 
Luiz Alberto Rodrigues. 

JUSTIFICAÇÃO - A ponte que liga os NunicÍpios 
de Itaim e Cachoeira de Minas encontra-se em pre 
cárias condições, pois é de madeira, além de es~ 
tar colocando em risco a vida dos usuários. É tam 
bém a única via de acesso entre os dois Municí.::-
pios, servindo principalmente à comunidade de 
Itaim. 

Cumpre esclarecer que os Prefeitos das duas cl 
dades, embora não medindo esforços para soluci~ 
nar o problema, não dispõem de recursos suficie~ 
tes para tal. 

Assim,, esperamos contar com o apoio dos nobres 
pares para a aprovação deste. 

Ronaldo Carvalho 
- Publicar. À Comissão de Economia. 

REQUERIMENTO N9 2.589/85 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

o.Deputado que este subscreve, regimentalmente 
apo~ado, requer a V. Exa. se digne enviar ao Pr~ 
sidente do Banco Central, Prof. Afonso Celso Pa~ 
tore, solicitação para que os bancos oficiais 
BEMGE e CREDIREAL - tenham autorização para ope-
rar no sistema de caderneta de poupança. 

Sal~ das ReuniÕes, 4 de março de 1985. 
Antonio Faria - Armando Costa - José Maria Bor 

ges - Neif Jabur - João Pinto Ribeiro - Clodes~ 
midt Riani. 

JUSTIFICAÇÃO - O Estado de Minas Gerais , com 
72~ municÍpios, somente possui agências da Mina~ 
Ca~xa em aproximadamente 200 deles. o BEMGE e o 
CREDIREAL têm agências em mais de 300 municípios. 
A MinasCaixa tem permissão para operar no siste-
ma de caderneta de poupança, enquanto o BEMGE 
e o CREDIREAL não são credenciados para o exerci 
cio de tal operação. 

Fica, então, a defasagem em torno de 300 muni-
cípios, sem permissão para operarem no Pistema 
d; caderneta de poupança em estabelecimentos ban 
carios oficiais. 

Ocorrendo a autorização necessária para o fim 
proposto, os reflexos financeiros e económicosde 
tal medida seriam altamente positivos para estes 
300 municípios, além do alcance social que a po~ 
pança_t~aria às respectivas populações. 
Anton~o Faria 
- Publicar. À Comissão de Economia. 

REQUERIMENTO 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve cumpre o doloro-
so dever de comunicar à Casa o falecimento do ex 
Deputado Cel. Jairo Pereira da Silva, ocorrido ã 
19 de dezembro de 1984, nesta Capital, e requer 
um voto de pesar pelo infausto acontecimento,com 
suspensão da reunião nesta data. 

Requer, ainda, seja dada ciência deste voto à 
família enlutada, na pessoa da viúva, Sra. Maria 
Auxiliadora Pereira da Silva, residente na Rua P~ 
dre Marinho, 221, Bairro Santa Efigênia, em Belo 
Horizonte. 

Sa~a das ReuniÕes, 4 de março de 1985. 
Joao Navarro - José Bonifácio Filho - Nilson Gon 

tijo - João Pedro Gustin - Neif Jabur - Raimundo 
Rezende - Euripedcs Craide - Jésus Trindade - Ke 
mil Kumaira - Geraldo Ribeiro. 

JUS'riF I CAÇÃO - A morte nos priva de valores hu 
manos inestimáveis, que a vida, em seu extraord];: 



n5rio processo de transformaç~o e criaçao, nao 
consegue substituir. 

S~o pessoas interiormente ricas, cuja alma ge-
nerosa se revela em feitos que beneficiam a cal! 
tividade, escrevendo a história bonita da yolid~ 
riedade humana e marcando de maneira indelevel sua 
passagem sobre a terra. 

É nesse privilegiado rol de criaturas excepcio 
nais que se insere a figura singular do ex-Depu~ 
tado Cel. Jairo Pereira da Silva. 

Nascido em Belo Horizonte, em 31/10/1924, era 
filho do Cel. Antônio Pereira da Silva e de D.Ma 
ria Bassi da Silva. 

Ingressou na PMMG em 18 de junho de 1940, como 
soldado, galgando todos os postos, até o de coro 
nel, por merecimento. 

N->PMMG, foi: Instrutor da Academ.ia de Policia 
Militar (antigo DI); Subchefe do Gabinete Mili-
tar na administração Magalhães Pinto; Comandante 
do 99 Batalh~o, em Barbacena; Diretor de Pessoal; 
Diretor de Orçamento e Finanças; Diretor de Pro-
visão Geral e Chefe do Estado Maior. Ingressou na 
reserva da Corporaç~o após 30 anos de brilhantes 
serviços prestados: •. 

Eleito Deputado a Assemble~a Legislativa, exe~ 
ceu o mandato no período de 19 de fevereiro de 
1971 a 31 de janeiro de 1975, revelando-se um pa~ 
lamentar combatente e atuante, deixando larga fo 
lha de beneficios prestados à Casa e à coletivi~ 
dade. 

Formado em Direito, fez ainda os cursos de Ciê~ 
cias Contábeis, ADESG, Humanismo (promovido pela 
ONU), Escola das Armas (Exército) e todos os cu~ 
sos promovidos pela PMMG. 

Ligado ao esporte desde sua infância, foi atl! 
ta e dirigente. Integrou os times de basquete e 
vôlei da PMMG, do América e do antig? Paissandu. 
Foi, ainda, Diretor de Futebol do America, quan-
do o clube conquistou seu Último campeonato, em 
1971, além de Vice-Presidente, Conselheiro e be-
nemérito do clube. 

Como militar e desportista, recebeu o titulo de 
Cidadão Honor5rio de diversos municipios, e seu 
nome foi dado a ruas em Lavras, Barbacena e Be-
tim. 

Exercia o cargo de Presidente da União dos Re-
formados da PMMG, tendo sido eleito em 19 de no-
vembro passado, com grande votaç~o. 

O Cel. Jairo Pereira da Silva foi exemplar che 
fe de família, formando um lar feliz e harmonia~ 
so. 

Deixa a viúva, a Sra. Maria Auxiliadora, e os 
seguintes filhos: Jairo Júnior, Maria Luiza, Fer 
nando Antônio e Ricardo LÚcio, além de genros,no-
ras e netos. 

Com base no exposto, solicitamos aos nobres p~ 
res ~ aprovação do presente requerimento. 

Joao Navarro 
- Publicar. 

REQUERIMENTO 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, regimen~almente 
apoiado, requer a v. Exa., ouvido o Plenario, s~ 
ja consignado em ata de nossos trabalhos e inse-
rido nos anais da Casa um voto de pesar pelo fa-
lecimento do Sr. Francisco Arcanjo de Souza Melo, 
ocorrido nesta Capital, no dia 27 de janeiro úl-
timo, c solicita que esta Assembléia manif~ste seu 
pesar à família enlutada, na pessoa da viuva, D. 
Geraldina Guedes de Sá, residente na cidade de 
Santa Bárbara-MG. 

Sala das Reuniões, 4 de março de 1985. _ 
Roberto Luiz Soares - Cyro Maciel - Paul~ Ara~ 

jo - Domingos Lanna - Euclides Cintra - Joao Pe-
dro Gustin. 

JUSTIFICAÇ~O - Enorme consternação trouxe à co 
munidade de Santa B5rbara-MG o falecimento, no 
dia 27 de janeiro de 1985, do Sr. Francisco A~an 
jo de Souza Melo. _ . . 

Militando na agricultura e na pecuar~a, Fra~~~ 
co Arcanjo bem conheceu sua comunidade e nela se 
integrou utilmente, conquistando uma liderança re~ 
peitáda e mantida. . 

Homem de grande bondade, portado: ~o ma~s ~le
vado conceito e descendente de fam~l~a trad~ci~ 
nal,Francisco Arcanjo de Souza M~lo foi conduzi-
do, através de expressiva votaçao de seu pov~ao 
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cargo de Vice-Prefeito nas eleições de 1962. Ocupou 
o cargo de Vice-Prefeito até 1964, quando, por 
motivo de desincompatibilização do cargo; o Pre-
Prefeito eleito, Dr. Hélvio Moreira dos Santos, 
candidat.a-se ao cargo de Deputado Estadual, dan-
oportunidade, assim, para que o Sr. Francisco A~ 
canja de Souza Melo fosse Prefeito no período de 
1965 a 1966. 

Filho de Severino Arcanjo de Melo e D. Maria de 
Souza Bastos, nascido aos 6 de junho de 1908,na 
Fazenda das Bateias, Municipio de Santa Bárbara, 
Seu Chico Severino, como era popularmente conhe~ 
cido, procurou, na condição de Prefeito.Municipal, 
dar prioridade à educação de seu povo, tendo con~ 
truido três escolas municipais. 

Inúmeras foram as obras que realizou no desem-
penho de seu cargo de Chefe do Executivo Munici-
pal, que definiram sua conduta irrepreensivel,re~ 
ponsável e caridosa, sempre voltada para o trab~ 
lho em prol do bem-estar do povo que o acolheu. 

Dentre estas obras, destaca-se a construção do 
Matadouro Municipal, obra há muito reclamada pe-
la população, que assim viu atendida uma de suas 
muitas necessidades. 

Foi casado com D. Geraldina Guedes de Sá e,além 
de seus inconsoláveis amigos, deixou 12 filhos, 
66 netos e 6 bisnetos. 

Configura-se justa a aprovação do presente re-
querimento por parte dos nobres pares, como se 
espera e confia, ficando assim consignada a nos-
sa condolência pelo triste acontecimento. 

Roberto Luiz Soares 
- Publicar. 

REQUERIMENTO 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais 

O Deputado que este subscreve requer a V.Exa., 
na forma regimental, seja registrado em_ata dos 
nossos trabalhos um voto de congratulaçoes com a 
INFRAL- Indústria Mineira de Fraldas Ltda., com 
sede na cidade de Itaúna, na pessoa de seu Pres! 
dente, Engenheiro Paulo Guimarães Cerqueira Li-
ma, pela reativação da antiga tecelagem do Muni-
cípio de Cordisburgo. _ . . 

Requer, ainda, que desta decisao leg~slat~va 
se dê ciência ao homenageado, anexando-se ~o ex-
pediente cópia de inteiro teor da justificaçao que 
fundamenta o presente requerimento. 

Sala das ReuniÕes, 4 de março de 1985. 
José Santana - Paulo Araújo - Domingos Lanna -

Luiz Vicente - Euclides Cintra - Dálton Canabra-
va - José Laviola - Delfim Ribeiro. 

JUSTIFICAÇÃO - Após algum tempo de funcioname~ 
to, a indústria de tecelagem de Cordisburgo, im-
plantada em 1973, teve suas atividades to~almen
te paralisadas, perma~ecendo intatos, porem, seu 
maquinário e instala2oes · . 

Seu atual proprietario, Alberto Carlos de Fre~ 
tas Ramos, dinâmico filho daquela terra e h~mem 
de extraordinária visão, resolveu lançar-se a a~ 
dua tarefa de novamente impulsionar as atividad,es 
de tecelagem, vindo a obter pleno sucesso no SE;.,U 
errpreendimento, graças à su~ reconhe;ida com~et~ 
cia e ainda, ao valioso e ~ndispensavel apo~o do 
Sr. G~raldo José Martins, pela quarta v~z.conse
cutiva titular do cargo de Prefeito Mun~c~p~l. 

A responsabilidade técnica pela reativiaxao da 
tecelagem coube ao Engenheiro Paulo Gui~ara~s ~ 
queira Lima, Presidente da INFRAL - In~ustr~a ~~ 
neira de Fraldas Ltda., sediada em Itauna,prof~~ 
sional que angariou profundo respeito e admir~ao 
em ambos Municípios, por sua seriedade e por suas 
excepcionais qualidades de administrador! 

Abre-se assim, uma nova perspectiva de traba-
lho e de desenvolvimento para a comu~idade de 
Cordisburgo, com a conseqüente geraçao_de empre-
gos diretos e indireto~, além da~ i~ega~eis van-
tagens que a imp~antaçao de_uma ~ndustr~a propo~ 
ciona à sua regiao de atuaçao. 

Por todos estes motivos, conto com o apoio dos 
ilustres pares para a aprovação deste requerime~ 
to. 

José Santana 
- Publicar. 

REQUERIMENTO 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativado 
Estado de Minas Gerais. 
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O Deputado que este subscreve, na forma regi-
mental, solicita a v. Exa. a inserção na ata dos 
nossos trabalhos de um voto de aplauso à direto-
ria do "Estado de Ninas", jornal escolhido como 
o Veiculo do Ano de 1984. 

Requer, ainda, que do fato se dê ciência ao 
seu Diretor, Pedro Aguinaldo Fulgêncio; ao Dire-
tor-Executivo, Camilo Teixeira da Costa; ao Dire 
tor-Secretário, Theódulo Pereira; ao Editor-Ge~ 
ral, Cyro Siqueira, e ao Superintendente de Pu-
blicidade Édison Zenóbio, sendo a corresrxmdência 
enviada para a Rua Goiás, 36, nesta Capital. 

Sala das Reuniões, 4 de março de 1985. 
José Santana - João Rosa - Ronaldo Carvalho 

João Navarro - Clêuber Carneiro - Narcélio Men-
des. 

JUSTIFICAÇÃO - Constitui razão de orgulho para 
nós, mineiros, a escolha do jornal "Estado de Mi 
nas", como o Veiculo do Ano de 1984. A distinçã; 
conferida a esse periÓdico representa a vitória 
de um trabalho sério e equilibrado de sua direto 
ria, composta de jornalistas experimentados e 
equilibrados, cujo trabalho reflete a visão pru-
dente do homem de imprensa, dedicadO a bem in-
formar a opinião pÚblica mineira e brasileira, 
com excelente penetração em todas as categorias 
sociais. 

Reveste-se de especial importância o trabalho 
do jornalista, comunicador social de relevante 
destaque no mundo moderno, responsável pela difu 
são da noticia e da seriedade da informação, bus 
cando o atendimento dos principias básicos de 
respeito ao público leitor e à sociedade em ge-
ral, razões estas que transformam esse importan-
te veiculo de comunicação no principal meio de 
divulgação de idéias e filosofias que, atravésde 
suas páginas, perpetuarão os pensamentos é ide-
ais nascidos e amadurecidos com o caminhar das 
eras da civilização humana. 

É na divulgação dessas filosofias de vida, po-
sicionamento politico, social e econômico que o 
mundo gigante se torna pequeno e, nas comunidales 
mais distantes da terra, todos tomam conhecimen-
to dos novos caminhos que se abrem à humanidade, 
na incessante busca do amanhã, da originalidade, 
da descoeerta cientifica, com suas singularidales 
e inovaçoes. 

Valoroso, pois, é o trabalho do jornalista. As 
suas palavras caracterizam o patrimônio fundamen 
tal do ser humano, otimista ou pessimista, bata~ 
lhador ou entreguista, capaz de grandes criações 
e de enfrentar desafios; testemunham a perenida-
de, porque o jornal é a própria história viva. 

É meu desejo, pois, nesta oportunidade, reve-
renciar toda a classe jornalista, diretores e fun 
cionários que promovem, com dedicação, equilibrio-; 
prudência e, às vezes, até com sacrificio, a edi 
ção e distribuição diária desse periódico, que 
hoje alcança justo e merecido premio. 

José Santana 
- Publicar. 

REQUERIMENTO 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativado 
Estado de Minas Gerais. 

o Deputado que este subscreve, devidamente apoia-
do, solicita a v. Exa., ouvida a Casa e assentin 
do esta, a inserção em ata de nossos trabalhos 
de um voto de profundo pesar pelo falecimento do 
ex-Deputado Salim Teófilo Nacur, dando-se do fa-
to, conhecimento à familia enlutada, nas pessoas 
de sua esposa, 'rerezinha Sampaio Nacur, residen-
te na rua Rua Catete, 640 - Belo Horizonte; de 
seu irmão •rufic Nacur, residente em Carlos Chagas, 
na Rua Hermes Souto, 47, e de seu primo Elias 
Nacur Nagem, residente na Av. Gabriel Passos,42, 
Carlos Chagas. 

Sala das Reuniões, 4 de março de 1985. 
José Santana - Dálton Canabrava - Luiz Vicente 

Euclides Cintra - Jésus Trindade - Dênio Moreira. 
JUSTIFICAÇÃO - O ex-Deputado Salim TeÓfilo Na-

cur era natural de Santa Rita do Jacutinga, onde 
nasceu em data de 19 de setembro de 1925. 

Era filho do Sr. Teófilo Nacur e de Maria da 
Luz Nacur e deixa viúva, D. Terezinlk1 Sampaio Nacur, 
e os filho~ Giselle, Newton, Gláucia e Geysa. 

Salim Teofilo Nacur iniciou seus estudos no 
Ginásio Mineiro de Teófilo Otoni, tendo-os com-
pletado no Instituto Grambery, de Juiz de Fora e 
no Instituto Lafaiete, do Rio de Janeiro. ' 

Diplomou-se médico, em 1951, pela Faculdade Na 

cional de Medicina do Rio de Janeiro, tendo exer 
ciclo, ao longo de sua carreira, atividades médi~ 
cas no DENERU e no SAMDU. 

Iniciou sua vida politica pela legenda do PTB, 
elegendo-se Deputado Estadual em 1963. 

Durante seu mandato foi nomeado Secretário da 
Saúde, cargo que exerceu de 1964 a 1965. 

Foi designado Secretário Municipal da SaÚde,c~ 
go que exerceu de 1967 a 1970. 

Retirando-se das atividades politicas, Salim Na-
cur continuou no exercicio da Medicina, tornando-
se, também, fazendeiro em Carlos Chagas. 

Ao lado das atividades politicas e profissionais, 
onde sempre se destacou pela retidão de caráter 
e excelência de personalidade, Salim ~acur foi 
uma figura h~mana de raras qualidades e bondade 
de coração. Amigo de todas as horas, esposo dedl 
cada e pai de familia exemplar, o extinto compa-
nheiro deixa-nos'gentil lembrança e honrada memª-
ria. Salim, ao longo de sua vida, soube cultivar , 
com a gentileza de suas atitudes, uma vida dign~ 
calcada no trabalho, na dedicação à causa publi-
ca e no amor ao próximo, qualidade esta que mar-
cou profundamente o exercicio de suas atividades 
como médico, deixando, entre todos que privaram 
de seu convivia, grata recordação e grande sauda 
de. 

José Santana 
- Publicar. 

REQUERIMENTO 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativado 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, devidammte élpoia 
do, solicita a v. Exa., ouvida a Casa e assenti~ 
do esta, seja marcada data para homenagear a me-
mória do ex-Deputado Bento Gonçalves Filho, re-
centemente falecido. 

Sala das Reuniões, 4 de março de 1985. 
José Santana - Milton Salles - José Laviola 

Neif Jabur - João Navarro - Agostinho Patrus -
Delfim Ribeiro - Cyro Maciel - Narcélio Mendes -
Luiz Vicente - Armando Costa - Jaime Martins - J~ 
sus Trindade - Antônio Faria - Juarez Hosken. 

JUSTIFICAÇÃO - o Sr. Bento Gonçalves Filho era 
natural de Matozinhos, neste Estado, que perde, 
com sua morte um filho ilustre, que soube hon-
rar, em toda~ sua vida, as melhores tradiçõesde 
Minas Gerais. 

Iniciou a sua vida pÚblica no extinto PR, como 
seu Diretor-Fundador e Secretário, presidindo,tam 
bém o extinto PSP, seção de Minas Gerais. -

Distinguiu-se na Prefeitura de Belo Horizonte 
como primeiro Vice-Prefeito e Prefeito substitu-
to, dando inicio a uma brilhante administração. 

Chamado a compor o quadro de auxiliares do Go-
verno, nos mandatos dos Governadores JuscelinoKu 
bitschek de Oliveira e Bias Fortes, ocupou, comÕ 
titular, a Pasta da Viação e Obras Públicas, on-
de marcou seu trabalho como brilhante administra 
dor e respeitado politico. -

Deputado por sete Legislatura, de 1951 a 1979, 
continuou, em Brasilia, a exercer o mandato de 
Deputado Federal, com os olhos voltados para a 
nossa terra, sempre atento na luta e na defesa 
dos interesses maiores de Minas Gerais, a quem 
serviu com descortino e seriedade, projetando-se, 
com suas qualidades de caráter, como exemplo di~ 
no do politico inteligente, dedicado e nobre. 

.Ao longo de sua vida, Bento Gonçalves ocupou, 
a~nda, muitos cargos de relevo, pois a sua pers~ 
nalidade viva e atuante sempre o colocou à fren-
te dos destinos de empresas e órgãos estatais, 
porque era grande a sua capacidade de trabalho e 
~ dedicação com que se lançava aos desafios, pr~ 
Jetando-se como figura impar de industrial, adm~ 
nistrador e politico. Ocupava, atualmente, a Vi-
ce-Presidência do Banco de Crédito Real. 

Merece especial relevo a sua figura humana de 
cidadão simples, cordial e de trato ameno, aque-
1~ amigo fiel, sempre presente nas horas dificeis, 
nao faltando nunca com sua palavra de afeto e 
amizade a todos os que o procuravam. 

Era casado com D. Virginia Neves Murta Gonçal-
ves e deixa cinco filhas; Inar, Marcy Mirian,Ma-
ria Elcy, Maria Helena e Maria Madalena, a quem 
estendemos o nosso abraço e a nossa solida~ieda
de pelo falecimento do ilustre esposo e pa~. 

José Santana 
- Publicar. 



REQUERIMENTO 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, devidamente apoia-
do, solicita a V. Exa., ouvida a Casa e assentin 
do esta, a inserç~o, na ata de nossos trabalhos; 
de um voto de profundo pesar pelo falecimento do 
ex-Deputado Bento Gonçalves Filho. 

Requer, aindü, seja dado conhecimento do fato 
à família enlutada, na pessoa de sua viúva, D. 
Virgínia Neves Murta Gonçalves, residente nesta 
Capital, na Rua Antilhas, 49 - Sion. 

Sala das Reuni6es, 4 de março de 1985. 
José Santana - Delfim Ribeiro - Jo~o Navarro -

Jaime Martins - Narcélio Mendes ~ Luiz Vicente. 
JUSTIFICAÇÃO - O Sr. Bento Gonçalves Filho era 

natural de Matozinhos, neste Estado, que perde, 
com sua morte, um filho ilustre, que soube hon-
rar, em toda a sua vida, as melhores tradiç6esde 
Minas Gerais. 

Iniciou a sua vida pÚblica no extinto PR, como 
seu Diretor fundador e Secretário, presidindo, 
também, o extinto PSP, seção de Minas Gerais. 

Distinguiu-se na Prefeitura de Belo Horizonte 
como primeiro Vice-Prefeito e Prefeito substitu-
to, dando inÍcio a uma brilhante administração. 

Chamado a compor o quadro de auxiliares do Go-
verno nos mandatos dos Governadores Juscelino Ku 
b~tschek de Oliveira e Bias Fortes, ocupou, comõ 
tltular, a Pasta da Viação e Obras PÚblicas, on-
de marcou seu trabalho como brilhante administra 
dor e respeitado político. -

Deputado Estadual por sete legislaturas, de 
1951 a 1979, continuou, em BrasÍlia, a exercer o 
mandato de Deputado Federal, com os olhos volta-
~os para a nossa terra, sempre atento à luta e 
a defesa dos interesses maiores de Minas Gerais, 
a que serviu com descortino e seriedade, proje-
tando-se, com suas qualidades de caráter, como 
exemplo digno do político inteligente, dedicado 
e nobre. 

Ao longo de sua vida, Bento Gonçalves ocupou , 
ainda, muitos cargos de relevo, pois a sua pers~ 
nalidade viva e atuante sempre o colocou à fren-
te dos destinos de empresas e órgãos estatais, pois 
era grande a capacidade de trabalho e a dedicação 
c9m que se lançava aos desafios, projetando-se tam 
bem como figura Ímpar de industrial e administra 
dor. Ocupava atualmente a Vice-Presidência dÕ 
Banco de Crédito Real. 
.Mer~ce ~special relevo a sua figura humana de 

cldad~o Sl~ples, cordial e de trato ameno, aque-
1~ amlgo flel, sempre presente nas horas difíceis, 
nao faltando nunca com sua palavra de afeto e ami 
zade a todos os que o procuravam. 

Era casado com D. Virgínia Neves Murta Gonçal-
v~s e deixa cinco filhas; Inar, Marcy Mirian, Ma 
r la Elcy, Maria Helena e Maria Madalena, às quais 
estendemos o nosso abraço e a nossa solidarieda-
de pe~o falecimento do ilustre esposo e pai. 

Jose Santana 
- Publicar. 

REQUERIMENTO 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve requer a v. Exa., 
na forma regimental, seja registrado em ata dos 
nossos trabalhos um voto de congratulaç6es com a 
diretoria do Minas Tênis Clube, pela inauguração 
do Ginásio Poliesportivo do Minas II, ocorrida 
em 22 de dezembro último . 

. ~equer! ainda, que desta decisão legislativadê 
Clencia a diretoria do clube, na pessoa do seu 
Presidente, Dr. sânzio Valle Mendes, na Rua da 
Bahia, 2.244, nesta Capital. 

Sal~ das Reuni6es, 4 de março de 1985. 
Jose Santana - Jésus Trindade - Dênio Moreira-

Luiz Vicente - Euclides Cintra - Dálton Canabra-
va. 

JUSTIFICAÇÃO - O Minas Tênis Clube iniciou sua 
histórica participação na vida do belo-horizont! 
n~ em 27 de novembro de 1937, data da inaugura-
çao de sua praça de esportes, de onde surgiram 
atletas que consagrariam o nome de Minas Gerais 
nos mais diversos campeonatos, tradição que é man 
tida até os dias atuais. 
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M~ndes Junlor, o clu~e deve a esse extraordinário 
plonelro a sua criaçao e desenvolvimento e, ain-
d~~ s?b o seu.c~mpetente e entusiasmado comando, 
a lngl~ a.poslçao de uma das agremiações esporti 
vas mals lmportantes do Pais. -

O ginásio do ~inas Tênis Clube ficou pronto em 
19~2, por oc~siao dos Jogos Universitários Brasi 
l~lros, real~z~dos em Belo Horizonte, quando en-
~ao era presldldo por Joaquim Mendes de souza.Na 
epoca, o Governador do Estado, Juscelino Kubits-
chek, fe~ a abert~ra da competição. Em 1963, co-
mo campea do Brasll, a equipe principal de vôlei 
do clube representou a seleção brasileira contra 
Portugal, na abertura de um torneio internacio-
nal. 

Como Presidente, ou como membro da diretoria o 
Dr. Mendes criou seus filhos praticando esport~s 
no Minas. E hoje, Sânzio Valle Mendes, que foi 
~ma das maiores estrelas da natação mineira nos 
ldos de 1940, continua seguindo a tradição pater 
na, sendo o primeiro filho de José Mendes Júnior a 
ocupar a presidência do clube. 

Com base na filosofia inicial de desenvolver um 
centro de esporte, cultura e educaç~o, a atual 
diretoria entregou aos associados a sua unidade 
II, localizada no Bairro Serra-Mangabeiras, sig-
nificando uma nova opç~o de lazer para esta gran 
de comunidade de Belo Horizonte. -

Em virtude do exposto, desejamos associar-nos 
aos sentimentos de júbilo e orgulho de todos os 
dirigentes e associados do Minas Tênis Clube, pe 
lo seu mais recente e vitorioso empreendimento.-

José Santana 
- Publicar. 

REQUERIMENTO 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativado 
Estado de Minas Gerais. 

Comunico a V. Exa. e à Casa o falecimento do 
Sr. Francisco Arcanjo de Souza Melo, ex-Vice-Pre 
feito do Município de Santa Bárbara,ocorrido dia 
27, e solicito a inserç~o na ata de nossos traba 
lhos de um voto de profundo pesar, dando-se ciên 
cia à família enlutada, na pessoa de sua esposa 
D. Geraldina Guedes de Sá, residente na Rua Antô 
nio P. Rocha, 625, e a seu filho, Severino Ar= 
canjo de Sá, residente na Av. Castelo Branco,33-
em Santa Bárbara. 

Sala das ReuniÕes, 4 de março de 1985. 
José Santana - Delfim Ribeiro - Ronaldo Carva-

lho - Jaime Martins - Antônio Faria - Roberto J~ 
queira. 

JUSTIFICAÇÃO - Com profundo pesar, recebemos a 
noticia do desaparecimento do nosso querido ami-
go e companheiro de lutas politicas,Francisco Ar 
canjo de Souza Melo, figura altamente estimada e 
admirada J'O Município de Santa Bárbara, onde, com 
a dignidade e a postura de homem de bem, soube 
conquistar a admiração e o respeito de toda a c~ 
munidade, que devotava não só a ele, com::' .J. t.<:Jda a 
família, grande amizade e estima. 

Francisco Arcanjo desaparece aos 74 anos, de-
pois de uma vida dedicada à família, aos amigos, 
a todos os que o procuravam nas horas difíceis,a 
eles não faltando nunca com o seu apoio ou com 
uma palavra de carinho e atenção. 

Homem de grandes virtudes morais e espirituais, 
foi excelente esposo e pai de família exemplar, 
dedicando especial afeto aos 12 filhos, que lhe 
sobrevivem e que, estamos certos, saberão honrar 
a memória do pai, seguindo-lhe os passos e o exem 
plo, nas melhores tradiçÕes do bem e da retidãÕ 
de caráter e personalidade. 

Francisco Arcanjo dedicou grande parte de sua 
vida a fazer o bem à comunidade de Santa Bárb&a, 
onde se destacou como líder político, homem de 
rara inteligência e visão. 

Eleito à Vice-Prefeitura em 1962/1963, assumiu 
a Chefia do Executivo Municipal de 1965 a 1966, 
demonstrando, nesse curto espaço de tempo, sua 
grande capacidade administrativa, prestando exce 
lentes serviços ao MunicÍpio, lutando para o seu 
desenvolvimento, angariando recursos para as obras 
necessárias ao bem-estar do povo de sua cidade. 

Em 1971/72, elegeu-se novamente à Vice-Prefei-
tura e continuou emprestando sua colaboração àque 
la Casa, dedicando-se à concretização dos pedhlos 
e das obras solicitadas pela população, buscando, 
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em todos os momentos de sua vida pública, servir 
e ajudar os amigos e a comunidade. 

Ao deixarmos aqui consignado o nosso profundo 
pesar pelo falecimento desse admirável co~panhel 
ro, desejamos estender os nossos pêsames a sua 
digna esposa, D. Geraldina Guedes de Sá, e aos 
filhos, Maria Arcanjo de Sá Hosken, José Arcan-
jo de Sá, Francisco Arcanjo de Sá, Ana Arcanjo de 
Sá Hosken, Severino Arcanjo de Sá, Manoel Arcan-
jo Guedes, Maria Madalena Arcanjo, Geralda Ar-
canjo Anastácio e Vicente Arcanjo sã. 

Seu corpo foi sepultado na cidade de Santa Bár 
bara, que ele tanto amava, com expressivo númerõ 
de acompanhantes, que ali compareceram em homena 
gem à memória do inesquecível companheiro. -

Considero como parte integrante do requerimen-
to o texto abaixo, lido po~ uma de suas netas,du 
rante a celebração da missa de 79 dia: -

"Senhor, há sete dias, você levou para junto 
de você o meu querido vovô. 

Foi grande a dor da separação. E é enorme a 
saudade de sua esposa, filhos, genros, noras, ne 
tos e bisnetos. 

Há momentos na vida em que as palavras humanas 
não conseguem dizer tudo que deveriam, principal 
mente quando o sofrimento fala mais alto que 
elas. 

Ele partiu, porque você, Senhor, não quis que 
o mal lhe corrompesse a inteligência e nem lhe 
reduzisse a alma. 

Senhor, você o tirou deste mundo perverso, POE 
que sua vida lhe agradava. 

Quero pedir-lhe, Senhor, para guardá-lo sempre 
junto de você, para que ele possa conhecer as ma 
ravilhas desta nova vida e para que possa sempre~ 
de onde estiver, olhar pelos que aqui ficaram. 

A nossa esperança, o nosso consolo, Senhor, é 
a fé que nos faz a~reditar que nossa vida se eteE 
niza, porqu~ ninguem ~orre enquanto permanece vl 
vo no coraçao de alguem. 

Nasceu no dia 6 de junho de 1908, conhecido co 
mo Chico Severino, filho do Sr. Severino ArcanjÕ 
de Melo e da Sra. Maria de Souza Bastos, em Ba-
teias, Subdistrito de Catas Altas. Uma crianci-
nha que um dia se transformou em um homem reple-
to de amor e que somou seu amor ao de D. Geraldi 
na, amor este que, tendo florescido desde os tem 
pos escolares, quando colegas, se consagrara de~ 
finitivamente com o matrimônio, pelo Revmo. Pa-
dre Geraldo, na Capela de Bateias, às 12 horas 
do dia 13 de setembro de 1930. Constituiu sua 
família tendo seus doze filhos e mais duas fi-
lhas adotivas, Maria Calista e Dorinha, 66 ne-
tos e seis bisnetos, atravessando mais de meiosé 
culo, ou seja, 54 anos de vida matrimonial ao li 
do da incansável e sempre presente D. Geraldina 
Guedes de Sá, semeando amor e bondade a todos com 
os quais convivia. 

Viveu todos os seus 76 anos ensinando a eles a 
se valorizarem, amando uns aos outros, seguindo 
sua vida religiosa, sentimental, humana, social, 
dando exemplo de união perfeita ao lado de sua 
esposa, D. Geraldina, ~ qual renunciou a tudo p~ 
ra dedicar-se a ele. Nao se esquecendo de um Chi 
co Severino sempre gostou de trabalhar em proldã 
sua comunidade, ajudando os menos favorecidos sem 
qualquer distinção, plantando simpatia e sonhos 
de felicidade, colhendo carinho, amor e amizade, 
que eram sua grande riqueza. 

Paralela a essa riqueza interior, somava-se o 
orgulho de sentir o progresso de sua querida e 
inesquecível Santa Bárbara. 

Em 1951, ele adquiriu um jipe o qual transpor-
tava seus amigos e conterrâneos. 

Desde 1931 ele preparava, à tardezinha,seus ani-
mais, carregados de carvão, para, ao amanhecer , 
levá-los até a estação de Florália, que ficava a 
18 km. 

Chico Severino, homem simples e humilde, nunca 
deixou de usar seu chapeuzinho de lebre e seu ra 
pezinho, que sempre o acompanharam na luta dÕ 
dia-a-dia. 

Ele deixou memorLas imperecíveis nos corações 
de todos seus entes queridos e amigos. 

Fatos que marcararr. sua vida: foi construtor da 
Igreja de São Miguel, em Bateias, da Escola Muni 
cipal Professor Carneiro Vidigal, da Escola Muni 
cipal Ana Carolina de Ramos, da Escola Estadual 
Conceição do Rio Acima e do matadouro em Santa 

Bárbara; foi responsável pelo alargamento da ro-
dovia que liga Santa Bárbara a Florália e pela 
canalização da água de Quebra-Ossos para Santa 
Bárbara, além de outras pequenas obras,dentre elas 
a manutenção de estradas. Foi fazendeiro, pecua-
rista e agricu~tor e o segundo motorista de Ba-
teias. Foi Vice-Prefeito e Prefeito e fornecedor 
de carvão vegetal para as Companhias Siderúrgica· 
Belga-Mineira, Ferro Brasileiro, Brasileira de 
Usina Metalúrgica (CBUM) e para as Siderúrgic~s 
HIME e Boz~no Simonsen, hoje, Siderúrgica Cirne-
tal de Barao de Cocais. 

Muito mais que um cidadão e político, Francis-
co de Souza Melo foi exemplo marcante e eloqüen-
te de extremado esposo, de um pai carinhoso e sem-
pre atento à vida dos filhos. Foi avô que soube 
cativar de forma sem igual todos os seus netos e 
bisnetos. Foi ele, ainda, um cristão autê.ntico, 
que, sempre nos ensinamentos do Divino Mestre,re 
partia com todos a verdadeira caridade ancoradã 
em gestos concretos de perdão e fidelidade. 

Apesar de ter cursado apenas o primário numa 
pequena escola rural, com o Professor João Car-
neiro Vidigal, em Bateias do Piracicaba, conviveu 
de forma inteligente com políticos, autoridades 
e todos os segmentos da sociedade, em suas diver 
sas atividades, que o consagraram, definitivarne~ 
te, como exemplo de integridade, equilíbrio e se 
renidade. -

A família de Francisco Arcanjo de Souza !1elo,en 
lutada, chorando de saudade e de dor, sente ~- llJ.:-
rninosa e serena certeza da ressurreição e aprcwel 
t~, neste instante, para colocar no altar da obl~ 
çao os seus mais profundos agradecimentos a este 
povo amigo e tão querido, que, mais urna vez, deu 
provas de sua solidariedade cristã neste transe 
doloroso de nossa vida. Que Deus lhe pague. 

SÓ me resta dizer mais algumas palavrinhas: a 
eterna dor da saudade é sem tamanho. 

A morte é um salto para os joelhos do Pai. A 
morte não é o fim. É passagem. Nesta hora, leva-
se ao crepúsculo, ao anoitecer, o ser humano, e 
abre-se sua alma ao amanhecer eterno. Nas horas 
dolorosas da vida, somente duas coisas são verda 
deiras e reconfortantes: as afeições SÓlidas, que 
ajudam a sofrer, e Deus, que dá ao sofrimento ex 
plicação e valor. 

Até a semana passada, nós, familiares, estáva-
mos esperançosos, mesmo nos momentos difíceis,jun 
to com os amigos, proporcionando-lhe todo o con.:-
forto, na expectativa de poder subtrair o nosso 
querido Chico Severino da doença que lhe ceifou 
a vid~, pois, com o avanço tecnológico da mediei 
na, nao foi possível sua permanência aqui conos-
co. E, assim, Deus achou melhor sua presença eter 
na junto a ele. -

A todos que nos acompanham nesta difícil jorna 
da pe~a vida o nosso muito obrigado em Cristo. -

Jose Santana 
- Publicar. 

REQUERIMENTO 
Exmo. Sr.Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, devidamente a]Xlia-
do, solicita a V. Exa., ouvida a casa e assentin 
do esta, seja marcada data para sessão especial 
em homenagem à memória do ex-Deputado Salim TeÓ-
filo Nacur, recentemente falecido. 

Sal~ das Reuniões, 4 de março de 1985. 
Jose Santana - Marcos Peixoto - Ronaldo Carva-

lho - Agostinho Patrus - Mílton Salles - Mendes 
Barros - José Pereira - Paulo Araújo - João Na-
varro - Raimundo Rezende - João Rosa - Dênio Mo-
reira - Euclides Cintra - Dálton Canabrava. 

JUSTIFICAÇÃO - O ex-Deputado Salim TeÔfilo Na-
cur era natural de Santa Rita do Jacutinta, onde 
nasceu em 19 de setembro de 1925. 

Filho de TeÔfilo Nacur e Maria da Luz Nacur,era 
casado com D. Terezinha Sampaio Nacur e deixaos 
filhos Giselle, Newton, Gláucia e Geysa. 

Salim Nacur diplomou-se em Medicina, em 1951, 
pela Faculdade Nacional do Rio de Janeiro, tendo 
exercido atividades médicas profissionais até 
1981, quando se aposentou, tendo trabalhado no 
DENERU e no SAMDU. 

Iniciou suas atividades políticas em 1963,can-
didatando-se a Deputado Estadual pela extinta 1~ 
gendo do PTn. Em 1964, foi nomeado Secretário da 
Saúde, cargo que exerceu até 1965. Exerceu, pos-



teriormente, de 1967 a 1970, o cargo de Secretã-
rio Municipal da SaGde. 

Nesta Assembléia Legislativa participou das Co 
missões de saGde PÚblica, Educação e Cultura, A~ 
suntos Municipais e Interestaduais, 'l'ransportes, 
Comunicações e Obras Públicas e Poligono das Se-
cas. 

Ao deixar a poli ti c a, Salim Nacur dedicou-se as 
atividades de fazendeiro e de médico, angariamo, 
ao longo de sua vida, a admiração e o respeito 
de amigos e familiares, deixando a todos nós o 
exemplo de uma vida proficua e honrada, calcada, 
principalmente, no amor ao próximo. 

José Santana 
- Publicar. 

REQUERIMENTO 
Exmo. Sr.Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve,devidamenteapoia-
do, solicita a V. Exa., ouvida a Casa e assenti~ 
do esta, a consignação em ata de nossos trabalhos 
de um voto de aplauso à Coordenadoria Estadualde 
Defesa Civil, na pessoa de seu Coordenador, Cel. 
PM José Braga Jr., e de seu Secretãrio Executivo, 
Ten.-Cel. PM Fabiano de Oliveira Castro,pelo ex-
celente trabalho de amparo à população vitima das 
enchentes, não só na Capital como no interior do 
Estado. 

Requer, ainda, que da decisão da Casa se dê 
conhecimento ao Exmo. Sr. Governador e ao Coman-
dante da PMMG. 

Sala das ReuniÕes, 4 de março de 1985. 
José Santana - Ronaldo Carvalho - Dênio Morei-

ra - Manoel Conegundes - Raimundo Rezende - D~ 
gos Lanna. 

JUS'riFICAÇÃO - As pesadas chuvas que abateram 
durante todo o mês de janeiro em nosso Estado ca~ 
saram grandes danos de ordem econômica, financei 
ra e social na totalidade dos municipios vitimas 
das enchentes, que sofreram a desorganização de 
sua economia, com a perda da agricultura, da pe-
cuãria de corte e de leite, interrupção das es-
tradas, queda de pontes e desabamento de residê~ 
cias, deixando, com isso, um grande número de d~ 
sabrigados. 

A difícil situação vivida pela população da C~ 
pital e do interior foi imediatamente compreendi 
da pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, 
que não mediu esforços nem sacrifícios para ate~ 
der a todos os apelos que lhe foram encaminhados, 
trabalhando noite e dia para socorrer às vitimas 
das enchentes. 

Foi realizado um trabalho extraordinário de 
atendimento humano e social, dirigido pelo Cel. 
PH José Braga Jr., Coordenador da CEDEC, e pelo 
Ten.-Cel. PM Fabiano de Oliveira Castro, Secretá 
rio Executivo desse mesmo órgão, que, em conjun-
to com outros setores e departamentos do poderp~ 
blico estadual, colaboraram diretamente no aten-
dimento e solução de todos os problemas gerados 
pelo flagelo das enchentes, não ficando nenhuma 
família, nenhum povoado, nenhum distrito, nenhu-
ma cidade do interior, por mais distante que fo~ 
se, sem o amparo e o socorro, urgente e decisiv~ 
desses admiráveis servidores da CEDEC, que, tra-
balhando em colaboração com o Governo do Estado, 
Secretaria de Obras, Secretaria da Saúde, DER, 
Corpo de Bombeiros e outros Órgãos estaduais de 
apoio, levaram a todo o Estado a solidar~ade do 
poder público, buscando minorar, de todas_as ma-
neiras possíveis, o sofrimento da populaçao de-
samparada, que deles recebeu vestuário, aliment~ 
ção, abrigo e vacinação contra epidemias. 

Há mesmo um plano do Sr. Governador do Estado 
determinando que os conjuntos habitacionais oci~ 
sos da COHAB e da Caixa Econômica Estadual sejam 
destinados à população que perdeu suas c~s~~~com 
financiamentos e preços baixos, que poss1b111tem, 
assim, o atendimento do anseio maior do homem, 
que é possuir a sua casa própria. 

Desejamos deixar aqui c~nsignado o no~so. voto 
de aplauso a todos os órgaos do poder_publ1co ~~ 
tadual que contribuíram para uma soc1edade ma7s 
h~mana e justa, em especial aos abnegados servl-
dores da CEDEC, que cumpriram integralmente a 
sua meta de defesa civil em todos os recantos de 
Hinas Gerais. 

José Santana 
- Publicar. 
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REQUERIMENTO 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

o Deputado que este subscreve, na forma regi-
mental( comunica à Casa o falecimento do Sr. An-
tônio Dias dos Santos, ocorrido dia 24 de feve-
reiro corrente e requer a inserção na ata dos 
nossos trabalhos de um voto de profundo pesar p~ 
lo infausto acontecimento. 

Requer, ainda, que da decisão do Plenãrio seja 
dada ciência à familia enlutada, nas pessoas de 
sua esposa, D. Maria Martins dos Santos, e de 
seus filhos Antônio Dias Martins, Manuel Dias Mar-
tins, José Martins dos Santos, João de Deus Mar-
tins dos Santos, Emiliana Martins dos Santos, Er 
ci1ia Dias Alves, Delcim Martins dos Santos, Ge=-
raldo Dias Martins, Julieta Dias Nascimento e 
Carlos Dias dos Santos, todos residentes na cida 
de de Machacalis. 

Sala das ReuniÕes, 4 de março de 1985. 
José Santana - Clodesmidt Riani - Kemil Kumai-

ra - Antônio Faria - Jésus Trindade - Geraldo Ri 
beiro. 

JUSTIFICAÇÃO - O Sr. Antônio Dias dos Santos 
era natural da cidade de Espinosa, onde nasceu em 
10 de junho de 1900, mas residia em Mac!:_lacalis des-
de 1937, ali exercendo destacadas funçoes. 
- Desejamos prestar uma justa homenagem à saudo-
sa e inesquecivel memória do Sr. Antônio Dias dos 
Santos, cujo falecimento enlutou o Municipio de 
Machacalis, onde o extinto residia hã 48 anos. 

Era casado com D. ~iaria Martins dos Santos, que 
lhe sobrevive, e deixa 10 filhos, herdeiros da 
melhor tradição de retidão e honradez paterna. 

Antônio Dias dos Santos foi um dos pioneiros da 
cidade de Machacalis. Como homem de excepcionais 
principias morais e de inigualãvel_e~p~rito huma 
nitário, desempenhou, com extraord1nar1a compe-
tência, diversos cargos pÚblicos. 

Exerceu o cargo de Vereador pelo Distrito de 
São Sebastião do Norte, atual Machacalis, pela e~ 
tinta legenda do PSD, também exercendo as honro-
sas funções de Preside~te do ~n~i?o Diretório Mu 
nicipal dessa agremiaçao part1dar1a. ~ . 

Candidatando-se na chapa do Prefeito Aurel1o 
Batista Silva, elegeu-se Vice-Prefeito da cida-
de, dando excelente colaboração para o sucesso 
dessa administração, não medindo esforços para o 
desenvolvimento e o atendimento social do Municl 

pi~~rtencia ao Diretório Municipal do PDS e, .a~é 
sua morte, continuou dando a melhor contribu1çao 
para os interesses da comunidade, deixando. _uma 
honrada tradição política aos filhos e adm1ravel 
exemplo como esposo, chefe de família exemplar e 
homem de bem. Batalhador incansável em prol da 
comunidade, a ~e serviu como seu representante PQ 
lítico como amigo e companheiro de todas as ho-
ras c~mo ministro da Eucaristia e membro do~po~ 
tol~do da Igreja de São Sebastião, de Machac<;lls. 

Ao seu enterro, compareceu expressivo numero 
de amigos e admiradores, que foram levar aos seus 
familiares as últimas e justas h<;mer;agens ao co!!! 
panheiro, cuja memória contin~a:a_v7va no cora-
ção de todos que tiveram o ~r1V1leg1o de conhe-
cê-lo e desfrutar de sua am1zade. 

José Santana 
- Publicar. 

REQUERIMEN'l'O 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

o Deputado que este subscre~e, r~g~mentalm~nt7 
apoiado, requer seja enviada a f~m1l1a de Fre1 
Mateus Rocha, em D. Silvério, e a Ordem ~os Do-
minicanos, em Belo Horizonte, man~festaçao de 
pesar pelo seu falecimento, ocorr1do em 23 de j~ 
neiro do corrente ano. 

Sala das Reuniões, 4 de março de 1985. . 
Antônio Faria - Ferraz Caldas - Mares Gu1a- E~ 

clides Cintra - Clodesmidt Riani - João Pinto Ri 
beiro. _ 

JUSTIFICAÇÃO - Frei Mateus foi por tres vezes 
provincial dos Dominic~n~s, fundador da JE~ (Ju-
ventude Estudantil Catol1ca) em Belo Hor1zonte, 
teólogo, Reitor da Universidade de Brasília. 

Nas palavras do Prof. Aluisio Pimenta, o Frei 
Mateus era "austero, mas bondoso; inteligente, 
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mas humilde; sábio, mas humano e compreensivo". 
Autor de vários livros, sua vida, no entanto, 

transbordava suas idéias mais que as palavras es 
critas. Sobretudo, no dizer de Frei Sérgio LobÕ 
de Moura, OP, "Frei Mateus era amigo ( ... ) cati-
vava os jovens com sua simpatia, com seu modo 
cordial de ser padre, com as perspectivas de vi-
da e atuação que abria para quem quisesse ser 
cristão, sem deixar de ser jovem, que atraía mul 
tidões de estudantes, que deixava a marca de Je-
sus Cristo em todos que encontrava e de todos se 
tornava amigo". 

Amizade - uma palavra simples, tão esquecida e 
tão vilipendiada atualmente, teve na pessoa de 
Frei !1ateus uma expressão viva. 

A todos n?s, que o conhecemos, que o admiramos, 
que compart1lhamos da sua vida, deixou-nos "a con 
vicção de que as soluções verdadeiras são encon= 
tradas em grupo, em comunidade. Por isso ele es-
tará sempre presente no nosso meio como uma cha-
ma de esperança e de vida para todos os que o co 
nheceram ou que dele ouvirem falar no futuro" 
Frei Márcio A. Couto - OP) . 

Pel~ vida simples e profunda deste homem, que 
acred1tava sobretudo na juventude, solicitamos dos 
nossos nobres colegas da Assembléia o apoio a es 
te reguerimento, mais do que merecido, em homenã 
g~m postuma a pessoa que nos dá lições de vidã 
tao sublimes. 

Antônio Faria 
- Publicar. 

REQUERI!1ENTO 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, na forma regi 
mental, ouvida a Casa, requer a V. Exa. determi= 
ne constar na ata de nossos trabalhos um voto do 
mais profundo pesar pelo falecimento do Sr. Ana-
cleto Falei, ocorrido em 31 de janeiro de 1985 
na cidade de Divino das Laranjeiras. ' 

Requer, ainda, que desta decisão se dê conheci 
mento à família enlutada, na pessoa de D. !1iner= 
v~n~ Batista Falei, residente no mencionado !1uni 
ClplO. -

Sala das Reuniões, 4 de março de 1985. 
José Laviola - José Santana - Petrônio !1atias-

Juarez Hosken - Fernando Rainho - Armando Costa-
João Pinto Ribeiro. 

JUSTIFICAÇÃO - No momento em que, do plenário 
desta Casa Legislativa, proponho-me a exaltar a 
memória do grande homem público e líder incontes 
tável, Sr. Anacleto Falei, posso afirmar que to= 
da a comunidade de Divino das Laranjeiras se faz 
presente e endossa a nossa iniciativa, imbu.ída do 
mais alto espírito de solidariedade humana. 

A sua passagem por Divino das Laranjeiras foi 
marcada por um trabalho constante, sério e hones 
to, característica de homens de sua estirpe, que 
permanece na memória daquele povo. 

Natural de Simonésia,casou-se com D. !1inervina 
Batista Falei e radicou-se em Divino das Laran-
jeiras, onde, dentro dos padrões do cristianisno 
e da moral, construiu uma família que se desta-
cou no seio daquela comunidade. 

Sua personalidade marcante e seu espírito de 
luta extrapolaram os limites familiares, dedican 
do-se ao bem da comunidade, tornando-se membrÕ 
do ex-PSD, ex-ARENA e, posteriormente, do PDS. 

Elegeu-se Vereador pelo então Distrito de Di 
vino das Laranjeiras, à época jurisdicionado aõ 
!1~nicípio de Galiléia, trabalhando pela emancipa 
çao política do Distrito, sendo depois PrefeitÕ 
do !1unicípio por duas vezes, desempenhando, com 
desenvoltura e largo descortino, as gestões que 
lhe foram confiadas. Fez, ainda, de seu filho 
Orivaldo Falei Prefeito do mesmo !1unicípio. 

_Vale destacar ainda seu exemplo como incontes-
tavel homem de bem e exemplar chefe de família 
deixando em seus filhos (Osvaldo, Orlando, Ori~ 
valdo, Onoraldo e Antenor) o exemplo de homens 
de bem e conceituados empresários. E suas duas 
filhas (!1aria das Graças e Ofília) são indiscu-
tivelmente, educadoras de elevada dedi~ação e 
grande conhecimento. 

·O Sr. Anacleto Falei faleceu no dia 31 de ja-
neiro de 1985, aos 80 anos de idade. 

Toda a cidade e região choram o seu desapareci 
mento, e nós, seus amigos, nos unimos à famíliã 

enlutada, nas pessoas de D. Minervina BatistaFal 
ci e seus sete filhos, genros, noras, netos e 
b~snetos, com quem nos solidarizamos pela irrepa 
ravel perda e a quem levamos a expressão de ca= 
rinho e de amizade da população que representamos. 
José Laviola 

- Publicar. 

REQUERIMENTO 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, na forma regi-
mental, requer a V. Exa. seja inserido na ata dos 
trabalhos da Casa um voto de congratulações com 
o ex-Vereador Olavo Leite Kafunga Bastos, pelos 
seus 50 anos de vida dedicada ao esporte mineiro. 

Requer, ainda, seja dada ciência da decisão le 
gislativa ao homenageado, enviando-se-lhe cópia~ 
de inteiro teor, deste requerimento. 

Sala das Reuniões, 4 de março de 1985. 
Hugo Campos - João Rosa - Pedro Narciso - Pau-

lo Araújo - Ademir Lucas - José Santana. 
JUSTIFICAÇÃO - Olavo Leite Kafunga Bastos, mui 

to conhecido em Minas, no Brasil e no exterior~ 
completa este ano 50 anos de relevantes serviços 
prestados ao esporte de Hinas. 

Começou sua vida profissional atuando no Flumi 
nense de Niterói, como goleiro. Nessa ocasião des 
tacou-se, enormemente, quando jogou contra Minas 
e defendeu inúmeros gols, tendo sido apontado co 
mo o melhor jogador em campo. Sua atuação impres 
sionou tanto os--dirigentes do Atlético MineirÕ 
que, desde então, passaram a "nomorá-lo", na ex-
pectativa de contratá-lo e trazê-lo imediatamen-
te para Minas. 

Decorridos alguns meses, mais precisamente em 
1935, o jornal "Estado de Minas" inseria uma no-
ta no médio da página com este título: "Kafunga 
chegou". Mais adiante: "Conforme noticiamos, che 
gou "ontem" a esta Capital o "keeper" Kafunga~ 
que defendia as cores do Fluminense de "Nitheroyi• 
e que integrou, por diversas vezes, o "scratch" 
do Estado do Rio. Kafunga veio a convite do "Athlé-
tico", que vai contratá-lo, e está hospedado no 
"stadium" da Avenida São Francisco ... ". 

A 12 de março de 1935, numa disputa contra o 
Flamengo, veio a consagração total desse fabulo-
so jogador; o Atlético venceu de 4 X O, e o nos-
so homenageado foi apontado como o maior jogador 
em carrpo. Começou, portanto, nessa ·partida uma 
das mais longas e consagradoras carreiras de um 
jogador de futebol. 
~m 1936! foi, com~ Atlético, campeão dos cam-

peoes. Ate 194 4, o tecnico da seleção mineira não 
tinha dificuldade em escolher o goleiro titular: 
era sempre o nosso Kafunga o titular absoluto, 
com a unanimidade de opiniões. só após 1944 o pos 
to de goleiro da seleção mineira foi dividido cam 
outro gol~i~o, o Geraldo II, do Cruzeiro. 

O prest1g1o de Kafunga não ficou só em Minas. 
Ultrapassou fronteiras, e, em são Paulo, chegou a 
ser apelidado "O rei do Pacaembu". seu nome· fi-
cou perpetuado na Europa, quando da "campanha do 
gelo", cumprida pelo Atlético em 1950. 
Du~ante 25 anos Olavo Leite Kafunga Bastos foi 

gole~ro do Clube Atlético Mineiro. Ao deixar a 
profissão de jogador, continuou a dar a sua con-
tribuição para o esporte de Minas Gerais. t, ho-
j~, um dos maiores comentaristas esportivos do 
radio e da televisão, com um impressionante po-
der de comunicação. 

Pela sua magnífica atuação, não só como joga-
dor de futebol, mas também como comentarista es-
por~ivo, o nosso homenageado foi eleito Vereador 
a Camara Municipal de Belo Horizonte com uma ex-
pressiva votação - quase 12.000 votos - onde se 
destacou pelo seu trabalho de homem firme, crit~ 
rioso e responsável. 

Seus méritos e suas virtudes pessoais fazem-no 
digno de confiança, sendo, pois, justo que a As-
sembléia de Minas leve as congratulações do povo 
mineiro a esse homem de múltiplas atividades. 

Solicito, pois, dos nobres pares o apoioaoprc_ 
sente requerimento. · 

Hugo Campos 
- Publicar. 



H.EQUERIMEN'l'O 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia lEgislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

o Deputado que este subscreve, na forma regi-
mental, cumpre o doloroso dever de comunicar à 
casa o falecimento da Sra. Sirlene Mendes Perei-
ra, ocorrido no dia 31 de janeiro próximo passa-
do, na cidade de Campestre, e solicita um voto 
de pesar pelo infausto acontecimento. 

Requer, ainda, seja dada ciência d~~te voto _à 
família enlutada, na pessoa de seu Vluvo, Sr. Joao 
Batista Pereira, residente na Rua Antônio Carlos, 
315, Campestre-MG. 

Sala das Reuniões, 4 de março de 1985. 
José Maria Chaves - José Maria Borges - Hugo 

Gontijo - João Pinto Ribeiro - Jairo Magalhães Al 
ves - Raimundo Rezende. 

JUSTIFICAÇÃO - O falecimento da Sra. Sirlene 
Mendes Pereira causou profunda consternação a to 
dos que a conheceram e tiveram o privilégio de 
desfrutar de sua tranqüilidade, sabedoria de vi-
da e trato ameno. 

Moradora de Campestre, de família tradicional, 
era vereadora pelo PMDB, com dinâmica atuação PQ 
litica. 

Deixa viúvo o Sr. João Batista Pereira. 
Associando-nos às manifestações de pesar, esta 

mos certos de que sua. lembrança permanecerá inde 
lével para todos nós que a admirávamos. 

Por essas razões, solicito aos nobres pares o 
apoio ao presente requerimento. 

José Maria Chaves 
- Publicar. 

REQUERIMENTO 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve requer a V. Exa., 
na forma regimental, a inserção, nos anais da Ca 
sa, de um voto de profundo pesar pelo falecimen= 
to do ex-Vereador e ex-Prefeito Hunicipal de Car 
valhópolis, Sr. João Samuel de Morais, ocorrido 
em 20 de janeiro próximo passado, em Machado. 

H.equer, ainda, seja dada ciência deste voto à 
família enlutada, na pessoa da viúva, Sra. Ana Do-
mingues de Morais, residente na Rua João Norber-
to de Lima, s/n9, em Carvalhópolis. 

Sala das Reuniões, 4 de março de 1985. 
Euclides Cintra - Camilo Machado - Mário Pache 

co - Cyro Maciel - Domingos Lanna - José Santana-;-
JUSTIFICAÇÃO - A morte nos priva de valores hu 

manos inestimáveis, que a vida, em seu extraordi 
nário processo de transformação e criação, nao 
consegue substituir. 

São pessoas interiormente ricas, cuja alma ge-
nerosa se revela em feitos, que beneficiam, de no 
do geral, toda a coletividade. -

~ nesse privilegiado rol de criaturas excepcio 
nais que se insere a figura singular do ex-Verea 
dor e ex-Prefeito de Carvalhópolis, Sr. João sa= 
muel de Morais. 

Conhecido por todos como João Carola, faleceu 
aos 78 anos de idade, no Hospital Regional de Ma 
chado, onde se encontrava internado. 

Pessoa afável e de trato ameno, cultivava a mi 
lagrosa virtude da cortesia, que o fazia bem-vi~ 
to e estimado por todos que gozavam do privilé-
gio de sua convivência. 

Como político e cidadão, o Sr. João Samuel de 
Morais se constituiu num exemplo, pois que, des-
de sua juventude, nele se revelavam a capacidade 
de servir e o dom de se empolgar com o trabalho 
nobre em beneficio dos menos favorecidos. 

Como Prefeito de Carvalhõpolis, revelou-se um 
administrador dinâmico e atuante, que soube im-
primir novo ritmo ao d~senvolvimento da c~dad~, 
registrando ali, sem duvida, toda sua ded1caçao 
e capacidade de trabalho. 

Como Presidente do Asilo de São Vicente de Pa~ 
lo, do Município, por vários anos, prod~galizou 
sua ação benfazeja entre a gente pobre e carente 
de toda a região escrevendo a história bonita da 
solidariedade humana e marcando, de maneira ind~ 
lével, sua atuação à frente daquela instituição 
beneficente. 

o Sr. João Samuel de Morais deixa viúva a Sra. 
Ana Domingues de Morais, dez irmãos e dois fi-
lhos de criação, Sr. Jair José de Oliveira e Ali 
ce Morais. Deixa ainda vários netos. 

Com base no exposto, solicitamos aos nobres p~ 
res a aprovação do presente requerimento. 

Euclides Cintra 
- Publicar. 

REQUERIMENTO 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, na forma regi-
mental, comunica à Casa o falecimento do Sr. Iná 
cio Pereira Cantão, ocorrido no Município de 
Ipuiúna. 

Requer, ainda, seja consignado na ata de nos-
sos trabalhos um voto de profundo pesar, dando-
se ciência à família enlutada, na pessoa de seu 
filho Antônio Pereira Cantão, residente na Rua 
Prefeito João Batista Filho, s/n9, naquela cida-
de. 

Sala das Reuniões, 4 de março de 1985. 
José Pereira - Paulo Almada - Mares Guia - Ro-

naldo Carvalho - Milton Salles -· Elmo Braz. 
JUSTIFICAÇÃO - Causou profunda consternação à 

toda população de Ipuiúna o falecimento do Sr. 
Inácio Pereira Cantão, mais conhecido por Nenê 
Cantão. 

Figura das mais expressivas daquela sociedade, 
sempre foi devotado ao trabalho, onde se desta-
cou como comerciante. 

De família ilustre e tradicional daquela cidade, 
também militou no caminho da política, =upando su 
cessivamente os cargos de Vereador-Presidente da 
Câmara e Prefeito Municipal pela legenda do Parti 
do Democrático Social. -

Como Prefeito, deixou muitas obras, como cons-
trução de escolas, assistência ao homem do c~, 
abrindo estradas, sempre conduzindo a sua admi-
nistração com segurança e muito trabalho. 

Homem simples, humilde, trabalhador e honesto, 
foi exemplar chefe de família. Deixou três filhos, 
entre eles os nossos amigos Antônio Pereira Can-
tão e Sebastião Pereira Cantão. 

O afastamento de nosso convívio do ilustre ho-
mem público Inácio Pereira Cantão deixou entre 
nós uma lacuna impreenchivel. 

Manifestamos a nossa solidariedade a seus fami 
liares pela perda do amigo, que continua vivo em 
nosso coração. 

José Pereira 
- Publicar. 

REQUERIMENTO 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, na forma reg~ 
tal, ouvida a Casa, requer a inserção na ~ta de 
nossos trabalhos de um voto de congratulaçoes can 
a nova Diretoria Executiva da Sociedade Mineira 
de Pediatria, ao ensejo de sua posse, e com o_Dr. Na~ 
tino-Alves Filho, na oportunidade de sua indicaçao, ror ~ 
serrbléia Geral, para disputar denocraticanente a Pre-
sidência da Sociedade Brasileira de Pediatria( dan-
do-se ciência, inclusive da justificação, aos~ 
bros da Diretoria Executiva da SMP, sita na AssQ 
ciação Médica de Minas Gerais. 

Sala das Reuniões, 4 de março de 1985. 
Jésus Trindade - Mendes Barros - Hugo Campos 

Neif Jabur - Milton Salles - Raimundo Rezende 
Jairo Magalhães Alves- Jaime Martins -_Mário P~ 
checo - Antônio Faria - Clodesmidt Rian1 - Jose 
Santana. 

JUSTIFICAÇÃO - A Diretoria da Sociedade Minei-
ra de Pediatria para o ano de 1985 é composta ten-
do à frente: 
Diretoria Executiva: 
Presidente: Lauro Machado Alvim - Vice-Presiden-
te: Francisco José Caldeira Reis - 19-Secretário: 
Otávio Pinto de Carvalho - 29-secretário: Luiz Fer-
nando Correa -· 19-Tesoureiro: Orestes Braz Petril 
lo - 29-Tcsoureiro: Joaquim Antônio César Motta~ 
Orador: Clóveis Boechat de Menezes. 
Diretoria Consultiva: 
Representante junto ao Conselho Cientifico da AMMG: 
Ronaldo 1\rédio Ferreira - Suplente: José Maria Fil-
gueiras - Representante junto à Revista da &~MG: 
Danilo José Barbosa - Suplente: João Carlos Fer-
reira. 



104 

Conselho Fiscal e de Sindicância: 
João Carlos Brant - Fausto Pacheco - Milton de Sou 
za Barros - José Américo de campos - Afonso Cel~ 
so Coimbra Tavares Paes. 
Conselho Consultivo: 
José Guerra Lages - Elmo Peres dos Santos - Nilo 
Marciano de Oliveira - Nivio Braz de Lima- Navan-
tino Alves Filho. 
Coordenador de Cursos e Eventos: 
José Maria da Silveira Neto. 
Comissão Cientifica: 
Edward Tonelli - Navantino Alves Filho - Wilson 
Rocha - Carlos Antônio Goulart Leite - Lincoln Mar 
celo Silva Freire - Edson Dias Pereira - Job dã 
Mata Neto. 
Boletim da Sociedade Mineira de Pediatria: 
Elza Barros de Melo e Ma~id de Lourdes Pinto. 
Comissão Social: 
Maria Beatriz Sales Reis - Helena Garrido Leão -
Maria Adilia Figueiredo Correa - Marilia de Frei 
tas Maakaroun - Leila Jarjour T. Paes e Terezi.nhã 
Isaira G. Alvirn. 

A Sociedade Mineira de Pediatria, há dezenas de 
anos vem efetivamente exercitando um proficuo tra 
balho em prol da criança, sua saúde e todos os 
aspectos que dela decorrem, conta hoje com mais 
de três mil pediatras mineiros, sendo que só na 
Capital e adjacências em torno de 1.500. Sua di-
reção atual conta com a colaboração das mais im-
portantes figuras da Pediatria inclusive nacional, 
tendo à frente a figura exponencial do Dr. Lauro 
Machado Alvirn, médico que já participou por inú-
meras vezes de altos cargos nesta mesma Socieda-
de e na Associação Médica de Minas Gerais, além 
de também importantes cargos na FHEMIG e no INAMPS, 
sendo sócio-proprietário do Hospital Infantil são 
Carnilo Ltda. 

O Dr. Navantino Alves Filho, no momento em que 
os ares da Nova República se anunciam pela vez pri-
meira, um rninei~o torna a feliz iniciativa de pos 
tular o cargo rnaxirno da Pediatria nacional, num 
fiel compromisso de impulsionar com vigor e entu 
siasrno, além de sua incontestável competência, ã 
Sociedade Brasileira de Pediatria ao alcance de 
metas mais condizentes com nossa realidade brasi 
leira, onde a desnutrição, infelizmente, é a rnai 
or doença nacional. -

~. pois, com inteira certeza de ser justa esta 
singela homenagem, que a prestamos a todos aqueles 
que, durante o ano que se inicia, pretendem cola 
borar em prol da saúde e da melhoria da qualida= 
de de vida de nossas crianças, e, corroespeciales-
timulo desta Casa, ao Dr. Navantino, na carnnanha 
importante para todo o Estado de Minas Gerai~ que 
ora enceta este grande médico mineiro. 

Jésus Trindade 
- Publicar. 

REQUERIMENTO 
Exrno. Sr. Presidente da Assembléia legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve requer a v. Exa., 
ouv~da a Casa, seja apresentado voto de congratu 
laçoes com o Exrno. Sr. Ministro da Indústria e 
Comércio, Senador Murilo Badaró, pela justa ini-
ciativa de conferir o nome do ex-Presidente da 
República Arthur Bernardes à Usina da AÇOMINAS -
Aço Minas Gerais S.A., inaugurada em 27 de feve-
reiro de 1985. 

Sala das Reuniões, 4 de março de 1985. 
Paulo Araújo - Raimundo Albergaria - Mário Pa-

checo - Samir Tannus - Roberto Luiz Soares - José 
Bonifácio Filho - Agostinho Patrus - Jaime Mar-
tins - Milton Salles. 

JUSTIFICAÇÃO- A.inauguração da AÇOMINAS repre 
senta um passo dos mais extensos e precisos nã 
marcha que o Estado empreende para soerguilrento de 
sua v~da econômica, enquanto faz cumprir a sua 
vocaçao de povo afeito às realizações siderúrgi-
cas. 

Rápida vistas d'olhos na evolucão do projeto 
basta para caracterizar a unanimidade de inten-
ções de nossos governantes. No plano estadual a 
i4éia surgiu no Governo de Magalhães Pinto e c;ns-
tituiu-se juridicamente no Governo Israel Pinhei 
ro. Na esfera federal, há de se louvar o esforçÕ 
coeso de vários dirigentes, os quais se fazem re 
presentar pelo Presidente João Figueiredo e pelÕ 
Ministro Murilo Badaró, artifices da etapa que 

ora se encerra, momento em que se reitera a sua 
condição de herdeiros de um trabalho gigantesco. 

O investimento, que tange a casa dos 6 bilhões 
de dólares, tem o poder intrinseco de sustentar a 
afirmação de grandiosidade do projeto. Tanto mis 
a AÇOMINAS significa orgulho do Estado e do Pais 
quando se certifica de que a tecnologia emprega-
da em seu desenvolvimento é integralmente nacio-
nal. Nada menos de 4,5 trilhões de cruzeiros fo-
ram destinados aos setores brasileiros de produ-
ção, beneficiando-se sobremaneira a nossa indús-
tria sid~rúrgica, a engenharia, as empresas de 
construçao civil, de terraplenagem e de montagem, 
de modo a que a AÇOMINAS - já sendo ela própria 
urna alavanca a levantar o nosso universo empres~ 
rial - viesse a acionar outras fontes de recur-
sos do Pais. 

Com o inicio das atividades, a AÇOMINAS contará 
com capacidade de 550.000 t/ano de tarugos, pro-
dução que em outubro próximo chegará a 1.750.000 
t/ ano. Já é certo que o mercado internacionai - c~ 
mo também o interno - dará grande aceitação a tais 
produtos, prévio conhecimento que se obtém pel~ 
fato de a comercialização estar assegurada, fen~ 
meno que decorre da alta qualidade presumida. _ 

O crescimento se estenderá, ininterrupto, ate 
os ~nos de.1987 e 1988, quando se iniciará a op~ 
raçao de laminação de perfis pesados e trilhos e 
de perfis médios, com a produção de 10.000.000 
t/ano de aço. A irnponência·do projeto poder ser 
aquilatada, sob critérios irretorquiveis, se se 
atentar para a circunstância de que o ICH a s~r 
recolhido pela AÇOMINAS, com seus efeitos mult~
plicadores, equiparar-se-á a todo o do Estado de 
Minas Gerais, excetuando-se Belo Horizonte, Ipa-
tinga, Contagem, Uberlândia, Juiz de Fora e Po-
ços de Caldas, com a ativação da AJ.J:fJA. Efetivamente, 
não há corno não se render à importância da AÇ?Ml 
NAS, se, pelo justo fundamento do ICM, sua ex~~
tência se equivale aos demais 716 rnunicipios rn~
neiros. 

O significado social da AÇOMINAS é de igual e~ 
vergadura, pois até outubro já terão sido criados 
80 mil empregos diretos e indiretos, passanc~o .a 
ser de 350 mil o número de pessoas que estarao v~~ 
culando suas vidas ao empreendimento. A peque~a 
Ouro Branco dos 4 mil habitantes já hoje abr~
ga 16 mil pessoas, e, no estágio final da usina, 
sua população será de 180 mil individues, harmo-
nizados pelo Plano de Desenvolvimento Urbano, c~ 
jos_principios se responsabilizarão pela_i~p~an
taçao de um elevado padrão de vida comun~tar~~· 

Nestes dias de tamanha e justificada eufor~a, 
justo será recordar que a idéia teve seu nasce-
douro no Decreto 4.801, de 9 de janeiro de 1924, 
que autorizava a criação desta usina no Va~e _do 
Paraopeba, corno integrante do Plano Siderurg~co 
Nacional. 

Esse rasgo de visão lirnpida e profética é d~
vido ao Presidente Arthur da Silva Bernardes,s~~ 
bolo imaculado de patriotismo que aqui evocamos 
em sucinta apreciação. ha 

O "Estadista de Minas na República", corno c d-
rnou a Bernardes um biógrafo, foi possuído: e 
virtudes que sempre hão de clarear.os ho:~zonte! 
para que os homens públicos, com d~s~e:n~rn~nto _ 
ousadia, possam empreender as necessar~as ~ncur 
sões nos ãrnplos e delicados terrenos da governa~ 
ça. 

Bernardes passou à História corno um dos rna~s 
significativos vultos nacionais. O espirito ~u
blico foi por ele encarnado de forma cabal e ~r
reversivel, em processo que somente se interrom-
peu, já octogenário, com a morte. . 

Seu acendrado nacionalismo jamais se v~u 
plantado por qualquer compatriota, e foi em no~e 
dessa virtude que Bernardes se tornou o rna~no ~ 
fensor das nossas riquezas naturais, posiçao que 
permite afirmar-se que o Brasil de hoje é, em 
larga escala, herança da luta desse intorrorato eE_ 
tadista. r 

Em verdade, o nacionalismo encontrou em Bern~m 
des um de seus mais puros representantes. Ass~ 
foi quando a Itabira Iron Ore estava em via~ de 
conseguir da Federação o direito à exportaçao do 
minério de ferro oriundo das jazidas do Vale _do 
Rio Doce. Presidente do Estado de Minas Ger~~~~ 
Bernardes encetou violenta campanha de opos~ça 
à decisão federal, procurando, sob t~das as for-
mas, esclarecer que as divisas aufer~das com a 

su-



transação não passariam de mera falácia, simples 
molde colonialista. 

A descoberta de petróleo em terras baianas deu 
ensejo a outra obstinada luta de Bernardes. Afir 
mavam alguns que o Brasil não dispunha de maturi 
dade tecnológica para explorar aquela riqueza pe 
lo que eram favoráveis a conceder a empresas es= 
trangeiras o privilégio de fazê-lo.Bernardes mu-
niu-se do inflamado feitio de acionar suas con-
vicções, empenhando-se também em convencer o Pais 
de que tão precioso achado não podia ser entre-
gue a mãos estranhas, enquanto as nossas próprias 
estavam faltas de meios básicos à sobrevivência 
condigna. 

Outra emocionante resistência de Bernardes acon 
teceu com respeito à criação do Instituto Inter-
nacional de Hiléia Amazônica. Tendo-se revelado 
a finalidade desse órgão, Bernardes conclamou to-
dos os brasileiros a evitarem que fosse a Amazô-
nia desmembrada, com irreversiveis danos aos in-
teresses do Pais. A Bernardes coube, mais uma 
vez, a proteção de nossa ameaçada soberania. 

Percorrer a trajetória de Bernardes é, portan-
to, sair à procura de lições de brasilidade, tão 
arraigados eram os seus principies nacionalistas, 
tão iluminado era o entendimento das particulari 
dades do Brasil. Por esse motivo, a iniciativa 
de dar à Usina da AÇOMINAS, inaugurada a 27 de 
fevereiro de 1985, o nome de Presidente Arthur 
Bernardes representa igualmente, por parte de 
seus idealizadores, uma sensibilidade patrióti-
ca que encontra ressonância em todos os segmen-
tos da população pensante do Pais. 

Homenagear um h0!1'12l1\ da estatura civica de Ber-
nardes sempre será gesto de fundamentado reconhe 
cimento. No presente caso, porém, a justeza da 
honraria se faz ainda mais definida ante a consi 
deraçâo de três aspectos: o decreto que instruiu 
a criação da Usina foi obra de seu Governo; o es 
timulo à exploração das riquezas naturais foi 
apanágio de sua politica; o caráter absolutamen-
te nacional do empreendimento adequou-se admira-
velmente ao seu espirito de brasilidade. 

A AÇOMINAS atesta a madureza de um Pais que 
acredita em suas potencialidades e aceita o desa 
fio para convertê~las em realidade. Associada aõ 
nome do ilustre Presidente Arthur Bernardes,a em 
presa se identifica com os destinos de um povõ 
que encontra na fé e no trabalho os instrumentos 
com que traçar a sua soberania. 

Paulo Araújo 
- Publicar. 

COMUNICAÇÃO 
Exmo.Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que esta subscreve cumpre o doloro-
so dever de comunicar à Casa o falecimento do Co 
ronel José Pereira Machado (Juca Belmiro) , ocor= 
rido no mês de dezembro próximo passado, no Dis-
trito de São Sebastião do Barreado - Município de 
Rio Preto, em Minas Gerais, e requer seja inseri 
do na ata dos nossos trabalhos um voto de profun 
do pesar pelo infausto acontecimento. -

Solicita, ainda, que desta comunicação seja da 
da ciência à familia enlutada, na pessoa da viú= 
va, D. Altina Machado, em Rio Preto-MG. 

Sala das Reuniões, 4 de março de 1985. 
João Navarro 
JUSTIFICAÇÃO - o falecimento do Coronel José 

Pereira Machado, ocorrido em dezembro último, em 
Rio Preto, causou profunda consternação àquela 
municipalidade. Deixou o extinto grande circulo 
de amigos, que, inconformados, lamentam sua mor-
te, relembrando suas virtudes de homem digno. 

Foi Juca Belmiro, desde jovem, um trabalhador 
incansável no cultivar da terra em um pequeno si 
tio de Barro Branco, junto ao povoado de são Se-
bastião no Municipio de Rio Preto, onde nasceu 
e viveu'grande parte de sua existência.Adquiriu, 
mais tarde, a magnifica Fazenda da Bolivia, no 
Barreado, onde desenvolveu formidável raça d~ g~ 
do leiteiro, obtendo sempre excelente produçao. 

Dividia seu tempo entre sua familia, o traba-
lho e o interesse coletivo, visando sempre ao pr~ 
cesso de sua terra natal. Sempre militou na vi-
da politica local, destacando-se como lider poli 
tico e social nas comunidades rio-pretana, santa 
ritense, valenciana, rio-florense e juiz-forana~ 
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Católico convicto, era um dos patronos do Semi 
nário Santo Antônio de Juiz de Fora, sendo pal 
do Padre Inácio Loiola Pereira Machado, atual pá 
roco de Rio Preto e de Santa Bárbara do M:mte Ver 
de. 

Admirador inconteste do saudoso e eminente ex-
Presidente Artur Bernardes, foi, inegavelmente, 
um dos responsáveis pela fundação do Partido Re-
publicano em Rio Preto, quando da queda da dita-
dura do Estado Novo e da democratização do Pais, 
em 1946, a ponto de um de seus filhos ter o nome 
de Artur Bernardes. 

Casado com D. Altina Machado, que lhe sobrevi-
ve, deixou 12 filhos, 96 netos e vários bisnetos. 

São seus filhos: José Benedito Pereira Machado, 
Artur Bernardes Pereira Machado, Maria Tereza Ma 
chado Ferreira, Tereza Machado Menezes, Geralda 
Pereira Machado, João Evangelista Pereira Macha-
do, Luiz Gonzaga Pereira Machado, Dr. Pedro pe-
reira Machado, Padre Ignácio Loiola Pereira Ma-
chado, Paulo Sebastião Pereira Machado, Izaura 
Machado de Souza Lima e Francisco Pereira Macha-
do. 

João Navarro 
- Ciente. Pubiicar. Comunique-se. 

COMUNICAÇÃO 
Exmo.Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Comunico a V. Exa. e à Casa o falecimento,ocor 
rido em Barbacena, do Sr. Pedro Costa Filho, de 
tradicional familia daquela cidade, havendo o 
seu passamento causado o mais vivo pesar. 

Em face do infausto acontecimento, solicito se 
ja consignado na ata dos nossos trabalhos um vo= 
to de profundo pesar, dando-se deste ciência à 
familia enlutada, na pessoa de seu filho, Pedro 
Costa Neto, residente na Rua Bárbara Heliodora, 
501, Bairro São Sebastião, Barbacena-MG. 

Plenário Presidente Juscelino Kubitschek, 4 de 
março de 1985. 

João Navarro 
- Ciente. Publicar.Comunique-se. 

COMUNICAÇÃO 
Exmo.Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Comunico a V. Exa. e à Casa o falecimento,ocor 
rido em Barbacena, do jovem Marcelo José Moraes 
Laguardia, de tradicional familia daquela cida-
de, havendo o seu passamento causado o mais vivo 
pesar. 

Em face do infausto acontecimento, solicito se 
ja consignado na ata dos nossos trabalhos um vo= 
to de profundo pesar, dando-se deste ciência à 
familia enlutada, na pessoa de seu .'pã.1 , Sr.Ada.:! 
ri Laguardia, residente em Barbacena, à Rua Pre-
sidente Kennedy, 690. 

Plenário Presidente Juscelino Kubitschek, 4 de 
março de 1985. 

João Navarro 
- Ciente. Publicar. Comunique-se. 

COMUNICAÇÃO 
Exmo.Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

comunico a v. Exa. e à Casa o falecimento,ocoE 
rido em Barbacena, do Sr. Ernani Souza Marques, 
de tradicional familia daquela cidade, havendo o 
seu passamento causado o mais vivo pesar. 

Em face do infausto acontecimento, solicito se 
ja consignado na ata dos nossos trabalhos um vo-
to de profundo pesar, dando-se deste ciência à 
familia enlutada, na pessoa de sua irmã, Sr~ Ira 
cema Marques Marini, residente em Barbacena, a 
Rua José Bonifácio, 54/2. 

Plenário Presidente Juscelino Kubitschek, 4 de 
março de 1985. 

João Navarro 
- Ciente. Publicar. Comunique-se. 

COMUNICAÇÃO 
Exmo.Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Comunico a v. Exa. e à Casa o falecimento,ocor 
rido em Ressaguinha, do Sr. José Firmino de Sou= 
za, de tradicional famllia daquela cidade, haven 
do o seu passamento causado o mais vivo pesar. -
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Em face do infausto acontecimento, solicito se 
ja consignado na ata dos nossos trabalhos um vo= 
to de profundo pesar, dando-se deste ciência à 
família enlutada, na pessoa de sua viúva, Sr~ zê 
lia de Moura e Souza, residente na Rua João Quei 
roz, 11, em Ressaquinha - MG. -

Plenário Presidente Juscelino Kubtschek, 4 de 
março de 1985. 

João Navarro 
- Ciente. Publicar. Comunique-se. 

COMUNICAÇÃO 
Exmo.sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que esta subscreve, na forma regi-
mental, comunica ã Casa o f;l.lecimento do Sr. Ra-
miro Júlio Ferreira, ocorrido no ~ia 31 de janei 
ro do corrente ano, na cidade de Piüi. -

Nascido a 5 de dezeMbro de 1913, foi o funda-
dor da Exportadora Nossa Senhora da Guia, naque-
le Município. Deixa a esposa, D.Ana Soares Fer-
reira, e os filhos: José Severino Júlio Neto,Amé 
rico Júlio Soares, Jorge Elias Ferreira, RamirÕ 
Júlio Ferreira Júnior, Alexandre Soares Ferrei-
ra, Paulo Roberto Ferreira, Amélia Soares Albie-
ri, Guiomar Soares Ferre~ra, Maria Inês Soares, 
Maria Luísa Goulart, Antonia Cristina Soares Ma-
dureira e Valéria Soares Ferreira. 

Requer sejam apresentadas condolências à famí-
lia, na pessoa de seu filho Ramiro Júlio Ferrei-
ra Júnior, residente em Piüi. 

Sala das Reuniões, 4 de março de 1985. 
Mílton Salles 
- Ciente. Publicar. Comunique-se. 

COMUNICAÇÃO 
Exmo.sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado ~ue ~sta subscreve, na forma regi-
mental, comun~ca a Casa o falecimento do Sr. Fá-
bio Saldones, ocorrido dia 9/2/85, em Arantina. 

Solicita que esta Assembléia manifeste o seu 
pesar à família, na pessoa de sua mãe Josefina 
Altomare, no Posto de Saúde de Aranti~a. 

Sala das Reuniões, 4 de março de 1985. 
Ferraz Caldas 
- Ciente. Publicar. Comunique-se. 

COMUNICAÇÃO 
Exmo. Sr.Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado ~ue ~sta subscreve, na forma regi-
mental, comun~ca a Casa o falecimento do Sr. Pe-
dro Cardoso, ocorrido no dia 22 de fevereiro cor 
rente, e requer a inserção na ata dos nossos trã 
balhos de ~m voto de profundo pesar pelo infaus= 
to acontec~mento. 

Requer, ainda, que da decisão da Casa seja da-
da ci~ncia à f~mília ~n~utada, nas pessoas de 
sua mae, D. Lu~za Angel~ca de Faria,residente na 
Rua D. Pedro II, 649, em Montes Claros e d 
seus cunhados, Anfrísio Coelho, reside~te na Ru~ 
Aloísio Pinto, 53, em Montes Claros, e Dr.Djalma 
C~elho, residente na Rua D. Pedro II, 649, tam-
bem em Montes Claros. 

Sal~ das Reuniões, 4 de março de 1985. 
Jose Santana 
JUSTIFICAÇÃO - Desaparece prematuramente, an-

tes de completar 50 anos de idade, o Sr. Pedro 
Cardoso, na~ural de Porteirinha, mas residente 
em Belo Hor~zonte. 
. Homem_de excel?c~onais princípios morais e de 
~nigu~lavel es~~r~~o humanitário, Pedro Cardoso 
a~g~r~ou a adm~ra~ao de todos que tiveram o pri-
v~17gio de co~hece-lo, pelo exempio de sua condu 
ta ~rrepreen~~~el e de homem de bem, sempre devõ 
tado ao con~~v:o de sua família e dos amigos e; 
como bom cr~stao, um batalhador incansável em 
prol da comunidade. 
De~empenhou co~ extraordinária competência a 

f~nçao de Secretario do Prefeito de Porteirinha 
contribuindo, com sua simpatia e vontade de aju~ 
dar, para o sucesso daquela administração, não 
faltando nunca com uma palavra amiga nas horas 
difíceis, com o coração sempre voltado para o 
bem da comunidade local. 

Transferindo-se para Belo Horizonte, foi nomea 
do Assessor do Secretário da Saúde, quando era 
titular da Pasta o Dr. João Vale Maurício, tam-
bém ali dedicando o melhor de seus esforços, co-
laborando, com sua experiência e dedicação, para 
a implantação de uma salutar política da saúde. 

Ao falecer, pertencia ao quadro de servidores 
efetivos da Secretaria da Saúde, onde deixa gran 
de número de ami'gos e eternas saudades. -

Pedro Cardoso não deixa herdeiros, pois era 
solteiro. Deixa, entretanto, uma grande admira-
ção e respeito no vasto círculo de amizades que 
possuía e no seio da sua família. 

José Santana 
- Ciente. Publicar. Comunique-se. 

COMUNICAÇÃO 
Exmo.Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que esta subscreve, devidamente 
apoiado, requer a V. Exa., ouvida a casa e asse~ 
tindo esta, a inserção na ata de nossos trabalhos 
de um voto de profundo pesar pelo falecimento do 
Sr. Antônio de Melo Sobrinho, ocorrido dia 27 de 
fevereiro. 

Requer, ainda, que do fato se dê ciência à fa-
mília enlutada, na pessoa de sua esposa, D. Auta 
Alves de Melo, e de seu irmão, Lipran de Melo ~~ 
brinho, Vice-Prefeito de são Gotardo, onde res~
de a família do extinto. 

Sala das Reuniões, 4 de março de 1985. 
José Santana 
JUSTIFICAÇÃO - Desaparece, aos 65 anos de ida-

de, o Sr. Antônio de Melo Sobrinho, natural d~ 
Gorduras, mas residente, há vários anos, no Mun~ 
cípio de São Gotardo, onde era pessoa largamente 
estimada e admirada por seus excepcionais dotes 
de caráter e personalidade. 

Era casado com a Sra. Auta Alves de Melo, que 
lhe sobrevive, e deixa os filhos Breno de Melo, 
Brenda de Melo, Elci Melo Borges, Margari~a. de 
Melo, Antonieta Melo Rodrigues cunha e Ital~a M~ 
lo de Castro, sendo seu irmão Lipran de Melo So-
brinho, o atual Vice-Prefeito de São Gotardo. 

Residindo há longos anos em são Gotardo, o s~. 
Antônio de Melo Sobrinho ali construiu a sua v~
da familiar. Fazendeiro na região, possuía um 
largo círculo de amizades, pois era pessoa detr~ 
to ameno e excelentes predicados morais,exemplar 
esposo e chefe de família, dedicando a todos uma 
palavra bondosa e amiga, não faltando com se~ 
apoio e compreensão a todos quantos dele necess~ 
tavam. 

Ao falecer, esse prezado companheiro dei~a. ho~ 
rada memória e grande saudade entre os f=hares, 
amigos e companheiros. Estamos certos, poré~, de 
que o seu exemplo de uma vida correta e ded~cada 
ao bem e a lembrança de sua estimada pessoa con-
tinuarão vivos no coração de todos que tiveram 0 

privilégio de conhecê-lo. • 
Unindo-nos ao sentimento de pesar de sua fam~

lia, levamos a nossa solidariedade cristã à .su~ 
esposa e filhos, na certeza de que a sua bon~ss~ 
ma alma descansará em paz na Casa do Senhor. 

José Santana 
-Ciente. Publicar. Comunique-se 

O SR. PRESIDENTE - Com a palavra o Sr. Deputa-
do Jésus Trindade. . 

O SR. DEPUTADO J~SUS TRINDADE - (-Prof~r~ d~s
curso, que vai ser publicado em outra ed~çao.) 

O SR. PRESIDENTE - Com a palavra o Sr. Deputa-
do Clodesmidt Riani. · 

O SR. DEPUTADO CLODESMIDT RIANI -(-Profere d~~-
curso, que será publicado oportunamente. D~ ~~:) 
buna, o orador encaminha a seguinte propos~ça · 

REQUERIMENTO N9 2.590/85 
Exmo.Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. t 

O Deputado que este subscrev~, regimentalm~nã~ 
aooiado, requer, ouvido o Plenario,a transcr~ç 5 nos anais da Casa do relatório, datado de 8/2/8.' 
da Siderúrgica Mendes Júnior, da cidade de Ju~z 
de Fora-MG intitulado "Informações Gerais", q~e 
contém· hi~tórico informações básicas, descr~-. ' ·,.. nos ção da usina, investimentos e mercado, ~ que . 
fornece as dimensões desse monumental empr~end7-
mento, de grande significado para a econom~a m~
neira e brasileira. 



Requer, mais, que da decisâo da Casa se dê co-
nhecimento ao Dr. Murilo Mendes Jfinior, no se-
guinte endereço: Siderúrgica Menues ,Júnior -BR-040, 
km 769 - Dias Tavares - Juiz de Fora-MG. 

Sala das Reuniões, 4 de março de 1985. 
Clodesmidt Hiani - Ronaldo Carvalho - Eurlpedes 

Craide - Antõnio Faria - Luiz Alberto Rodrigues-
Hugo Gontijo. 

JUSTIFICAÇAO - São raros os momentos em que um 
Estado presencia a conclusão e inauguração de 
uma obra tão significativa como a Siderúrgica 
Mendes Júnior, situada no Distrito de Juiz de 
Fora denominado Dias Tavares. 

A obra tornou-se mais valorosa quando, nesta 
~poca, vivemos um neriodo d·~ recessão. Desta for 
m~, sua construção-constituiu-se numa luta con= 
tra "a correnteza". Assim, simboliza o otimismo, 
o arrojo e a confiança do empresariado mineiro 
ao enfrentar condições adversas no mercado nacio 
nal e mundial. 

Em jul?o de 1980, foi assinado o contrato para 
a execuçao das obras civis e, em agosto do mes-
mo ano, contratou-se o fornecimento do laminador 
combinado de fio-máquina, barras e vergalhões,um 
dos mais modernos· do mundo por suas caracterlsti 
cas de acentuada automação ~ alta "performance" 
operacional. 

A primeira corrida de aço aconteceu em 27/3/84e 
a laminação dos primeiros tarugos, em 5/5/84. o 
forno-panela entrou em operação em 3/10/84 e a 
trefilaria, em 5/11/84, estando, desde então, a 
Siderúrgica Mendes Júnior com todas as suas uni-
dades industriais em operação. 

Integrada ao parque siderúrgico nacional, a SMJ 
virá atender às necessidades do mercado interno 
e também participar do esforço de exportação do 
País, realizando vendas ao mercado externo. Tais 
objetivos se norteiam por uma política que dá ên 
fase ã qualidade final de seus produtos; cumpri= 
mente de prazos de entrega e assistência técnica 
eficiente. 

Solicitamos aos Srs. Deputados que se juntem a 
nós neste esforço para a perpetuação na história 
da grandiosa obra da Siderúrgica Mendes Júnior, 
de Juiz de Fora-MG. 

Clodesmidt Riani 
- Publicar. A Mesa da Assembléia. 

REQUERIMENTO 
Exmo. Sr. Presidente da !'ssembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, regimentalmente 
apoiado, requer, ouvido o Plenário, seja inseri-
do nos anais da Casa um voto de pesar pelo fale-
cimento de Jonathas Soares, líder trabalhista e 
Secretário-Geral do Partido dos Trabalhadores -
PT, de Juiz de Fora-MG, ocorrido nesta cidade, 
aos 13 de fevereiro do corrente ano, fato que 
consternou profundamente a cidade, devido ã sua 
crescente atuação política em Dom Bosco, seu nú-
cleo de trabalho. 

Sala das Reuniões, 4 de março de 1985. 
Clodesmidt IUani - Antônio Faria - Hugo Campos 

Luiz Alberto Rodrigues - Raimundo Rezende Ge-
raldo Ribeiro. 

JUSTIFICAÇAO - Jonathas Soares ocupava a Secre 
taria-Geral do Partido, em Juiz de Fora-MG, devi 
do à sua dedicação profunda ã luta pela democra= 
cia e justiça social c pela constante indignação 
a toda e qualquer manifestação de autoritarismo 
c opressão sobre os trabalhadores. 

O Partido dos Trabalhadores perdeu seu secretá 
rio, o Sindicato dos Professores um de seus dire 
tores, mas, mais do que isso, a cidade perdeu um 
de seus principais ativistas. O professor Jona-
thas Soares, 29 anos, morreu deixando um retrato 
de luta em favor dos setores mais carentes da ci 
dade. -

Se acreditamos na eternidade do ser, podell'Os com-
preender que o líder trabalhista, professor e P2 
lltico Jonathas Soares "não se foi". Fica seu 
exemolo, seus anseios, sua sede de justiça, seu 
espírito de luta e sua obra em prol dos trabalh~ 
dores. 

Sentimos sua transição mas nos alentamos com 
seu espírito de solidariedade constante. 
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Solicitamos aos Srs. Deputados apoio para apr2 
vação do presente requerimento. 

Clodesmidt P.iani 
- Publicar. 

REQUERIMENTO 

Exmo.Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

o.Deputado que este subscreve, regimentalmente 
apelado, requer, ouvido o Plenário, seja inseri-
do nos ana1s da Casa um voto de congratulações 
com a Siderúrgica Mendes Júnior, na pessoa de 
seu Presidente, Dr. Murilo Mendes Júnior, pelo 
nobre e promissor empreendimento de construção 
da Siderúrgica, na cidade de Juiz de Fora,elevan 
do o parque industrial de Minas e do Brasil com 
a inauguração oficial da empresa aos 22/2/85, 
com a p~esença dos Srs. Presidente da República, 
Gen. Joao Baptista de Oliveira Figueiredo, Go. 
vernador Hélio Carvalho Garcia, vários Ministros 
de Estado, parlamentares federais e estaduais, 
Prefeitos de Juiz de Fora e da Região da !1ata e 
inúmeros convidados. 

Requer, mais, que da decisão da Casa se dê co-
nhecimento ao Dr. Murilo Mendes Júnior - Siderúr 
gica Mendes Júnior, BR-040, km 769 -Dias Tava= 
res - Juiz de Fora-MG. 

Sala das Reuniões, 4 de março de 1985. 
Clodesmidt Riani - Ronaldo Carvalho - Eurípe-

des Craide - Antônio Faria - Luiz Alberto Rodri-
gues - Nilson Gontijo. 

JUSTIFICAÇAO - Aos 27 de março de 1984,em Dias 
Tavares, a 23 km de Juiz de Fora, com uma corri-
da de 70 toneladas de aço líquido, a Siderúrgica 
Mendes Júnior transformou em realidade um moder-
níssimo projeto para produzir 720 mil toneladas/ 
ano de laminados. 

Este é um dos maiores empreendimentos do setor 
privado no Brasil. Aqui emprega-se a tecnologia 
mais avançada do setor. Um investimento do Grupo 
Hendes Júnior, com decisivo aooio financeiro do 
BNDES, da FINA:r.m, da SIDERBRÂS, do Governo de Mi 
nas Gerais e da Prefeitura de Juiz de Fora. -

Operando ã base de sucata, através de um forno 
elétrico a arco, a Siderúrgica Mendes Júnior im-
pulsiona uma demanda acelerada de insumos, servi 
ços e força de trabalho, nos vértices do triãngu 
lo Rio-São Paulo-Belo Horizonte. São 19 mil tone 
ladas de equipamentos altamente computadorizado;: 
uma força produtiva que jã provoca um impacto 
econômico e social, com efeitos multiplicadores 
otimistas no pólo da região Centro-Sul. O forno 
elétrico a arco transforma, a cada corrida, suca 
ta em aço lúquido. 

O projeto de implantação levou a ser1o a pre-
servação do meio ambiente e das condições ecoló-
gicas do local. Dispositivos especiais foram mon 
tados para evitar a poluição da ãgua e do ar,com 
o uso de equipamento de anticontaminação. 

As obras civis e toda a montagem eletromecãni-
ca e eletrônica foram executadas pela Construto 
ra Mendes Júnior. -

O lingotamento contínuo de quatro veios trans 
forma aço líquido em tarugos. O setor de lamina= 
ção, para produção de fio-máquina, barras e ver 
galhÕes é de alta produtividade. 88"ó em valor e 
96% em peso: estes são os índices de nacionaliza 
ção do projeto. -
~ Siderúrgica Mendes Júnior abre uma nova fren 

te de mão-de-obra: 2.225 empregos diretos e 9 mil 
indiretos. Em 18 meses, esta nova indústria side 
rúrgica atingirá sua capacidade plena de produ= 
ção. 

A Siderúrgica Mendes Júnior produz barras, ver 
galhÕes, fio-máquina e trefilados com alto pa-
drão de controle tecnológico de qualidade. 

A SMJ (Siderúrgica Mendes Júnior) v8m trab~
lhando para dispor de um sistema de vendas ca-
racterizado pela eficiência, de modo a poder co~ 
correr no mercado com competitivi<1ade e, parale-
lamente, formar bom conceito e tradição. 

A SMJ, a exemplo dos demais produtores de não-
planos que exportaram cerca de 40"ó de sua prod~ 
ção em 1984, deverá ter significativa parcela de 
suas vendas realizadas no exterior. 

Neste primeiro ano de suas O?erações, exportou 
aproximadamente US$ 11 milhões, realizando ven-
das para Europa, Africa, Oriente Médio e China. 
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Em 1985, a SMJ deverá manter o mesmo nível de 
vendas ao exterior e buscar a conquista de novos 
mercados. 

t muito significativo que Minas, nos albores 
da Nova República, inicie, a passos firmes, a r~ 

conquista do progresso. Nesta fase de transform~ 
ção histórica e participando deste progresso, s~ 
licitamos aos Srs. Deputados a aprovação do pre-
sente requerimento. 

Clodesmidt Riani 
- Publicar. 

REQUERIMENTO 
Exmo.Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, regimentalmente 
apoiado, requer, ouvido u Plenário, seja inseri-
do nos anais da Casa um voto de profundo pesar 
pelo falecimento do Sr. Ney Jacinto Pereira,gr~ 
de guerreiro e reivindicador das causas popula-
res dos servidores públicos e trabalhadores de 
um modo geral, cujo passamento ocorreu no dia 
12/12/84, na cidade de Juiz de Fora-MG. 

Requer, mais, que da decisão da Casa se dê ciên 
cia à família enlutada, na pessoa da viúva, D~ 
Edith Silva Pereira, residente na Av. Barão do 
Rio Branco, 1.041, ap. 402, em Juiz de Fora. 

Sala das Reuniões, 4 de março de 1985. 
Clodesmidt Riani - Antõnio Faria - Luiz Alber-

to Rodrigues - Raimundo Rezende - Geraldo Ribei-
ro - Nílson Gontijo. 

JUSTIFICAÇÃO - A morte do Sr. Ney provoca uma 
grande sensação de tristeza e de vazio de cidada 
nia. Qualquer movimento, luta ou reivindicaçãÕ 
popular que houvesse, lá estava ele, generoso,co 
rajoso, solidário, companheiro. Possuía o senti= 
do mais preciso de responsabilidade social que é 
aquele próprio dos homens que não se perguntam o 
que vão ganhar de pessoal com suas atitudes e 
ações. 

Para o Sr. Ney, bastava a paixão pela defesa 
dos direitos dos trabalhadores, e, a partir daí 
e por causa disso, partia para a luta- de todo 
dia. 

Homem íntegro, participou da batalha pela demo 
cracia com sua bondade, constância e convicçao 
ideológica. Nunca serviu aos poderosos, manten-
do-se longe da servidão e da cumplicidade. As-
sim, foi amado e respeitado por todos nós que, 
de alguma forma, partilhamos de seus ideais. Não 
suportava bajuladores e aduladores, vendo com 
desprezo o prestígio fácil dos políticos cheios 
de "bons-modismos" e realismos, que se arrumam 
na vida da noite para o dia, conseguindo ter lu-
cro com suas convicções políticas. 

Lutou e se destacou na luta pela anistia, na 
reformulação partidária, na reconstrução da uni-
dade do movimento sindical, na defesa de um salá 
rio digno para os servidores públicos, na prote= 
ção ao inquilino, na campanha-das diretas.-

Preso, ficou incomunicável na penitenciária de 
Linhares por defender irrestritamente o direito 
de construção de uma central sindical para os 
trabalhadores. Anistiado, não conseguiu ter seus 
direitos reconhecidos como diretor cassado da 
Cãmara de Vereadores. 

Em suas atividades, distribuía panfletos, con-
vocava reuniões, comparecia a comícios, organiza 
va e liderava greves, fundava e dirigia partidos 
de oposição, sempre ativo e produtivo. Este com-
panheiro, que não se rendia, agradava pouco aos 
contemporâneos sem coragem cívica, àqueles que 
não largavam seus pratos e copos para defender a 
liberdade em benefício de todos. 

Morreu lutando e muito cedo. Tinha pouco tempo 
para tratar de sua saúde. Foi um companheiro que 
fará falta, um a menos ao lado dos deserdados e 
da prática oposicionista que ajudou a construir. 
t parte da nossa história e, junto com tantos ou 
tros que já se foram, fica como exemplo da luta 
pela vida com dignidade e liberdade para todo 
mundo. Luta que não tem fim. 

Contamos com o apoio dos Srs. Deputados para 
aprovação do presente requerimento. 

Clodesmidt Riani 
- Publicar. 

COMUNICAÇÃO 
Exmo.Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que esta subscreve, na forma regi-
mental,·comunica à Casa o falecimento de Gabriel 
Gonçalves da Silva, político (ligado ao Partido 
Trabalhista Brasileiro-PTD) e esportista, ocorri 
do aos 16 de janeiro do corrente-ano, na cidade 
de Juiz de Fora-MG. 

Solicita que esta Assembléia manifeste seu pe-
sar à família enlutada, na pessoa da viúva,D.Ir~ 
ne Gonçalves, à Rua Santa Rita, 158, Juiz de Fo~ 
ra-MG. 

Sala das Reuniões, 4 de março de 1985. 
Clodesmidt Riani. 
- Ciente. Publicar. Comunique-se. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Deputa-
do Agostinho Patrus. 

O SR. DEPUTADO AGOSTINHO PATRUS - (-Profere di:!_ 
curso, que será publicado oportunamente.) 

O SR: PRESIDENTE - Tem a palavra o sr. Deputa-
do Jose Maria Borges. 

O SR. DEPUTADO JOSt MARIA BORGES - (-Profere di:!_ 
curso, a ser publicado em outra ooortunidade.) 

O SR. PRESIDENTE - Com a palavr~ o sr. Deputa-
do Mares Guia. 

O SR. DEPUTADO MARES GUIA - (-Profere discurso, 
o qual será publicado em edição futura.) 

PALAVRAS DO SR. PRESIDENTE 
O SR. PRESIDENTE - A Presidência agradece as 

palav:as elogiosas proferidas pelos srs. Deputa-
dos Jesus Trindade, Clodesmidt Riani Agostinho 
Patrus e José Maria Borges com rela~ão à nova 
Mesa da Assembléia, afirma~do que tudo fará pa-
p:a, a exemplo das outras Mesas Diretoras, valo-
r~zar e honrar o Legislativo Mineiro. 

ORDEM DO DIA 1~ FASE 
O SR. PRESIDENTE - Não havendo outros oradores 

i~~critos, a Presidência passa à 2~ parte da re~ 
n~ao com a 1~ fase da ordem do dia compreenden-
do a discussão_e votação de parece~es, requ~ri
me~t?s e redaçoes finais. Estão abertas as ~ns
cr~çoes para o Expediente do dia 6 de março de 
1985. 

O SR. PRESIDENTE - Sobre a Mesa requerimento 
do nobre ~eputado João Navarro, e~ que sol~cita 
a suspensao da reunião, em virtude do falec~me~
to do nosso ex-colega, Cel. Jairo Pereira da S~l 
v~, ocorrido em 19 de dezembro de 1984. Em vota-
çao o requerimento. Os Srs. Deputados que o apr~ 
vam permaneçam como se encontram (-Pausa) · Apro-
vado. 

Com a palavra, pela ordem, 0 Sr. Deputado Jé-
sus Trindade. 

QUESTÃO DE ORDEM 
_O SR · DEPU'l'ADO Jf:SUS TRINDADE - ( -Susc i tél ques-

tao de ordem, que será publicada oportun~mente.) 
O SR. PRESIDENTE - Em resposta à questao de OE 

dem do Sr. Deputado Jésus Trindade, a Mesa infoE 
ma que,_tendo sido aprovado 0 requerimento . de 
suspcnsao dos nossos trabalhos fica automat~ca
m~nte adiada para outra oportu~idade a aprecia-
çao das demais proposições. 

ENCERRAMEN'l'O 
O SR: PRESIDENTE - Em virtude da aprovação do 

req~e:~mento do Sr. Deputado João Navarro,em que 
sollc~ta a suspensão dos trabalhos da presente 
reuniao, em sinal de pesar pelo falecimento_ ~o 
ex-Deputado Jairo Pereira da Silva,a Presidenc~a 
encerra a reunião e convoca os srs. Deputados P~ 
:a a especial de amanhã, às 15 horas, destinada 
a entrega do titulo de Cidadão Honorário do Est~ 
do de Minas Gerais ao Dr. Marlos Jacob Tenório 
de Melo. 

- Levanta-se a reunião. 



109 

f{EUNIAO ESPECIAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
DESTINADA À ENTREGA DO TÍTULO DE CIDADAO HONORARIO 

DO ESTADO DE MINAS GERAIS AO DR. MARLOS JACOB TEN0RIO DE MELO 
EM 5 DE MARÇO DE 1985. 

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - AilERTURA - A'l'A - EN-
TREGA DO TÍ'l'ULO DE CIDADÃO HONORÁRIO DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS AO DH. MARLOS JACOB TENÚRIO DE 
MELO: Nomeação de comissão; composição da Mesa ; 
execução do Hino Nacional Brasileiro; questão de 
ordem; discurso do Sr. Deputado Josã Santana; en 
trega do diploma; discurso do Dr. Marlos Jacob 
Tenório de Melo; palavras do Sr. Presidente - EN 
CERRAMENTO - ORDEM DO DIA. 

COMPAREC IMEN'l'O 
As 15 horas, comparecem os Srs. Deputados: 
Dalton Canabrava - João Pinto Ribeiro - Sãrgio 

Emílio - Josã Bonifãcio Filho - João Pedro Gus -
tin - Ademir Lucas - Agostinho Patrus - Alcyr 
Nascimento - Antônio Faria - Armando Costa - Ar-
tur Fagundes - Clêuber Carneiro - Clodesmidt Ria 
ni - Cyro Maciel - Domingos Lanna - Elmo Braz -
Euclides Cintra - Eurípedes Craide - Felipe Nãri 
Ferraz Caldas - Geraldo Ribeiro - Hãlio Resende-
Hugo Campos - Hugo Gontijo - Jaciel Pereira- Jai 
me Magalhães Alves - Jãsus Trindade - João Araú= 
jo Ferraz - João Barbosa - João Rosa - Josã Ge -
raldo de Oliveira - Josã Laviola - Josã Maria 
Borges - Josã Santana - Kemil Kumaira - Manoel 
Conegundes - Marcos Peixoto - Mares Guia - Mario 
Pacheco - Mendes Barros - Milton Salles - Narcé-
lio Mendes - Neif Jabur - Nilson Gontijo - Paulo 
Araújo - Pedro Narciso - Haimundo Albergaria-Rai 
mundo Rezende - Hoberto Luiz Soares - Ronald~ 
Carvalho - Samir Cecília - Sílvio Mitre - Sylo 
Costa - Vera Coutinho - Wainer Ávila. 

ABERTURA 
O SI<. PRESIDENTE (DEPUTADO JOSf: MARIA BORGES)-

A lista de comparecimento registra a existência 
de número regimental. Declaro aberta a reunião. 
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos tra-
balhos. 

Com a palavra o Sr. 29 Secretãrio, para proce-
der à leitura da ata da reunião anterior. 

ATA 
O SR. DEPUTADO PAULO ARAÚJO, 29 Secretãrio"ad 

hoc", procede à leitura da ata da reun1ao anteri 
or, a qual é aprovada sem restrições. 
ENTREGA DO TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO DO ES'l'ADO 
DE MINAS GEHAIS AO DR. MARLOS JACOB 'l'ENÚRIO DE 
MELO. 

O SR. PRESIDENTE - Nos termos da convocação , 
destina-se esta reunião especial à entrega do 
titulo de Cidadão Honorãrio do Estado de Minas 
Gerais ao Dr. Marlos Jacob Tenório de Melo, a 
ele conferido pela Lei n9 8.640, de 11 de setem 
bro de 1984. 

NOMEAÇÃO DE COMISSÃO 
O SR. PRESIDENTE - Nomeio os nobres Deputados 

João Barbosa e Paulo Araújo para, em comissão , 
introduzirem no recinto do Plenãrio o agraciado, 
Dr. Marlos Jacob Tenório de Melo, as autorida -
des e demais convidados que se encontram no sa-
lão nobre. 

COMPOSIÇÃO DA MESA 
O SR. PRESIDENTE (DEPU'l'ADO DALTON CANABRAVA)-

Convido a tomarem assento à Mesa os Exmos. Srs: 
Deputado Dario de Faria Tavares, DD. Secretãrio 
de Estado de Saúde, representando S.Exa. o Sr. 
Governador do Estado, Dr. Hélio de Carvalho Gar 
cia; Dr. Marlos Jacob Tenório de Melo, nosso i= 
lustre homenageado; Desembargador Rãgulo da Cu-
nha Peixoto, DD. Presidente do Tribunal de Jus-
tiça do Estado de Minas Gerais; Dr. Ruy Lage,DD. 
Prefeito Municipal de Belo Horizonte; D<~putado 
José Ilonifãcio Filho, DD. 19 Secretãrio da 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge 
rais. 

EXECUÇÃO DO IIINO NACIONAL BHASILEIRO 
Convido os presentes a ouvirem o Ilino Nacio -

nal Ilrasileiro, a ser executado pela Banda de 
Música da Policia Militar de Minas Gerais. 

(-Ouvem-se os acordes do Hino Nacional Brasi-
leiro.) QUES'l'ÃO DE OHDEM 

O SH. DEPUTADO MARES GUIA - (-Levanta questão 
de ordem, que serã publicada em edição poste 
rior.) 

O SR. PHESIDENTE - Não hã questão de ordem a 
resolver. Hegistrem-se as palavras do Deputado 
Mares Guia. 

O SH. PRESIDENTE - Dando prosseguimento a es-
ta solenidade de entrega ao Dr. Marlos Jacob Te 
nório de Melo do diploma de Cidadão Honorãri~ 
do Estado de Minas Gerais, a Presidência vai 
conceder a palavra ao autor do projeto converti 
do na Lei n? 8.640, o nobre Deputado Josã Sant~ 
na. 

Com a palavra o Sr. Deputado Josã Santana. 
O SR: DEPU'l'ADO JOSE SAN'l'ANA - Exmo. Sr. Depu-

tado Dalton Canabrava, DD. Presidente da Assem-
blãia Legislativa do Estado de Minas Gerais; 
Exmo. Sr. Deputado Dario de Faria Tavares, DD. 
Secretãrio de Estado da Saúde e representando S. 
Exa. o Sr. Governador do Estado; Exmo. Sr. Dr. 
Marlos Jacob Tenório de Melo, nosso ilustre ho-
menageado; Exmo. Sr. Desembargado.~: Rãgulo da 
Cunha Peixoto, DD. Presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado de Minas Gerais; Exmo. Sr. Dr. 
Huy Lage, DD. Prefeito Municipal de Belo Hori -
zonte; Exmo. Sr. Deputado Josã Ilonifãcio Filho, 
DD. 19-Secretãrio da Assemblãia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais; senhoras e senhores;pre 
zados colegas Deputados. Numa ãpoca como a atu= 
al, em que se assiste com frequência à inversão 
de valores, reflexo talvez da própria crise em 
que estamos mergulhados, ã gratificante saberdo 
reconhecimento a uma iniciativa nossa, destina-
da justamente a premiar o valor de quem o tem. 

A concessão do titulo de Cidadão Honorãrio de 
Minas Gerais ao Engenheiro Marlos Jacob Tenório 
de Melo vem reconhecer o valor de alguãm cujo 
trabalho, desenvolvido em prol de nosso Estado, 
faz dele nosso justo credor. 

Já dissemos ser nosso entendimento que a con-
cessão do titulo de Cidadão Honorário do Estado 
a determinada pessoa implica no pressuposto es-
sencial de ser o agraciado um amigo da terra mi 
neira. 

Pois, mais que wn amigo, o Engenheiro Marlos Jacob Te-
nório de Melo tem sido um aliado incondicional de Minas 
Gerais, carreando para o nosso Estado tuna série incontá-
vel de beneficios, quando de sua gestão como Superinten-
dente Adjunto de Operações da SUDENE. Assumindo a respo!:: 
sabilidade de dirigir a Superintendência desse 6rgão,co!:: 
tinua a dedicar o mesmo carinho e atenção às justas rei-
vindicações do povo mineiro. 

Somente quem conhece a ãrea mineira do PoligQ 
no das Secas, incluída na zona de influência da 
SUDENE, pode aquilatar a relevância e o alcance 
atingidos por uma estratãgia operacional bem o-
rientada daquele órgão, em termos de beneficio 
para a região. Porque se a mesma é área potenc~ 
almcnte rica, é hoje efetivamente pobre, onde 
os rigores climáticos e a carência de recursos ~ 
dequados contribuem para o sacrifício extraordi-
nãrios da população. 

A SUDENE, sem dúvida, é um órgão digno dos no~ 
sos melhores comentários, principalmente quando 
homenageamos um de seus dignos dirigentes. 

Trata-se, inequivocamente, e isso pudemos com-
provar nas diversas vezes em que a procuramos,de 
organização séria, bem organizada e operacional 
mente eficiente, onde a palavra corrupção nunca 
teve trãnsito. Só isso bastaria para designã-la 
como sinônimo de seriedade. 

Entretanto, a reconhecida sobriedade com que 
a SUDENE gere seus assuntos, a fiscalização ex-
tremamente rigorosa que se impõe em critérios de 
prudência e equilíbrio, não são suficientes pa-
ra o órgão atingir totalmente seus objetivos , 
por não dispor de autonomia e da crônica falta 
de recursos materiais para levar avante tal em-
preitada. Por isso mesmo, uma das ações que to-
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dos esperamos do futuro Governo Federal é a de 
dotar a SUDENE, através das peças legislativas 
cabiveis, a serem aprovadas pelo Congresso, dos 
meios e instrumentos para que possa cumprir su-
as responsabilidades legais e operacionais. Ne~ 
se sentido, uma mobilização da classe politica, 
permitindo que tais medidas transitem e se apr~ 
vem no Congresso, é responsabilidade nossa, de 
que não nos olvidaremos. 

Voltando ao nosso homenageado, cumpre notar 
que a decisão desta Casa de conceder-lhe o tit~ 
lo de Cidadão Bonorário de Minas foi referenda-
da quando não era ele ainda Superintendente da 
SUDENE e levando em conta, apenas, o exemplo ra 
ro desse profissional impar, exemplo este que 
mais do que nunca nos cabe imitar. 

Pois foi a isenção absoluta no tratamento a 
Minas o que mais admiramos no Engenheiro Marlos. 
Procurou ele, dentro das limitadas possibilida-
des orcamentárias da SUDENE, atender ao Poligo-
no Mineiro, em politica de ação interestadual 
que beneficiasse igualmente todos os Estados,le 
vando às comunidades assoladas o desenvolvimen= 
to e a melhoria de vida tão almejados por todos. 

Seu esforço em prol de Minas cresce de signi-
ficado quando se sabe, ademais, que a SUDENE foi 
castigada nos últimos tempos pela escassez de 
recursos, desviados para projetos grandiosos e 
pouco imediatos, por razões que não cabe aqui 
discutir. 

Nascido em Pernambuco, diplomou-se em Engenha 
ria Civil, graduando-se posteriormente na Euro= 
pa em Administração de Empresas. O brilhantismo 
de seu currúculo estudantil deu lugar a uma vi-
da profissional categorizada, tendo exercido,a-
lém de Superintendente Adjunto de Operações da 
SUDENE, os cargos de Conselheiro de Administra-
ção da Cia. de Desenvolvimento Industriai de 
Pernambuco e Presidente do Conselho de Adminis-
tração da Cia. de Aluminio do Nordeste e atual-
mente Superintendente. 

Esta Assembléia, que já havia concedido ao 
Eng9 Marlos a Medalha do Mérito Legisla~ivo,co~ 
firma hoje sua vocação nacional e aversao ao re 
gionalismo, ao homenagear novamente a figura de 
um grande brasileiro. Concedendo-lhe este titu-
lo, a Casa procura retribuir a um amigo de Mi -
nas, reafirmando o principio de nacionalidade : 
mais que mineiros ou pernambucanos, somos todos 
brasileiros. Como brasileiros aqui estamos em 
comunhão de idéias altamente positivas para o 
Pais. 

Ao Estado de Pernambuco, que viu nascer este 
brilhante homem público, nossa homenagem since-
ra. A Minas Gerais, que ora o distingue, nosso 
tributo. E ao Brasil, que nos abriga a todos 
nossa mensagem de amor e esperança. 

ENTREGA DO DIPLOMA 
O SR. PRESIDENTE - A Presidência vai procede~ 

neste momento, à entrega do titulo de Cidação Ho 
norário do Estado de Minas Gerais ao Dr. Marlos 
Jocob Tenório de Melo. 

Dr. Marlos Jacob Tenório de Melo, o povo do 
Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
concedeu-lhe o diploma de cidadania mineira, ca 
bendo a mim, como Presidente deste Poder Legis= 
lativo, a honra de entregá-lo a V.Exa., como o 
faço neste instante. 

Com a palavra o Dr. Marlos Jacob Tenório de 
Melo, nosso ilustre homenageado. 
DISCURSO DO SR. DR. MARLOS JACOB TENORIO DE ME-
LO 

Exmo. Sr. Deputado Dálton Canabrava, DD. Pre-
sidente da Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais; Exmo. Sr. Deputado Dario de Faria 
Tavares, DD. Secretário de Estado da Saúde, re-
presentando S.Exa. o Governador do Estado, Dr. 
H~lio Carvalho Garcia; Exmo. Sr. Desembargador 
Regulo da Cunha Peixoto, DD. Presidente do Tri-
bunal de Justiça do Estado de Minas Gerais;Exm~ 
Sr. Dr. Ruy Lage, estimado amigo, DD. Prefeito 
Municipal de Belo Horizonte; Exmo. Sr. Deputado 
José Bonifácio Filho, DD. 19-Secretário da As -
sembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, 
meu estimado amigo, brilhante parlamentar minei 
ro, Deputado José Santana, senhores parlamenta= 
res, demais autoridades aqui presentes, meus se 
nhores e minhas senhoras, meus companheiros que 

acharam por bem, mesmo sob meus protestos, cum-
prir essa longa jornada de Pernambuco até o Es-
tado de Hinas Gerais. 

Minas Gerais confunde-se com o que há de me -
lhor na alma brasileira. E aqui não me refiro 
somente à pujança do seu território, à sua mar-
cante participação em nossa economia e em nossa 
vida cultural. Nas quero me reportar mais à sua 
engrandecedora presença em praticamente todos 
os episódios que formaram e conformaram nossa 
nacionalidade. 

De fato, repassando-se a história, ressaltam 
de imediato os traços nitidos e brilhantes nela 
esculpidos pela coragem, altivez e patriotism~ 
dos filhos desta terra. Ainda no Século XVII, a 
época da corrida do ouro, o espirito inconfor -
mista mineiro gerava a Guerra dos Emboabas. E 
no primeiro quartel do século seguinte, em Vila 
Rica, explodia em rebelião contra a cobrança e~ 
torsiva dos impostos. Décadas adiante ele escr~ 
veria a Inconfidência, uma das páginas mais do-
lorosas e-empolgantes da nossa História. Depois 
da Independência, surgiriam outras manifesta 
ções de descontentamento com os rumos do Pais , 
como o Movimento Restaurador em 1833, em Ouro 
Preto, e a Revolução tiberal em 1842. 

Mais recentemente, em 1943, o "Manifesto dos 
Mineiros", galvanizou o povo brasileiro ao con-
vocar a ração para a nobilitante tarefa de res-
taurar seus mais caros ideais, o de democracia e 
o da liberdade. Em 1964, o fenômeno se repetia, 
não no sentido da restauração, mas no da preseE 
vação dos nossos valores. 

E mais uma vez, agora mesmo, no reencontro que 
fazemos com nossos diletos e impereciveis valo-
res e prinéipios, é Minas no cenário do~ mais 
importantes nesse momento histórico. E e um fi-
lho seu o instrumento ativo da grande reconcil! 
ação dos brasileiros em torno dos maiores e 
mais sagrados ideais de nossa Pátria. Minas toE 
nou-se assim, e pelo mérito de sua gente! o P0~ 
to certo do encontro, o aconchegante sa~a~ no -
bre, onde se assentam nas horas mais d1f1ceis! 
todos os brasileiros ~rentes no ideário democr~ 
tico. 

Por tudo isso, é com sentimentos de honra _e 
orgulho que recebo hoje este titulo de cidadao 
mineiro. E, para ser digno dele, sabedor que r~ 
sulta de reconhecido tributo mineiro, o da gen~ 
rosidade, acolho-o também com o sentimento da 
humildade. 

Mas não refiro o meu desvanecimento ao rec~
ber este galardão. Porque ele vem de Minas, • ~ 
vontade soberana dos representantes mais leg1t_ 
mos do seu povo. os Srs. Deputados aqui presen-
tes, que tanto têm dignificado esta Casa, ho~ -
rando o seu patrono, Tiradentes, o próprio s 1m-
bolo da nacionalidade brasileira. 1 sse 

O fato de ter esta homenagem partid~ da c aue 
politica mineira mais me toca o coraçao. i0~{zel 
orgulhosa mas não tardiamente, sempre v~do de 
o papel do politico. De fato, ain~a n~s ~ o:inda 
1975 quando a palavra abertura nao t1nh 

' . 'f' do recente,es-ganho o seu alvissareiro s1gn1 1ca 'nica 
creviamos na imprensa pernambucana qu~ a ~ha e 
forma de reduzir os riscos inerentes a esc~istas 
hierarquização dos objetivos desen~olvimen pois 
seria a de confiá-los à classe pol1tica,id de de 
seus membros são os possuidores da capac a 

0 interpretar os anseios e expectativas do po~iiho 
Não sendo politico, mas talvez por ~e~ eque-

de um politico, modesto politico de ~1n a ~rendi 
na cidade natal, e ainda pela r~flexao e ae ins= 
zado da vida, cheguei à conclusao de.quie m mais 

· 1 a pol1t ca a crevo entre aqueles que JU gam . ões do ho -
nobre, se bem que espinhosa, das m1ss 
mero. • . - - mera profissão.g De fato a pol1t1ca nao e uma t ' - . - a permanen e mais que isso. g um sacerdoc1o, e um 

- b que a sua as doaçao. Aqueles que a abraçam sa em did-
censão nesta ordem religiosa se faz na med_ a 
não do que recebem, mas na medida do que f ao; - · m avor na medida de sua capacidade de renunc1a e d 
do bem alheio, dos seus contemporâneos e os 
seus pósteros. 1 rância 

E é por assim pensar que rogamos a to e 
de v Exas para, mais uma vez, enfatiza:rm::Js o n<z~ 
so c;ntentamento por recebermos esta d~s~inçao 
de segmento tão importante da classe pol1t1cab~ 



sileira, que hoje, felizmente, todos os brasi -
leiros desejamos que assuma a condução dos nos-
sos destinos. E o fazemos conscientemente certos 
de que estamos escolhendo os melhores dentre nós 
para nos guiarem. Pois são homens formados no 
exercício de uma carreira onde valem mais as 
virtudes que as técnicas ou habilidades profis -
sionais; onde vale mais a sabedoria que o saber. 

Sr. Presidente, nesta hora decisiva que vive -
mos, é grande a ansiedade entre os brasileiros , 
de discutir e influir sobre o futuro que havere-
mos de construir. E este novo filho adotivo de 
Minas não foge a essa regra geral. E diante de 
tão seleto e influente auditório, não poderiafur 
tar-me nesta honra, como brasileiro, de comparti 
lhar convosco as minhas apreensões e os caminhos 
que, vislumbro, devam ser percorridos. Mas não 
desejo fixar-me nos problemas operacionais, coti 
dianos, para os quais existem soluções. Minhas 
preocupações querem mergulhar mais fundo, busca.!! 
do as questões de princípios, bordejando o campo 
mais essencial dos valores. 

Ademocracia brasileira foi reconquistada. Mas 
resta-nos a todos, especialmente à classe polí-
tica, consolidá-la. Não temos dúvidas de que is 
so acontecerá. Em que pesem as dificuldades, so 
frimentos e angústias da hora presente. Nestã 
magna tarefa, que exigirá maiores sacrificiosde 
todos os brasileiros, temos também a certeza de 
que os nossos lideres distinguirão, na aborda -
gem das grandes questões nacionais, o essencial 
do acessório. E, assim o fazendo, seguramente 
nos resgatarão do terreno movediço do culto aos 
modelos, por onde vagueamos construindo uma so-
ciedade mais rica, porém mais desigual, e nos 
conduzirão de volta pelo terreno firme do culto 
aos princípios, onde poderemos edificar a soei~ 
dade ordeira, pacifica e prenhe de justiça so -
cial que tanto, almejamos. 'remos, pois, de dei-
xar de ser um Pais centrado em modelos, para 
sermos um Pais que valorize os princípios. 

Experimentamos o bastante para compreenderque 
o respeito e até a reverência aos princípios bÉ 
sicos, e nã.o aos modelos, são o cimento maior 
que preserva as sociedades livres. Ne~sas soei~ 
dades, felizmente, esses princípios sao poucos. 
E simples. Como tudo que é essencial. 

Entre esses princípios destaca-se o do equilí-
brio entre os poderes constituídos, que, temos 
certeza, a Constituinte vai restaurar em sua 
plenitude. Ela, juntamente com a inevitável re-
forma tributária, também fará respeitar o não 
menos importante principio federativo, que tam-
bém olvidamos em nome de modernos mas inefica -
zes modelos desenvolvimentistas. Temos também a 
esperança de que o princípio da unicidade, cla-
reza e veracidade das contas governamentais,ho 
je desrespeitado pela adoção de modelos sofisti 
cados, mas ineficientes e desinformativos, sera 
restaurado. 

Finalmente, meus senhores, entendemos como 
crucial para os nossos destinos a restauraçãodo 
princípio da livre iniciativa, repudiado pela 
adoção de modelos falaciosos, onde o Estado, em 
nome do desenvolvimento econômico, se permitiaa 
aventura de empresariar, ao mesmo tempo em que, 
necessária, embora que não voluntariamente, se 
afastava da sua função mais nobre e única legí-
tima, que é a de governar. E fomos mais além. O 
Estado estabeleceu, adicionalmente, uma formade 
relacionamento com o setor privado, de perigosa 
intimidade e sufocante tutela, numa simbiose m~ 
cabra para o País, conjugando, de forma_desafo~ 
tunada, o execesso de incentivo com o nao menos 
danoso excesso de regulamentação. 

Ao partir para a aventura de empresariar,o E~ 
tado deixa vazio o seu espaço próprio de legít! 
ma ação e invade aquele que as sociedades demo-
cráticas, tradicional e sabiamente, reservam ao 
setor privado. Em consequência, o Governo é ho-
je o maior empresário do País, o se~ m~ior ban-
queiro, o seu maior tomador de emprest~mo, no 
próprio País e no exterior. 

Governo é para governar, e não para empresar! 
ar. E isto simplesmente porque, como se sabe,G~ 
verno não se submete aos riscos do mercado,oque 
lhe permite ser impunemente ineficaz no uso dos 
recursos que a sociedade coloca à sua disposi -
ção. o que quase sempre ocorre. O que não deve-
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mos permitir que continue a ocorrer. 
O Governo, por não correr riscos, pode se dar 

ao luxo de ser incompetente e até perdulário. E 
é exatamente com base nesse fato que se pode ex 
plicar, e ao mesmo tempo debelar, a inflaçãobrã 
sileira. Ela não foi provocada pelo setor privã 
do. Ela resultou do agigantamento do Estado e 
de sua desenvolta atuação no campo empresarial, 
sem a indispensável submissão ao risco, o que 
viabilizou o desperdício de infelizes aplica 
ções de recursos gerados pela sociedade. 

Diante dessas ponderações, meus senhores, nos 
parece óbvio que o caminho da redenção da nossa 
Pátria deverá necessariamente passar pela magna 
tarefa da restauração dos nossos mais caros e 
fundamentais princípios. Oxalá trilhemos essa 
vereda. Oxalá não mais desprezemos o tradicio -
nal, no falho e perigoso pressuposto de que o 
moderno é sempre melhor. 

Não há como reparar os danos causados pelac~ 
se que vivemos. Poderemos ter um amanhã esplen-
doroso, e isso certamente acontecerá, mas ja -
mais a pagaremos de nossas vidas o ontem de so-
frimento. Mas, afortunadamente, podemos colher 
algo de positivo das crises: apenas as suas li 
ções. E o aprendizado de tais lições exige a a= 
nálise do passado, a busca do que de mais fund~ 
mental nele ocorreu. Por esta razão foi que nos 
voltamos para trás. Não o fizemos pelo gosto da 
critica, mas visando tirar valiosas lições para 
a construção do futuro. E dentre elas ressalta, 
sem dúvida, aquela de que devemos não apenas pr~ 
servar, mas até cultuar, os nossos princípios e 
valores. Que os nossos líderes, que o nosso po-
vo, apreendendo este precioso ensinamento, res-
gatem a nossa sociedade do sofrimento passado e 
garantam a felicidade, a paz e a justiça social 
para as nossas gerações futuras. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, perdoem-me por 
ter ocupado o seu precioso tempo com essas div~ 
gaçôes. Aceitem, todavia, que elas são importa.!! 
tes para mim, e sejam mais uma vez g~nerosos 

com esse mineiro mais novo, creditando a , sua 
tenra idade de cidadania a ousadia de aborrecê-
los com reflexões possivelmente desvalidas.Com-
preendam que estou também, e penso que assim, 
permanecerei por toda a vida, sob os benéficose 
doces influxos da alegria de ter-me tornado, ho 
je, também um filho de Minas. 

Ao reler as justificativas do projeto de lei 
que me outorgou essa honraria, de autoria deste 
meu estimado Deputado José Santana de Vasconce-
los, encontro ali, entre tantas, uma frase que 
particularmente me comoveu. Dizia José Santana 
que, para me tornar mineiro, faltava-se apenas 
este título. Como me tocou esta afirmação, meu 
caro amigo José Santana, seja pela beleza de 
sua simplicidade, seja pela prenhez de carinho 
adotivo de que ela se reveste. Ela me fez che -
gar aqui, hoje, não como se estivesse chegando, 
mas voltando para casa. 

Mas a generosidade desse dileto amigo, .com~ 
que associando-se ao seu elevado senso de JUSt~ 
ça, desagua também sobre a SUDENE, cr~ad~ pela 
iniciativa, jamais esquecida, de um ~~ne~ro~ o 
grande Estadista e Presidente Juscel~no Kub~ts~ 
chek de Oliveira. As suas palavras de reconhec~ 
menta ao trabalho desse instituição, que não oe 
tante a escassez de meios vem contribuindo sig-
nificativamente para o desenvolvimento do Nor_-
deste e da área mineira do Polígono, nos serao 
sempre gratas. E elas nos levam a encarecer a 
permissão dos senhores para, com toda a justi 
ça, dividir com os meus colegas de trabalho a 
honrosa distinção de Cidadão Honorário de Minas 
Gerais. Ainda, e também por uma questão de jus-
tiça, quero partilhá-la com dois outros grandes 
brasileiros e nordestinos, um de nascimento e 
dedicação, outro de coração e devoção à causa 
nordestina: Valfrido Salmito Filho e Mário David 
Andreazza, responsáveis e arquitetos maiores do 
grande projeto de redenção do nordeste, no qual 
fui e sou apenas um obreiro dedicado, servindo 
com lealdade às suas sábias diretrizes. Mas de-
vo ainda, Srs. Deputados, lembrar nesta hora, e 
com ele compartilhar esta honraria, o empresá -
riado nacional, no qual se destacam os homensde 
empresa desta terra, sócios capazes e trabalha-
dores, que a sabedoria do Congresso Nacional,por 
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lei, e numa feliz iniciativa, incorporou ao pr~ 
cesso de desenvolvimento da nossa região. 

Meus Srs., este é o segundo galardão com que 
sou agraciado por esta Casa. Pois ela já me ha-
via concedido, recentemente, a Medalha do Méri-
to Legislativo. 

SÓ me resta agradecer. Agradecer a cada um 
dos componentes desta ilustre Asscmbléia;ao br! 
lhante parlamentar e querido amigo José San-
tana de Vasconcelos; a S.Exa. o também estimado 
Governador Hélio Garcia, que sancionou a lei 
que me tornou mineiro; aos cidadãos deste Esta-
do, meus novos coestaduanos. 

E, por último, deixar aqui assinalado o com -
promisso de que onde quer que eu esteja, e em 
qualquer circunstância, tudo deverei fazer para 
me manter digno do honroso título de Cidadão Ho 
norário de Minas Gerais. Muito obrigado! 

PALAVRAS DO SR.PRESIDENTE, 
DEPUTADO DÁLTON CANABRAVA 

Ao encerrar a presente reunião especial, na 
qual o Governo do Estado e o povo mineiro, atra 
vés desta Assembléia Legislativa, concedem o ti 
tulo de Cidadão Honorário de Minas Gerais a Ma~ 
los Jacob Tenório de Melo, esta Presidência faz 
questão de manifestar a sua satisfação em rece-
bê-lo na cumunhão da família mineira de cida 
dãos, ao mesmo tempo em que expressa o júbilo da 
gente mineira pelo feliz evento. Nosso regozijo 
é ainda maior por ser este o primeiro título de 
cidadania honorária que conferimos como novo 
Presidente desta Casa. 

Com efeito, ao agraciar uma pessoa com esta 
honrosa distinção cívica, os representantes do 
povo mineiro procuram demonstrar explicitamente 
o carinho e o laço afetivo que unem a comunida-
de ao homenageado,numa expressão de vivo reco -
nhecimento por relevantes serviços prestados,di 
reta ou indiretamente, à comunidade, à Nação ou 
à humanidade. 

A Assembléia Legislativa de Minas Gerais, cio 
sa do valor e do significado cívico deste títu= 
lo, tem sido, através dos tempos, extremamente 
criteriosa na concessão do mesmo, só o fazendo à 
queles que, mercê de seu labor, sua luta e sua 
dedicação na prestação de trabalho público ou 
privado, contribuam efetivamente para a melho -
ria das condições de vida da comunidade, em âm-
bito regional, nacional ou mesmo universal. Por 
iss~, na qualidade de órgão máximo de represan-
taçao do Poder Legislativo de Minas Gerais es-
ta Presidência se associa às homenagens pr~sta
das a Marlos Jacob Tenório de Melo, convicta de 
que, antes mesmo de receber o reconhecimentofor 
mal que se consagra na solenidade desta tarde -
ele, de fato, já se integrara no seio da famí ~ 
lia mineira, sendo, de há muito nosso concida -
dão. 

Muito feliz foi, pois, a iniciativa de nosso 

nobre colega, Deputado José Santana de Vasconce 
los, ao apresentar o projeto que redundou nã 
lei em que os poderes públicos do Estado conce-
dem o título de Cidadão Honorário de Minas Ge -
rais a este ilustre engenheiro e homem público. 

O nosso homenageado desta tarde tem um curr-1-
culo dos mais expressivos e uma vasta folha de 
serviços prestados a seu Estado e ao País. B Su 
perintendente de Operações da SUDENE, Conselhei 
ro de Administração da Companhia de Desenvolvi-
mento Industrial de Pernambuco e Presidente do 
Conselho de Administração da Companhia de Alumi. 
nio do Norteste. Sobressaiu no magistério uni -
versitário e na administração pública, como Se-
cretário da Indústria e Comércio de Pernambuco. 

Ademais, tem-se destacado no setor da empresa 
privada, com uma atividade marcadamente pruden-
te, equilibrada, humanitária e eticamente into-
cável, com atuação em amplas áreas do territó -
rio mineiro, demonstrando ser um dos mais pres-
tigiosos defensores dos interesses do nosso Es-
tado, fato, aliás, sobejamente demonstrado tam-
bém em sua atuação na SUDENE. Mercê de seu tra-
balho, a SUDENE tem conseguido, na medida do 
possível, minorar o sofrimento das comunidades 
do Norte do nosso Estado, assoladas ~elas inte~ 
péries da natureza agreste, levando-lhes uma 
parcela do desenvolvimento e a melhoria das con 
dições de vida. 

Trata-se,pois, de pessoa que se impõe por sua 
idoneidade moral ilibada e por disposição invul 
gar para a luta, dotes de que tanto hoje ne~es
sitamos. E, acima de tudo, trata-se de um c~da
dão que ama Minas Gerais e que não tem poupado 
esforços em prol do engrandecimento do nosso E~ 
tado. 

A concessão do título que hoje esta augustaC~ 
sa lhe outorga tem o significado de comple~en 
tar o reconhecimento de nosso Estado a um ~ndi
víduo que, embora nascido em outras plagas, se 
afina com o espírito de mineiridade de que tan-
to se orgulha o povo das Alterosas. 

Ao Dr. Marlos Jacob Tenório de Melo, o mais 
novo Cidadão Honorário de Minas Gerais, os nos-
sos efusivos parabéns. 

ENCERRAMENTO 
O SR. PRESIDENTE - Cumprido o objetivo desta 

convocação, a Presidência vai encerrar a reuni-
ão. Antes, porém, deseja manifestar os ~gradec! 
mentos deste Poder Legislativo às autor~dades e 
demais convidados, cuja presença muito nos hon-
rou. 

Ficam os Srs. Deputados convocados para a re~ 
nião ordinária de amanhã, dia 6, às 14 horas,com 
a seguinte ordem do dia: 
{-NOTA DO REDATOR: A ordem do dia anunciada pe-
lo Sr. Presidente é a publicada na edição ante-
rior.) 

- Levanta-se a reunião. 
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21W! REUNIÃO ORDINArUA DA ASSEMULÉIA 

LEGISLATIVA, EM 6 DE MARÇO DE 1905 

PRESID~NCIA DOS SRS. DEPUTADOS JOÃO ~INTO RI-
BEIRO E JOÃO PEDRO GUSTIN. 

SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - ATA-· l\PPE 
SENTAÇÃO DE PROPOSIÇ0ES E ORADORES INSCRITOS: Pro 
jetos de Lei n9s 1.150 a 1.160/85- Requerimen~ 
tos n9s 2.591, 2.592, 2.594 a 2.614/85- Reque-
rimentos s/n9, dos Srs. Deputados Euclides Cin-
tra, Domingos Lanna, Samir 'l'annus, l\ntônio de Araú 
jo, João Navarro (2) e Manoel Conegundes - Comu~ 
nicações dos srs. Deputados João Navarro, Eucli-
des Cintra, José Maria Chaves (2) e Mendes Bar-
ros (2) - Discurso do Sr. Deputado Alcyr Nasci-
mento- Discurso, Projetos de Lei n?s 1.161 e 1.162/85, 
do Sr. Deputado José Maria Borges - Discurso, Re 
querimento n9 2.595/85 e Requerimento s/!W, do sr-:-
Deputado Clodesmidt Riani - Discurso do Sr. Dep~ 
tado Neif Jabur - Questões de ordem - ORDEM DO DIA: 
1~ FASE: Designação provisória dos ~ernbros das Comissões 
Permanentes - Requerimento do Sr. Deputado José 
Santana; deferimento - Requerimento do Sr. Depu-
tado José Santana; deferimento - Requerimento do 
Sr. Deputado Roberto Luiz Soares; 'lprovação- Re-
querimento do Sr. Deputado José Santana, idêntico a 
requerimento anterior, envio à publicação - Requeri-
mentos dos Srs. Deputados José Maria Chaves, Eu-· 
c lides Cintra, José Pereira, Antônio E'aria, José 
Laviola, Clodesmidt Riani (2), José Santana (6), 
Paulo Araújo, Hugo Campos, Jésus Trindade, Clodes-
midt Riani (2) e Euclides Cintra - Requerimento 
do Sr. Deputado Domingos Lanna; discurso do 
Sr. Deputado Geraldo Pereira Sobrinho; aprova-
ção - Requerimento do Sr. Deputado Samir •ran-
nus - Requerimento do Sr. Deputado João Navarro; 
discurso do Sr. Deputado Manoel Conegundes; apro 
vação - Requerimento do Sr. Deputado Manoel Cone 
gundes, idêntico a requerimento anterior; envia= 
do à publicação - Requerimento do Sr. Deputado 
Antônio de Araújo - Requerimento do Sr. Deputado 
João Navarro; 1~ parte - idêntico a requerimento 
anterior; enviado à publicação; 2~ parte- suspen--
são da reunião - aprovação - ENCERRAMENTO - OR-
DEM DO DIA. 

COMPARECIMENTO 
As 14h15min, comparecem os Srs. Deputados: Dál 

ton Canabrava - João Pinto Ribeiro - Sérgio Emi= 
lio - José Bonifácio Filho - João Pedro Gustin -
Fernando Rainho - José Maria Chaves - Ademir Lu-
cas - Alcyr Nascimento - Antônio de Araújo - An-
tônio Faria - Camilo Machado - Clêuber Carneiro -
Clodesmidt Riani - Delfim Ribeiro - Dênio Morei-
ra - Domingos Lanna - Elmo Braz - Euclides Cin-
tra - Euripedes Craide - Felipe Néri - Ferraz Cal-
das - Geraldo Pereira Sobrinho - Geraldo Ribei-
ro - Hélio Resende - Hugo Gontijo - Jaciel Perei 
ra - Jaime Martins - Jairo Magalhães Alves - Jé= 
sus 'l'rindade - João Barbosa - João Na varro- João 
Rosa - José da Conceição - José Geraldo de Oli-
veira - José Laviola - José Maria Borges - José 
Santana - Luiz Alberto Rodrigues - Manoel Cone-
gundes - Marcos Peixoto - Mário Pacheco - Mendes 
Barros - Neif Jabur - Nilson Gontijo - Paulo Al-
mada - Pedro Narciso - Petrônio Matias - Raimun-
do Rezende - Roberto Luiz Soares - Ronaldo Carva 
lho - Samir Cecilio - Samir Tannus - Silvio Mi= 
tre - Sylo Costa - Vera Coutinho - Wainer Ávila. 

ABER'l'URA 
O SR. PRESIDEN'l'E (DEPUTADO JOÃO PINTO RIBEI-

RO) - A lista de comparecimento registra a exis-
tência de número reg imen ta 1. De c 1 aro aberta a re~ 
nião. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos. 

Com a palavra o Sr. 29-Secretário, para proce-
der à leitura da ata da reunião anterior. 

ATA 
O SR. DEPU'l'ADO AN'l'ONIO FARIA, 2?-Secretário "ad 

hoc", procede à leitura da ata da reunião ante-
rior, a qual é aprovada sem restrições. 
APRESENTAÇÃO DE PROPOSIÇOES E ORADORES INSCRITOS 

o SR. PRESIDENTE - Não havendo c·xpediente a ~r 
lido, a Mesa vai passar a receber proposições e 
a conceder a palavra aos oradores inscritos. 

PROJETO DE LEI N? 1.150/85 
Dá à estrada de contorno de Nova Lima a denomi 

nação de José Francisco da Silva. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge 

rais decreta: 
Art. 1? - A estrada de contorno de Nova Li.Jra de 

nominar-se-á José Francisco da Silva; 
Art. 2? - Esta lei entra em viaor na data de 

sua publicação; ~ 
Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrá-

rio. 
Sala das Reuniões, 6 de março de 1905. 
Antônio Faria - Manoel Conegundes - Narcélio Men-

des - Raimundo Rezende - Geraldo Ribeiro - Jaime 
Martins. 

JUSTIFICAÇÃO - O Dr. José Francisco da Silva foi 
farmacêutico da Mineração Morro Velho durante 44 
anos. Foi um notável lider político da comunida-
de nova-limense, tendo exercido os cargos de Pre-
feito, Vice-Prefeito e Vereador, sempre com des-
velo e dedicação aos interesses do povo es~ci~ 
mente o mais sofrido. 

Além da representação política, participou de 
inúmeras iniciativas da comunidade. Foi membro 
do Conselho de Curadores da Fundação Hospital N. 
S. de Lourdes, Presidente, Vice-Presidente e mem 
bro do Conselho do Retiro Sport Club e, ainda, v[.:. 
cc-Presidente do Centro Ideal. 

De vida religiosa ativa, ajudava as obras so-
ciais da Paróquia de Santo Antônio, distribuindo 
medicamentos à população carente, colaborava nas 
barraquinhas, incentivava o cursilho, sendo mem-
bro da Irmandade do Santíssimo Sacramento. 

Era um lider natural, desses que o povo respe~ 
ta, acata e acompanha. 

Nasceu em Itabira, a 3 de dezembro de 1915 e mor 
reu a 27 de novembro de 1984. 

Era filho de Francisco Antonio da Silva e Elvi 
ra Águida da Silva. Casou-se em 1946 com D. Mariã 
Piedade da Silva, tendo deixado os filhos Paulo 
Ricardo, Beatriz Glória e Raquel Helena. 

A iniciativa da comunidade de preservar a sua 
memória, dando o seu nome à estrada de contorno 
de Nova Lima, é uma forma de agradecimento e a 
maneira de se homenagear um lutador, um benemér~ 
to generoso e um eficiente colaborador da comuni 
dade. É também um exemplo, especialmente para os 
mais jovens, do reconhecimento público àqueles 
que se destacam no serviço do povo. 

O apoio dos ilustres Deputados a esta iniciati 
va terá, certamente, o agradecimento de Nova Li 
ma. 

Antônio Faria 
- Publicado, in c 1 ua- se o projeto em ordem do 

dia para 1~ discussão, nos termos do art. 184 e 
seu § 1? do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N9 1.151/85 
Dispõe sobre a aplicação da cota-parte do Im-

posto único Sobre Minerais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas G~ 

rais decreta: 
Art. 1? - 30a (trinta por cento) da cota-parte 

do Imposto único Sobre Minerais serão aplicados 
em pesquisa. 

Parágrafo único - A aplicação a que se refere 
o artigo ficará a cargo da Secretaria de Estado 
das Minas e Energia. 

Art. 29 - Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 3? - Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Sala das Reuniões, G de março de 1985. 
José Bonifácio Filho - Neif Jabur - Luiz Vi-

cente - Petrônio Matias - Felipe N6ri - Raimundo 
Albergaria. 

JUSTIFICAÇÃO- O Imposto único Sobre Minerais-
rUM é uma importante fonte de receita para Minas 
Gerais, Estado de vocação tradicionalmente extr~ 
tivista. No entanto, as autoridades governamen-
tais do nosso Estado, hã anos, praticamente par~ 



lisaram toda a aplicação em levantamentos geoló-
gicos e mapeamentos básicos, mesmo sabendo que 
a mineração no território mineiro é bastante re-
levante, pois são inesgotáveis as riquezas do nos 
so subsolo. 

Nota-se a ausência de uma política minerária ca-
paz de proporcionar a exploração racional dos r~ 
cursos naturais e diversificar as atividades in-
dustriais nas comunidades que têm, na mineração, 
a força principal de sua economia. 

Os investimentos em pesquisas são incompatíveis com 
o potencial do nosso Estado, e a extração de mi-
nérios é muito inferior às reservas que poderiam 
ser exploradas. 

Alguns Estados brasileiros como Pernambuco, Pa 
raná, Bahia, Goiás c Rio de Janeiro aplicam todã 
a sua cota-parte do !UM no próprio setor mine-
ral. Isso, porém, não acontece com o Estado de 
Minas Gerais, que, ao receber a sua cota-par-
te - 70% (setenta por cento) - repassada pela 
União, aplica-a, quase que exclusivamente, no DER, 
enquanto que as empresas estaduais ligadas ao se 
tor mineral se debatem em crises. 

Minas Gerais precisa colocar em prática os pro 
gramas e projetos destinados a apoiar as atividã 
des das pequenas c médias empresas do setor e~ 
ainda, compatibilizar a mineração com outras mo-
dalidades econômicas e usos diversos do solo .. 

Este projeto, que ora apresentamos, dará ense-
jo a que 30% (trinta por cento) da cota-parte do 
Imposto Onico Sobre Minerais que cabe ao nosso 
Estado sejam aplicados, através da Secretaria de 
Minas e Energia, no setor mineral, com ênfase em 
pesquisas. 

Justa, portanto, a aprovação do presente proje 
to de lei, para o qual peço o apoio dos nobres 
pares. 

José Bonifácio Filho 
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do 

dia para 1~ discussão, nos termos do art. 184 e 
seu § 19 do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N9 1.152/85 
Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel rle 

propriedade do Estado de Minas Gerais ao Municí-
pio de Conceição das Pedras. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge 
rais decreta: 

Art. 19 - Fica o Poder Executivo autorizado a 
doar ao Município de Conceição das Pedras o imó-
vel de propriedade do Estado constituído de um 
terreno situado na sede do Município de Concei-
ção das Pedras, com 1.652 m' de área, havido por 
doação, conforme escritura pública lavrada e re-
gistrada no Livro 3, fls, 61, do Cartório de Re-
gistro de Imóveis de Santa Rita do Sapucaí, com 
as seguintes medidas e confrontações: 32,50 retros 
de frente para a Rua das Palmeiras; 32,50m de fim 
dos, confrontando com o espólio de Joaquim Raimun 
do de Faria, e 50 metros nas laterais, confrontar! 
do com o espólio de Cirilo Alves Ferreira e com 
o espólio de Joaquim Raimundo de Faria, respecti 
vamente. -

Art. 29 - O referido imóvel destina-se à insta 
lação de um centro cultural e social. 

Art. 39- A escritura de doação estabelecerá: 
I - a inalienabilidade do imóvel; 
II - a obrigação de o Executivo Municipal utili 

zar o imóvel somente para a finalidade prcvistã 
nesta lei. 

Parágrafo único - O Poder Executivo poderá i~ 
cluir na escritura outras cláusulas e condições 
que julgar convenientes ao resguardo do interes-
se público. 

Art. 49 - Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 59 - Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Sala das Reuniões, 6 de março de 1985. 
Euclides Cintra - Jaime Martins - Paulo Araújo 

- João Rosa - Domingos Lanna - J~sus Trindade. 
JUS!IFICAÇAO - O imóvel objeto da presente pro 

posiçao foi adquirido pelo Estado, por doação, em 
21/5/1913, conforme escritura de doação anexa. Pre 
tendemos, com a nossa iniciativa, obter a sua doa::-
ção para a municipalidade de Conceição das Pedras, 
pois constitui antiga aspiração local instalar-
se ali um centro cultural, de grande interesse pa-
ra a comunidade. 

O imóvel já está sendo utilizado pela municipa 
lidade através de um contrato de comodato por tem 
po indeterminado, como se vê pela dOCWT'I2l1tação ane::-
xa. 

Pela própria finalidade da doação, justifica-
se a pretensão daquele Município, eis que ~m sen-
do objeto de austera preocupação o assistência so 
cial ao nosso homem do interior, que luta contrã 
toda espécie de dificuldades na área do atendi-
mento social e cultural. O Município não tem con 
dições de adquirir qualquer imóvel para tal fim~ 
sem que se lhe imponha desproporcional sacrifí-
cio, que, por certo, refletirá em todos os seus 
habitantes. 

Assim sendo, considerando o mérito da destina-
ção que se pretende dar ao referido imóvel e pe 
los elevados propósitos de que se reveste a nos= 
sa proposição, julgamos oportuna e justa a aspi-
ração do Município de Conceição das Pedras e, c~ 
nhecedor do espírito público do Exmo. Sr. Gover-
nado: Hélio Garcia, estamos certo do apoio indi~ 
pensavel deste Parlamento à nobre causa. 

Euclides Cintra 
- Publicado, in c lua-se o projeto em ordem do dia 

para 1~ discussão, nos termos do art. 184 c seu 
§ 19 do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI NQ 1.153/85 
Declara de utilidade pública a Fundação 

Peres 
José 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas G~ 
rais decreta: 

Art. 19 - Fica declarada de utilidade pública 
a Fundação José Peres, com sede em são Pedro dos 
Ferros. 

Art. 29 - Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrá-· 
rio. 

Sala das Reuniões, 6 de março de 1985. 
Domingos Lanna - Delfim Ribeiro - João Navarro 

Juarez llosken - Narcélio Mendes - José Laviola. 
_ JUSTIFICAÇÃO -A Fundação José Peres, com sede 
a Rua Afonso Lisboa s/n9, em são Pedro dos Fer-
ros, tem como objetivo manter um hospital e uma 
maternidade naquela cidade. 

A citada Fundação, sem finalidade lucrativa, abri-· 
ga os doentes carentes do Município, providenclillib 
seu tratamento. 

A benemérita entidade foi criada em 16 de abril 
de 1967 e, desde então, vem prestando inestimá-
veis serviços aos pobres daquela comunidade. 

Assim sendo, solicitamos a aprovação deste pro 
jeto, que temos a honra de submeter à considera= 
ção desta Casa c que visa reconhecer a utilidade 
pública dessa notável Fundação. 

Domingos Lanna 
Publicado, inclua-se o projeto em ordem do 

dia para 1~ discussão, nos termos do art. 184 e 
seu § 19 do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N9 1.154/85 
Dá denominação de Senhorinha Muniz à Escola Es 

tadual de são Joaquim, com sede no Município de 
coração de Jesus. 

A Assen~léia Legislativa do Estado de Minas Ge 
rais decreta: 

Art. 19 - Passa a denominar-se Senhorinha Mu-
niz a Escola Estadual de São Joaquim com sede no 
Municlpio de Coração de Jesus; 

Art. 29 - Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação; 

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Sala das Reuniões, 6 de março de 1985. 
Pedro Narciso - Antônio Faria - Jos6 Maria Dor 

gcs - Jairo Magalhães Alves - Geraldo Ribeiro 
Genésio Bernardino. 

JUSTIFICAÇAO - Senhorinha Muniz foi figura da~ 
mais admiráveis c brilhantes da história do Mun~ 
clpio de Coração de Jesus. . 

Desde cedo dedicou-se as causas nobres, aJUd_?~ 
do necessitados, tornando-se modelo de dcdicaçao, 
postura c compromisso social. . •. 

Ao doar grande área de terreno ao munlClplo. 
procedeu-se, assim, ao nascimento do atual Dis-



trito de São Joaquim, englobando, inclusive, a 
área onde se localiza a escola estadual. 

Portando, tal homenagem virá tornar mais viva 
a imagem dessa ilustre cidadã, respeitada e admi 
rada por todos os que tiveram oportunidade de cõ 
nhecer um pouco de sua vida ou que com ela convi 
veram, razão do grande empenho que solicito dos 
ilustres Deputados desta Casa para que seja pron-
tamente deferido o presente projeto. 

Pedro Narciso 
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do 

dia para 1~ discussão, nos termos do art. 184 e 
seu § 19 do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N9 1.155/85 
Declara de utilidade pública a Associação de 

Proteção à Guarda-Mirim de Juiz de Fora. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge 

rais decreta: 
Art. 19 - Fica declarado de utilidade pública 

a Associação de Proteção à Guarda-Mirim de Juiz 
de Fora. 

Art. 29 - Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Sala das Reuniões, 6 de março de 1985. 
Fernando Rainha - Hugo Campos - Clêuber Carnei 

ro - Dênio Moreira - Mário Pacheco- Daningos Lanna:-
JUSTIFICAÇÃO - A Associação de Proteção à Guar 

da-Mirim de Juiz de Fora apresenta a documenta= 
ção necessária à sua declaração de utilidade pú-
blica: 

a) prova de personalidade jurídica: estatuto re-
gistrado no Cartório do Registro Civil de Pes-
soas Jurídicas de Juiz de Fora, sob o n9 1.514. 

b) Atestado do MM. Juiz de Direito da 1~ Vara 
de Família de Juiz de Fora, Dr. José de Castro 
Azevedo, de que a entidade está em funcionamento 
há mais de 2 (dois) anos, que os cargos de sua di 
retoria não são remunerados e que os diretores 
são pessoas idôneas. 

Nada mais justo, destarte, que a Associação de 
Proteção à Guarda-Mirim de Juiz de Fora seja de-
clarada de utilidade pública. Contamos, pois, com 
o apoio dos ilustres pares da Casa ao projeto que 
ora submetemos à sua aprovação. 

Fernando Rainha 
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do dia 

para 1~ discussão, nos termos do art. 184 e seu§ 
19 do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N9 1.156/85 
Declara de utilidade pública a Corporação Musi 

cal Santa Cecilia, de Aracitaba. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge 

rais decreta: 
Art. 19 - Fica declarada de utilidade pública 

a Corporação Musical Santa Cecília, de AracitillE. 
Art. 29 - Esta lei entra em vigor na data de 

sua publicação. 
Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrá-

rio. 
Sala das Reuniões, 6 de março de 1985. 
Fernando Rainha - Hugo Campos - Clêuber Carnei 

ro - Dênio Moreira - Mário Pacheco - Domingos La~ 
na. 

JUSTIFICAÇÃO - A Corporação Musical Santa Ceci 
lia tem sua sede e foro em Aracitaba, pertencen-
do à Comarca de Santos Dumont - MG. 

De acordo com o atestado fornecido pelo MM. Juiz 
de Direito, Dr. Dirceu da Silva Pinto, a entida-
de está em funcionamento há mais de dois anos. 

Sua diretoria, composta por pessoas idôneas, não 
recebe nenhuma remuneração pelo exercício dos re~ 
pectivos cargos. 

Em se tratando de uma entidade sem finalidade 
lucrativa, seus objetivos são de natureza educa-
cional, procurando ensinar e difundir a músicaen 
tre os seus associados, desenvolvendo o intercãm 
bio cultural com entidades similares, enfim, con 
tribuindo para o desenvolvimento social de Aracl 
taba. 

Submetemos, pois, à apreciação dos nobres pa-
res da Casa este projeto, solicitando-lhes o ne-
cessário apoio para sua aprovação. 

Fernando Rainha 
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do 

dia para 1~ discussão, nos termos do art. 184 e 
seu § 19 do Regimento Interno. 
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PROJETO DE LEI N9 1.157/85 
Declara de utilidade pública o Centro·de Apren 

dizagem Comunitária de Goianá - CAC do DistritÕ 
de Goianá. ' 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge 
rais decreta: 

Art. 19 - Fica declarado de utilidade pública 
o Centro de Aprendizagem Comunitária de Goianá _ 
CAC, do Distrito de Goianá. 

Art. 29 - Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

.Art. 3? - Revogam-se as disposições em contrá~ 
rJ.o. 

Sala das Reuniões, 6 de março de 1985. 
Fernando Rainha - Hugo Campos - Clêuber carnei 

r o - Dênio More ira - Má r i o Pacheco - Daningos Lan::-
na. 
_J~STIFICAÇÃO_-_o Centro de Aprendizagem Comuni 

tarJ.a. d~ ~oiana e uma associação voltada para· fins 
comunJ.tarJ.os, que possibilitam uma ação integra-
da para a solução dos problemas do homem do cam-
po. 

A entidade funciona há mais de dois anos cum-
pre suas finalidades estatutárias e sua direto-
r~a é composta de p~ssoas idôneas, que prestam ser 
VJ.ços sem remuneraçao. -

Como o objetivo principal da associação é con-
gre~ar iniciativas comunitárias no processo edu-
catJ.vo da comunidade, solicito aos nobres cole-
gas o apoio necessário à aprovação da matéria. 

Fernando Rainha 
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do 

dia para 1~ discussão, nos termos do art. 184 e 
seu § 19 do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N9 1.158/85 

Autoriza o Poder Executivo a criar o adicional 
noturno para os professores da rede estadual de 
ensino. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge 
rais decreta: 

Art. 19 - Fica o Poder Executivo autorizado a 
criar um adicional de 20% sobre o salário do pro 
fessor que lecionar a partir das 18 horas. -

Art. 29 - A Secretaria de Estado da Educação 
regulamentará esta lei no prazo de 60 dias. 

Art. 39 - Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Sala das Reuniões, 6 de março de 1985. 
João Pedro Gustin - Geraldo Ribeiro - Ellrípedes 

Craide - Mares Guia - Jaciel Pereira - Samir Ce-
cília - Nilson Gontijo. 

JUSTIFICAÇÃO - O trabalho noturno é um grande 
sacrifício para quem o realiza. 

A Consolidação das Leis do Trabalho trata com 
especial interesse o pessoal por ela regido e 
que presta serviços no período de 22 às 5 horas. 

Apesar de não ser esse o caso do professorado 
mineiro que leciona à noite, ele pode se inserir 
nesse contexto, se levarmos em conta que enfren-
ta toda sorte de dificuldades no exercício da 
profissão. 

Não possuindo nenhum retorno adicional para o 
desgaste sofrido pelas horas de dedicação ao ma-
gistério noturno, o profissional se vê sempre 
obrigado a trabalhar em classe de alunos que ge-
ralmente não tiveram oportunidade de freqüentar 
escola na faixa etária apropriada e que, após uma 
jornada de trabalho de 8 horas, desmotivados pa-· 
ra as lides escolares, sacrificam ainda mais o 
professor em seu mister. 

Deve ser levado em conta, ainda, que o profes-
sor trabalha com iluminação artificial, a qual 
nem sempre atende os requisitos mínimos necessá-
rios para suas atividades. 

Acrescentem-se as dificuldades para transporte, 
que são maiores, pois em geral residem longe dó 
local de trabalho e não raro são vítimas de mar-
ginais, como tem ocorrido. 

Nada mais justo que a medida acima proposta,~ 
será traduzida como um incentivo a uma classe pro 
fissional que sempre prestou relevantes serviços 
à comunidade. 

João Pedro Gustin 
- Recebido, em razão de parecer prévio da Co-

missão de Constituição e Justiça. 
Publicado, inclua-se o projeto em ordem do dia 



116 

para 1~ discussão, nos termos do art. 184 e seu 
§ 19 do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N9 1.159/85 
Autoriza o Poder Executivo a dar nova redação 

ao artigo 29 da Lei n9 4.715, de 18 de abril de 
1968. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge 
rais decreta: 

Art. 19 - Fica o Poder Executivo autorizado a 
dar a seguinte redação ao artigo 29 da Lei 4.71~ 
de 18 de abril de 1968. 

"Art. 29 - O Colégio Normal Oficial, criado por 
esta lei, será mantido pelo Estado, sem ônus pa-
ra a Prefeitura Municipal de Iturama." 

Art. 39 - Esta lei entra err. vitor na data de 
sua publicação. 

Art. 49 - Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Sala das Reuniões, 6 de março de 1985. 
Samir Cecílio - Antônio Faria - João Barbosa -

Jésus Trindade - José Maria Chaves - Elmo Braz. 
JUSTIFICAÇÃO - O Colégio Normal Oficial anexo 

ao Ginásio Estadual de Iturama funciona, intensa 
mente, desde a sua instalação, possibilitada pe= 
la Lei n9 4.715, de 18/4/1968. 

Esse estabelecimento de ensino, ao longo dos 
anos, vem atendendo satisfatoriamente à crescen-
te demanda de jovens em busca da escolaridade. 

Entretanto, a Prefeitura local não tem mais 
condições de suportar os custos progressivos, acaE_ 
retados pelo crescimento da Escola, na razão di-
reta da boa qualidade do ensino. 

Um dos motivos é o empobrecimento dos municí-
pios brasileiros, à vista da complexa técnica de 
repartição de competência tributária. Sabe-se que 
na distribuição das rendas quase nada sobra para 
as municipalidades. Em certas regiões do Brasil, 
impera o caos, sendo que os serviços prestados ao 
público são caros e de ínfima qualidade. 

Então, prestar assistência educacional, como de 
ver conferido ao poder público pela Constituiçãõ 
Federal, constitui, na atualidade, uma tarefa ine 
xeqüível. -

Dessa forma, os munícipios não podem mais supor 
tar a carga exagerada de sacrifício, chegando-se 
ao máximo de serem privados de escolas para os 
seus filhos. 

Nesse sentido, solicitamos a atenção dos no-
bres colegas para a questão cruciante da presen-
te proposição. 

Samir Cecílio 

LEI N9 4.715, DE 18 DE ABRIL DE 1968 
Cria Colégio Normal Oficial anexo ao Ginásio Es 

tadual de Iturama. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus re-
presentantes, decretou e eu, em seu nome, sanei~ 
no a seguinte lei: 

Art. 19 - Fica criado um Colégio Normal Ofi-
cial anexo ao Ginásio Estadual de Iturama pre-
visto na Lei n9 3.468, de 27 de outubro de

1
1965. 

Art. 29 - O Colégio Normal Oficial criado por 
esta lei será mantido pela Prefeitura Municinal 
de Iturama, sem ônus para o Estado. • 

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Art. 49 - Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação. 

Mando, portanto, a todas as autoridades aqxm 
o conhecimento e execução desta lei pertencer, 
que a cumpram e façam cumprir, tão inteiramente 
como nela se contém. 

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizon-
te, aos 18 de abril de 1968. 

Israel Pinheiro da Silva 
José Maria Alkmim 
- Recebido, em razão de parecer prévio da Co-

missão de Constituição e Justiça. 
Publicado, inclua-se o projeto em ordem do dia 

para 1~ discussão, nos termos do art. 184 e seu 
§ 19 do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N9 1.160/85 
Autoriza o Poder Executivo a dar nova redação 

ao artigo 19, "c", da Lei 775, de 19/12/1951. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge 

rais decreta: 

Art. 19- Fica o Poder Executivo autorizado a 
dar a seguinte redação ao artigo 19, "c", da Lei 
775, de 19/12/1951: 

"c" - gratificação adicional de sessenta por 
cento (60%) do vencimento." 

Art. 29 - Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Sala das Reuniões, 6 de março de 1985. 
Samir Cecílio - Antônio Faria - Jésus Trindade 

José Maria Chaves - Elmo Braz - João Barb~sa. 
JUSTIFICAÇÃO - O risco de vida ou de saude que 

uma pessoa sofre em conseqüência do exerc~cio de 
suas atividades profissionais pode ter or1gem nas 
condições de seu trabalho. _ _ 

~ necessário reconhecer que a exposiçao a ra-
dioatividade pode causar enfermidades que resul-
tam da continuidade do exercício do trabalho. Cla-
ro que o contato permanente co~ raios X ~ sub~-· 
tãncias radioativas, próximas a fonte de 1rradl~ 
ção, requer um regime que confira direitos e va~ 
tagens especiais aos servidores. 

Isso tem sido feito ao longo dos anos, mas ai~ 
da está a merecer a elevação do adicional, qu~, 
na realidade, cubra de forma mais justa a efetl-
vidade desses perigos. alínea 

Assim, a Lei n9 775, em seu artigo 19, 
"c" confere a "gratificação adicional de quare~ 
ta ~or cento (40%) do vencimento"· . . 1 Pode-se considerar insuficiente esse a~1c1ona 
em face dos efeitos biológicos da radiaçao, q~e 

- de' e atras não podem ser ignorados, para que nao lX 

de si um rastro de morte· . de di-
Além disso somam-se os danos receb1dos_ 

ferentes fontes acumulando-se. As radiaçoes re-
' t- · 0 de TV co-cebidas do raio X, médico ou den ar 1 _' 

0 
do ris 

lorida etc, são tomadas somadas no comput -
co final. reendi-

Por todas essas razões, espero ser comp d a 
do pelos nobres pares para que seja aprova a 
matéria. 

Samir Cecílio 
LEI N9 775, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1951 

. s cervidores que Confere dire1tos e vantagens ao u. . s 
t - · c rad1oat1va · operam com Raios X e subs anclau 

'c por seus re-0 Povo do Estado de Minas Geralu, cio ceu nome, san presentantes, decretou e eu, em u 
no a seguinte lei: 

Estado, civis e rui-
Raios X e 
fontes de ir-

Art. 19 - Os servidores do 
litares, que operam diretam~n~e co~. 
substâncias radioativas, prox1mos as 
radiação, terão direito a: horas sema-

a) regime máximo de vinte e quatro 
nais de trabalho; . or se-

b) férias de vinte dias consecutl;:os' ~láveis; 
mestre de atividade profissional, nao t acpor cento 

c) gratificação adicional de quaren a 
( 40%) do vencimento; . c . te rais, após 

d) aposentadoria com venc1mentou ln gta e cin 
. d rv1·ço ou sessen . -vinte e c1nco anos e se _, . d ratifica-

co de idade, inclusive o acresclmo a gte artigo. 
ção de que trata a alínea "c" do presen 

....................... · · · · · · · · · · · : · i~· c3.; · ·c.~~ 
- Recebido, em razão de parecer prev 

missão de Constituição e Jus~iça. ordem do dia 
Publicado, inclua-se o proJeto em t. 184 e seu 

para 1~ discussão, nos termos do ar lgo 
§ 19 do Regimento Interno. 

REQUERIMENTO N9 2.591/85 

Exmo. Sr. Presidente da 
Estado de Minas Gerais. 

Assembléia Legislativa do 

- . a V Exa. na forma o Deputado signatar1o requer · ~s srs. 
1 · minhado apelo aos ""'"''~ · regimenta , seJa enca - Baticta Figuei 

Presidente da República, G=n. Joao c'c~ência So-
redo, e Ministro da Previdencia e As~~~ de que Õ 
cial, Dr. Jarbas Passarinho, ~o.se~t~o da Previ-
INAMPS seja desvinculado do Mlnlstet~d de autôno-

- d 'stir como en l a dencia, passan o a ex1 t-rios e cursos orçamen a ma e independente, com re. - rio<· e sem v in 
aparelhament~ ~dm~n~stratlVâd~r~~omoutem sido s~ 
culação ao M1n1ster1o da Sa · ctificação cb 
oerido) , pelas razões contidas n~ JUtueor colici-, . t cujo inte1ro u presente requer:men o, . - autoridades aci-
tamos seja tambem encam1nhado a 
ma mencionadas. 



Sala das Reuniões, 6 de março de 1985. 
Samir Cecílio - Mendes Barros - Ronaldo Carva-

lho - Neif Jabur - Pedro Narciso - Antônio Faria. 
JUSTIFICAÇÃO - Para um programa de recuperação 

nacional, o aparelhamento administrativo do Go-
verno apresenta-se extremamente ineficaz, exigi~ 
do mudanças radicais em vários setores. 

No que se refere ao INAMPS, temos observc;do que 
este órgão vem sendo tachado como responsável p~ 
lo rombo e pelo déficit no Ministério da Previ-
dência Social. Entretanto, de acordo com parecer 
publicado pelo próprio INAMPS, este órgão não é 
o indicador da situação da Previdência, como po-
demos deduzir facilmente a partir da análise de 
sua participação na arrecadação do IAPAS. Cabe ao 
INAMPS a magra fatia de 20% da arrecadação do IAPAS, 
quantia destinada a cobrir despes.as do setor ad-
ministrativo, do pessoal, da assistência médica, 
dos hospitais contratados e conveniados, sendo~ 
uma grande parte deste percentual cabe aos hospi 
tais próprios do INAMPS. 

Passando a constituir um órgão autõnorro, desti-
nado exclusivamente à assistência médica, seria 
bem mais fácil controlá-lo, evitando-se o ensejo 
de comentários sobre desvios de verbas para ou-
tros setores ou fins políticos. 

Dentro da nova estrutura, os recursos para a ma 
nutenção do INAMPS poderiam ser providos atravéS 
do IAPAS, do Ministério da Saúde, da Loteca, da 
Loto etc. 

É de se notar que o parecer da Comissão de Saú 
de da câmara dos Deputados, concluindo pela trans 
ferência do INAMPS para a responsabilidade do MI 
nistério da Saúde, não traz nenhuma contribuição 
para a solução do problema. Esta medida, se ado-
tada, representará apenas uma mudança de Minist~ 
rio, sem maiores conseqüências para o funciona-
mento do INAMPS. 

É bom que se destaque ainda que a exper~encia 
tem evidenciado ser economicamente mais viável (mais 
eficiente e menos dispendiosa) a assistência mé-
dica prestada através de convênios com o setor pri-
vado do que aquela prestada diretamente pelo Go-
verno. 

A desvinculação preconizada poderá trazer efei 
tos muito benéficos para a assistência médica no 
Brasil, e o Governo, assim procedendo, estará pos 
sibilitando o crescimento do INAMPS e diminuindo 
o espaço para a penetração das multinacionais no 
seu setor de atuação. 

Samir Cecílio 
- Publicar. A Comissão de Saúde e Ação Social. 

REQUERIMENTO N9 2.592/85 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, na forma regi-
mental e ouvido o Plenário, requer a V. Exa. se 
digne formular um incisivo apelo aos Exmos. Srs. 
Governador do Estado, Secretário de Estado dos Trans-
portes e Diretor-Geral do Departamento de Estra-
das de Rodagem, no sentido de se asfaltar o tre-
cho de estrada Santa Luzia-Jabuticatubas. 

Requer, ainda, sejam enviadas cópias, em intei 
ro teror, da justificação que fundamenta este r~ 
querimento às autoridades mencionadas. 

Sala das Reuniões, 6 de março de 1985. 
José Santana - José Laviola - Neif Jabur - Eu-

clides Cintra - João Navarro Petrônio Matias. 
JUS'l'IFICAÇÃO - O Departamento Estadual de Es-

tradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, pe-
los seus órgãos técnicos, procedeu a estudos co~ 
parativos dos percursos da estrada Belo Horizon-
te-Santa Luzia-Jabuticatubas. 

Apesar da vantagem da menor distância do tre-
cho que compreende a cidade de Santa Luzia, lan~ 
tavelmentc decidiu-se pelo asfaltamento do com-
preendido por Belo Horizonte-Lagoa Santa-Vila Al 
meida-Serra do Cipó, de maior distância e, o que 
é pior, em detrimento dos interesses do povo ~u
ziense e jabuticatubense, que reputamos de ma~or 
importância histórica na exploração local do po-
tencial turístico. 

Desde que se trata de pavimentação asfáltica, 
0 justo é atender-se ao aspecto econômico do pr~ 
blema, vez que haverá necessidade de retificação 
da estrada existente, tanto num quanto noutro tre 
cho. 
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Por isto, a importância da obra é plenamente ~u.ê. 
tificada, e acreditamos que o Governo do estado rra 
envidar todos os esforços para torná-la viável, 
posto que seu percurso aproxima e interliga im-
portantes comunidades obreiras em nosso Estado. 

A fim de que se alcancem os altos d:Jjetivos da 
proposição presente, torna-se imprescindível que 
os nossos ilustres pares endossem a proposição pre 
liminarmente, na certeza de que esse apoio fortã 
lecerá, sobremodo, junto às autoridades, a impe-
riosidade da medida. 

José Santana 
- Publicar. A Comissão de Economia e Obras Pú-

blicas. 
REQUERIMENTO N9 2.594/85 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, na forma regi-
mental, requer, ouvido o Plenário, sejam solici-
tadas providências junto ao Sr. Presidente da CO 
PASA-MG para que se proceda à instalação de 3 
(três= poços artesianos no Município de Toledo. 

Sala das Reuniões, 6 de março de 1985. 
Ronaldo Carvalho - Nilson Gontijo - Clodesmidt 

Riani - Geraldo Ribeiro - Wainer Ávila - José Ma 
ria Borges. 

JUSTIFICAÇÃO - A obra de abertura dos poços ar 
tesianos já foi iniciada pela COPASA, quando foi 
aberto um poço. A finalidade deste é pleitear a 
construção de mais 2 (dois) poços, dando assim 
conclusão ao projeto, o que irá atender às mais 
urgentes necessidades daquele Município. 

Ronaldo Carvalho 
- Publicar. A Comissão de Economia. 

REQUERIMENTO N9 2.595/85 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, na forma regi-
mental, requer, ouvido o Plenário, sejam solici-
tadas providências junto ao Sr. Secretário de Es 
tado da Educação, no sentido de que seja feitã 
urgente reforma no prédio da E.E. Ilsa Dias de 
Carvalho, no Município de Piranguinho. 

Sala das Reuniões, 6 de março de 1985. 
Ronaldo Carvalho - Nilson Gontijo - José Maria 

Borges - Clodesmidt Riani - Geraldo Ribeiro- Wai 
ner Ávila. 

JUSTIFICAÇÃO - O prédio da E. E. Ilsa Dias de 
Carvalho está em condições tão precárias que põe 
em risco a própria segurança dos alunos e daque-
les que ali trabalham. Conto, pois, com o apoio 
dos nobres pares para a aprovação deste. 

Ronaldo Carvalho 
- Publicar. A Comissão de Economia. 

REQUERIMENTO N9 2.596/85 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislathm do 
Estado de Minas Gerais. 

o Deputado que este subscre~e, na f~rma r~g~
mental, requer, ouvido o Plenario, seJ~m.sol~c~
tadas providências junto ao Sr. Secretar~o de Es 
tado da Educação, para que sejam efetuadas refo~ 
mas no prédio da E. E. ~oão Ribeiro de Carvalho, 
no Município de Conceiçao dos Ouros. 

Sala das Reuniões, 6 de março de 1985. 
Ronaldo carvalho - Nilson Gontijo - José Maria 

Borges - Clodesmidt Riani - Geraldo Ribeiro- Wai 
ner Ávila. 

JUSTIFICAÇÃO - As reformas ora pleiteadas no 
prédio da E. E. João Ribeiro de Carvalho são irrpre~ 
cindiveis para o normal fu~cionament~ ~a Escola, 
já que até o sistema sanitario do pred:o encon-
tra-se danificado, pondo em risco a saü.de dos seus 
alunos. 

Conto, pois, com o apoio dos nobres pares para 
a aprovação deste. 

Ronaldo Carvalho 
- Publicar. A Comissão de Economia. 

REQUERIMENTO N9 2.597/85 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, na forma regi-
mental, requer, ouvido o Plenário, sejam solicit~ 
das verbas junto ao Sr. Secretário de Estado de 
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Obras Públicas para a construção de uma ponte s~ 
'bre o córrego da Paciência e outra na Vila Monte 
Verde, Município de Camanducaia. 

Sala das Reuniões, 6 de março' de 1985. 
Ronaldo Carvalho - Nilson Gontijo - José Maria 

Borges - Clodesdmit Riani - Geraldo Ribeiro- Wa1_ 
ner Âvila. 

JUSTIFICAÇÃO - As pontes, uma sobre o córrego 
da Paciência e a outra na Vila Monte Verde, vi-
rão sanar velhos problemas do Município de Cama~ 
ducaia. Quando chove, os habitantes dessas loca-
lidades se vêem com penosos problemas de locomo-
ção. Conto, pois, com o apoio dos nobres pares 
para a aprovação deste. 

Ronaldo Carvalho 
- Publicar. À Comissão de Er.onomia. 

REQUERIMENTO N9 2.598/85 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

o Deputado que este subscreve, na forma regi-
mental, requer, ouvido o Plenário, sejam solici-
tadas providências ao Comando da Policia Militar 
do Estado de Minas Gerais, no sentido de que se-
ja instalado um posto policial no Distrito de Itaim, 
Município de Cachoeira de Minas. 
· Sala das Reuniões, 6 de março de 1985. 

Ronaldo Carvalho - Nilson Gontijo -- Clodesmidt 
Riani - Geraldo Ribeiro - José Maria Bcrges - Wainer 
Âvila. 

JUSTIFICAÇÃO: Por mais tranqüilo que seja o lo 
cal, a população se sente insegura na ausência de 
policiamento. f: o caso do Distrito de Itaim, onde 
ocasionalmente ocorrem distúrbios, como em toda 
parte. Com a finalidade de sanar este problema, 
recorro aos nobres pares, solicitando a aprova-
ção deste. 

Ronaldo Carvalho. 
- Publicar. À Comissão de Segurança. 

REQUERIMENTO N9 2.599/85 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

o Deputado que este subscreve, na forma regi-
mental, requer, ouvido o Plenário, sejam solici-
tadas providências ao Comando da Policia Militar 
do Estado de Minas Gerais para que seja destina-
da uma viatura ao Posto Policial de Camanducaia. 

Sala das Reuniões, 6 de março de 1985. 
Ronaldo Carvalho - Nilson Gontijo - José Maria 

Borges - Clodesmidt Riani - Geraldo Ribeiro - Wai-
ner Âvila. 

JUSTIFICAÇÃO - A Policia Militar de camanducaia 
se vê às voltas com o problema de não ter uma 
viatura para policiamento ostensivo, buscas e ou 
tros inúmeros afazeres para os quais se necessi= 
ta de um carro. f: justa, pois, esta reivindicação. 

Ronaldo Carvalho 
- Publicar. À Comissão de Segurança. 

REQUERIMENTO N9 2.600/85 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

o Deputado que este subscreve, na forma regi-
mental, requer, ouvido o Plenário, sejam solici-
tadas providências ao Sr. Secretário de Estado de 
Obras Públicas para que seja construída, na cida 
de de Albertina, uma cadeia pública, em terreno 
do Estado. 

Sala das Reuniões, 6 de março de 1985. 
Ronaldo Carvalho - Nilson Gontijo - José Maria 

Borges - Clodesmidt Riani - Wainer Âvila - Mário 
Pacheco. 

JUSTIFICAÇÃO - Todos nós conhecemos as dificul 
dades policiais que são acarretadas pela ausên-
cia de uma cadeia pública, e, pior ainda, o peri 
go que representa para os agentes policiais e pã 
ra a população. -

Achando justa tal medida, conto com o apoio dos 
nobres pares para a aprovação deste. 

Ronaldo Carvalho 
- Publicar. A Comissão de Economia. 

REQUERIMENTO N9 2.601/85 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, na forma regi-
mental, requer, ouvido o Plenário, sejam solici-

tadas providências junto ao Sr. Secretário de Es 
tado de Obras Públicas no sentido de destinar 15 
milhÕes de cruzeiros para a construção de estra-
das vicinais no Município de Córrego do Bom Je-
sus. 

Sala das Reuniões, 6 de março de 1985. 
Ronaldo Carvalho - José Maria Borges - Clodes-

midt Riani - Geraldo Ribeiro - Wainer Âvila - Nil-· 
son Gontijo. 

JUSTICICAÇÂO - As estradas ora pleiteadas li-
gam o Município de Córrego do Bom Jesus ao de Con 
solação e são imprescindíveis para o livre inter 
câmbio entre esses dois Municípios. -

Tendo como justa a reivindicação de tal obra, 
recorro aos nobres pares para a aprovação deste. 

Ronaldo Carvalho 
- Publicar. À Comissão de Finanças e Orçamento. 

REQUERIMENTO N9 2.602/85 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este_subscreve, na forma regi-
men~a~, ouvido o Plenario, requer a v. Exa. sejam 
sollcltadas providências junto ao Sr. Secretário 
de Estado da Educação para que seja instalado o 
29 grau na E. E. Conselheiro Fidélis no Municí-
pio de Aiuruoca. ' 

Sala das Reuniões, 6 de março de 1985. 
Ronaldo Carvalho - Nilson Gontijo - Raimundo 

Reze~de.- Neif Jabur- José Maria Borges- Gera! 
do R~be~ro - Felipe Néri - Delfim Ribeiro - Clo-
desmidt Riani. 
JUS~IF~C~ÇÃO.- O Município de Aiuruoca conta 

uma s~gn~f1cat1va população escolar; uma par-
te dela, graças aos êxitos alcançados, chega ao 
2~ grau. Em vista disto, a demanda por este est~ 
g~o cresce a cada dia. f: com o alto propósito de 
atender a esta procura que pleiteio o 29 grau p~ 
ra a E. E. Conselheiro Fidélis. 

Ronaldo Carvalho 
- Publicar. A Comissão de Educação. 

REQUERIMENTO N9 2.603/85 
Exmo · Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, na forma re~i
mental, ouvido o Plenário, requer a v. Exa. seJam 
solicitadas providências junto ao Sr. secretário 
de Estado do Interior e Justiça para que seja in~ 
talado um escritório de Defensoria Pública no Mu 
nicipio de Camanducaia. -
. Sala das Reuniões, 6 de março de 1985. 

Ronaldo Carvalho - Nilson Gontijo - Jaime Mar-
tins - José Maria Borges - Jairo Magalhães Alves 
Clodesmidt Riani - Geraldo Ribeiro - Raimundo Al 
bergaria. -

JUSTIFICAÇÃO - A Comarca de Camanducaia conta 
com um serviço forense bastante ativo, vem sendo, 
por conseguinte, bastante pleiteado um escritó-
rio de Defensoria Publica, tanto pelo grande nú-
mero de advogados que ali habitam, quanto por sua 
população, mormente a mais carente. 

f:, pois, com o fim precípuo de atender a popu-
lação carente daquele Município que estou propon 
do a criação do mencionado escritório. -

Ronaldo Carvalho 
- Publicar. A Comissão de Justiça. 

REQUERIMENTO N9 2.604/85 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Depu ta do abaixo assinado, regimentalmente apoia 
do, requer, ouvido o Plenário, seja transcrita 
nos anais desta Casa a carta de 7 de fevereiro de 
1985, de autoria dos Srs. Secretários de Estado 
da Administração de vários Estados da Federação. 

Sala das Reuniões, 6 de março de 1985. 
Ronaldo Carvalho - Neif Jabur - Felipe Néri -

Delfim Ribeiro - Raimundo Rezende - Nilson Gont! 
jo. 

JUSTIFICAÇÃO - o Deputado signatário dest~, a~ 
sim como os Srs. secretários da Administraçao a~ 
tores da carta, vê o atual momento histórico 
brasileiro como absorvedor de profundas reformas 
administrativas para se harmonizarem com a Demo-
cracia que ora começa. 



É, pois, para preservar esta carta, verdadeiro 
documento histórico, que pleiteio a sua transcri 
ção nos anais da Casa. 

Ronaldo Carvalho 
- Publicar. A Mesa da Assembléia. 

REQUERIMENTO N? 2.605/85 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, na forma regi-
mental, requer a V. Exa., ouvido o Plenário, o en-
caminhamento aos Srs. Governador do Estado, Se-
cretário de Estado dos Transportes e Diretor-Ge 
ral do DER-MG de solicitação no sentido de se 
promover a extensão da linha de ônibus intermuni 
cipal Juiz de Fora-Conselheiro Lafaiete, cuja atual 
concessionária é a ÚTIL S. A. -União de Transpor-
te Interestadual de Luxo, até a cidade de Ouro 
Branco, hoje integrante do complexo siderúrgico 
do Estado, com a instalação ali da AÇOMINAS. 

Requer, outrossim, a anexação aos expedientes 
de cópia, em inteiro teor, da justificação que 
fundamenta este requerimento. 

Sala das Reuniões, 6 de março de 1985. 
Fernando Rainha - Clêuber Carneiro - Dênio Mo-

reira - Domingos Lanna - Mário Pacheco Hugo 
Campos. 

JUSTIFICAÇÃO - Posto em execução o projeto da 
AÇOMINAS, em 1976, logo começou o fluxo de passa 
geiros que partem de Juiz de Fora com destino ã 
cidade de Ouro Branco e vice-versa. 

Com a inauguração daquela siderúrgica, no últi 
mo dia 27 de fevereiro, e a sua entrada em fun= 
cionamento, conseqüentemente Ouro Branco passará 
a receber enorme afluxo do elemento humano, pro-
veniente de lugares diversos, face à considerá-
vel demanda de mão-de-obra para acionar o siste-
ma de produção da grande usina. 

Juiz de Fora, grande centro populacional e não 
muito distante desse novo empreendimento indus-
trial, naturalmente concorrerá para a formação 
da massa operária da AÇOMINAS. Prevê-se, entã~ um 
número elevado de pessoas que farão, em viagem 
de ônibus, o percurso Juiz de Fora-Ouro Branco e 
vice-versa. 

Assenta, nas considerações supra, a imediata 
necessidade de urna empresa de transporte coleti-
vo que faça esse itinerário, a fim de que os usuá-
rios-passageiros não fiquem obrigados a tornar 
duas conduções, chegando ao destino com maior ra 
pidez e comodidade. 

Crê-se, por outro lado, que a ÚTIL s. A. - União 
de Transporte Interestadual de Luxo, concessioná 
ria da linha Juiz de Fora-Conselheiro Lafaiete, se-
ria a solução mais prática e viável do problema. 
Portanto, o que se pretende é, simplesmente, a 
extensão do seu itinerário até Ouro Branco, a en 
tão obscura e pequena cidade situada no centro 
da microrregião do Alto Paraopeba, que, doravan-
te, passa a crescer e ocupar posição de destaque 
no cenário nacional. 

Este o objetivo do requerimento, contando o 
signatªrio com o apoio dos ilustres lXJres para a sua d 
provaçao. 

Fernando Rainho 
- Publicar. A Comissão de Economia. 

REQUERIMENTO N9 2.606/85 
Exrno. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, na forma regi-
mental, requer a v. Exa. se digne formular ve~ 
te apelo ao Dr. Ruy Torres, ilustre Presidente da 
EMATER, solicitando a instalação de um escritó-
rio daquele prestigioso órgão na cidade de são Co~ 
çalo do Pará, em nosso Estado. 

Requer, ainda, que da decisão da Casa seja en-
viada à autoridade acima mencionada cópia deste 
requerimento. 

Sala das Reuniões, 6 de março de 1985. 
Jaime Martins - José Geraldo de Oliveira - Hu-

go campos - Clêuber Carneiro - Mário Pacheco 
Delfim Ribeiro. 

JUSTIFICAÇÃO - são Gonçalo do Pará constitui um 
dos mais prósperos municípios da região Oeste de 
Minas, graças ao seu povo progressita e traba-
lhador. Sua economia apóia-se na pecuária de lei 
te e de corte, ao lado de uma agricultura em fran 
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co desenvolvimento. Florescem ali os primeiros a~ 
sentamentos de uma agroindústria promissora, e 
sua contribuição, na área tributária, eleva-se a 
índices expressivos. Seu comércio é dinâmico e 
mantém fluxo intensivo com os municípios vizi-
nhos e com a Capital. 

Portanto, entendo que a instalação daEMATER na-
quela cidade é medida justa e oportuna. 

Jaime Martins 
- Publicar. À Comissão de Agropecuária. 

REQUERIMENTO N9 2.607/85 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, na forma regilren 
tal, requer a V. Exa. se digne formular caloroso 
apelo ao ilustre Governador Hélio Garcia e ao Di 
retor do Departamento Estadual de Estradas de Ro 
dagem - DER, Dr. Antônio Alberto Canabrava, soli 
citando imediatas providências para o asfaltamen 
to de um trecho de 9 km referente ao acesso que 
liga Ribeirão Vermelho a Belo Horizonte, através 
da interseção que conecta aquele trecho com a 
BR-381. 

Requer, ainda, que seja enviada cópia de intei 
ro teor deste requerimento às autoridades acima 
mencionadas. 

Sala das Reuniões, 6 de março de 1985. 
Jaime Martins - José Geraldo de Oliveira - Hu-

go Campos - Clêuber Carneiro - Mário Pacheco - Del-
fim Ribeiro. 

JUSTIFICAÇÃO - As razões que inspiram o justi-
ficado desejo da dinâmica população de Ribeirão 
Vermelho quanto ao asfaltamento aludido do aces-
so à BR-381, que interliga aquele Município à Ca 
pital, levando em conta o grau de desenvolvimen= 
to de seu povo e a expressão econômica do Municl 
pio, são da mais alta importância. Além do n'ais; 
é indispensável lembrar que o acesso atual entre 
Ribeirão e Lavras vem-se demonstrando vulnerável, 
principalmente durante o período das chuvas, pe-
lo transbordamento do Rio Grande e alagamento de 
partes daquele trecho rodoviário, deixando Ri-
beirão Vermelho inteiramente ilhado, com sérios 
prejuízos para toda a população e para sua econ~ 
mia. 

Portanto, entendo que a medida solicitada é ju~ 
ta e oportuna. 

Jaime Martins 
- Publicar. A Comissão de Economia e Obras Pú-

blicas. 

REQUERIMENTO N9 2.608/85 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, na forma regi-
mental, requer a V. Exa. se digne formular ~ 
te apelo ao ilustre Governador Hélio Garcia e ao 
Sr. Diretor do Departamento de Estradas de Roda-
gem - DER, Dr. Antônio Alberto Canabrava, pedin-
do urgentes providências para o recapeamento da 
rodovia asfáltica que interliga Divinópolis e 
Oliveira, MG-23, com cerca de 70 krn. 

Requer, ainda, que da decisão da Casa seja da-
da ciência às autoridades acima mencionadas, en-
viando-se-lhes cópia de inteiro teor deste requ~ 
rimento. 

Sala das Reuniões, 6 de março de 1985. 
Jaime Martins - José Geraldo de Oliveira Hu-

go Campos - Clêuber Carneiro - Mário Pacheco -
Delfim Ribeiro. 

JUSTIFICAÇÃO - A importância dessa estrada pa-
ra a economia, atividades comerciais e relacion~ 
rnento social da região, interligando-a à Capital, 
dispensa maiores comentários. 

Acreditamos na acuidade do DER e na reconheci-
da capacidade de sua equipe técnica, quanto ao 
zelo e conhecimentos da importância da malha ro-
doviária que envolve municípios daquela área. S~ 
bemos que esse nosso apelo significará apenas r~ 
forço para as preocupações do Sr. Diretor do DER. 
Todavia, esperamos que estes sentimentos somados 
acelerem as providências para que se iniciem, pri~ 
ritariamente, as inadiáveis obras do recapeamen-
to daquela relevante via, ou então estaremos na 
contigência de perder grande parte do piso, no 



·-----·-·--·-···--·-·---·-----------------------------

120 

que concerne ao leito da pista, que, em várias 
partes, está em cima da terra viva. 

Jaime Martins 
- Publicar. A Comissão de Economia. 

REQUERIMENTO N9 2.609/85 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, na forma regi-
mental, requer a V. Exa. se digne formular insis 
tente apelo ao Dr. Ruy Torres, DD. Presidente da 
EMATER, solicitando ao eminente ruralista insta-
lação de um escritório daquele prestigioso órgão 
no Município de Pimenta, situado a montante da 
Barragem de Furnas. 

Requer, ainda, que da decisão da Casa seja da-
da ciência à autoridade acima mencionada, envian 
do-lhe cópia de inteiro teor deste requerimento~ 

Sala das Reuniões, 6 de março de 1985. 
Jaime Martins - Hugo Campos - José Geraldo de 

Oliveira - Clêuber Carneiro - Mário Pacheco -Del 
fim Ribeiro. 

JUSTIFICAÇÃO - A emancipação de Pimenta re deu 
exatamente, em razão do significativo desenvolvi 
mento no cultivo de suas terras vocacionadas de 
um lado, para uma moderna pecuária de leite e' cor 
te e, de outro, com a implantação de agricultuiã 
avançada. 

Seu povo progressista e trabalhador antevendo 
o futuro próspero de sua terra, situada num dos 
grandes vales, o lendário rio Grande, e tendo, às 
suas portas, farta energia elétrica da Central 
de Furnas, prepara-se para alicerçar suas bases 
e espera confiante a participação das autorida-
des e do Governo do Estado. 

Portanto, nada mais justo do que o atendimento 
deste pleito - isto é, instalação de um escritó-
rio da EMATER na sed': do Município. Apoio, aliás, 
que irá dar suporte a sua florescente agroindús-
tria. 

Jaime Martins 
- Publicar. A Comissão de Agricultura. 

REQUERIMENTO N9 2.610/85 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, na forma regi-
mental , requer a V. Ex a. seja encaminhado ao ilus 
tre~G~vernador Hélio Garcia e ao Sr. Brigadeiro 
Anton1o Theobaldo Kopp, DD. Presidente da TELEMIG 
apelo no sentido de determinar providências oara ~ 
instalação de um terminal telefônico e re~pecti 
vo posto de atendimento em Morro do Ferro Dis= 
trito de Oliveira, neste Estado. ' 

Requer, ainda, seja encaminhada cópia de intei 
ro teor deste requerimento às autoridades meneio 
nadas. 

Sala das Reuniões, 6 de março de 1985. 
Jaime Martins - Hugo Campos - José Geraldo de 

Oliveira - Clêuber Carneiro - Mário Pacheco -Del 
fim Ribeiro. · 

JUSTIFICAÇÃO - O Distrito a que me refiro tem 
si~nificativa ~mportância entre os demais de Oli 
ve1ra, graças as expressivas jazidas de ferro e 
outros ~ine~ais ali existentes, acompanhadas da 
respect1va 1nfra-estrutura de depuração. No ola-
no do cultivo do solo, suas terras, de boa quali 
dade, of~recem.excelentes resultados no campo da 
explora?ao agr1cola, pecuária de leite e corte. 

.sua v1da comercial e social mantém ativo rela-
Clonamento c~m a sede e municípios vizinhos. No 
plano educac1onal tem sido magnífico 0 retorno 
face ao.e~penho de bons professores, que exerce~ 
suas at1v1dades na modelar Escola Estadual são 
João Batista, que já conta com extensão de sé-
ries até a 8~ série do 19 grau. 

Todavia, o relacionamento de sua população 
com a sede do Município, cidades da região e a 
Capital vem-se tornando cada vez mais difícil, f~ 
ce aos c~stos de viagem, estadia etc. 

Aplaud1ndo o dinamismo dos dirigentes da TELEMIG 
e o alcance patr~ótico de S. Exa., o Brigadeiro 
;heob~~do Ko~p, e.que me encorajo, através da As 
~;mbl~la Leg1slat7~a de me~ Estado, a formular 
e~te JUsto ~ 7nad1avel ped1do em nome do povo da 
quele prest1g1oso Distrito, que é Morro do Ferro~ 

Convencido de ser justa e oportuna a reivindica 
ção aqui expressa, espero contar com o apoio dos 
meus pares nesta Casa. 

Jaime Martins 
- Publicar. A Comissão de Economia. 

REQUERIMENTO N9 2.611/85 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, na forma regi-
mental, requer a V. Ex a. reja e.'1C".ami.nhado ao Dr. José 
Mílton Dallari, ilustre Secretário Especial do 
Conselho Interministerial de Preços, veemente a~ 
lo no sentido de uma enérgica retomada de contro 
le de preços dos veículos automotores, manten= 
do com firmeza os termos da Resolução do CIP, que, 
de forma expressa, afirma que só será autorizado 
o repasse das correções semestrais, conforme es-
tabelece seu conteúdo. 

Requer, ainda, seja encaminhada cópia de intei 
ro teor deste requerimento à autoridade acima 
mencionada. 

Sala das Reuniões, 6 de março de 1985. 
Jaime Martins - Hugo Campos - José Geraldo de 

Oliveira - Mário Pacheco - Delfim Ribeiro - Clêu 
ber Carneiro. 

JUSTIFICAÇÃO - Notórias e iminentes são as di-
fic~ldades que, de um modo geral, atormentam os 
var1ados setores econômicos e sociais de nosso 
País. Ilesa, entendemos, não estaria a indústria 
automobilística e suas coadjuvantes. Todavia, é 
necessário que se estabeleça um divisor para os 
clientes que compram carros à vista e os que em 
c~ns~nância com a própria ordem sócio-econômica, 
so tem condições de comprar carros a prazo pelo 
sistema de consórcio. 

Num exame detido e isento, conclui-se que pa:a 
os compradores de automóveis à vista, a situaçao 
é tolerável, enquanto que os'que são compelidos 
a adquiri-los pelo aludido sistema de consórcio 
ina12elavelmente mergulham num canprooisso que, mês 
a mes, se torna mais asfixiante, derrubando qua! 
quer orçamento doméstico de pessoas e famílias, as 
mais criteriosas. 

Exatamente por razões de tal gravidade e pela fran-
ca insistência das montadoras na elevação indis-
criminada e desumana dos preços dos car~o~, .com 
especialidade os ditos "populares", re1v1ndlca-
dos pela ANFAVEA é que lançamos aqui nosso ape-, t'tu lo a V. Sa. para que mantenha sua corajosa a 1 .-
de, evitando altas indiscutivelmente especulatl-
vas. Hipotecando-lhe nosso apoio, aqui~fi~a nos-
so alerta, em sinal de protesto à gananc1a de 
tão insensíveis homens, que tentam macula~n~sso 
prestigioso parque industrial e sua reputaçao JUn-
to à população brasileira. 

Jaime Martins 
- Publicar. A Comissão de Defesa do consumidor. 

REQUERIMENTO N9 2.612/85 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado Jaciel Pereira, infra--assinado, apoi~ 
do regimentalmente e na forma de praxe, vem re~
peitosamente a v. Exa. requerer seja feito apedo 
aos Exmos. Srs. Diretor-Geral do Departamento e 
Estradas de Rodagem-DER, Antônio Alberto Canabr~ 
va, c Secretário de Estado dos 'l'ransportes, D~P~ 
ta do Álvaro An tõnio, no sentido de que detcrnunem 
estudos objetivando a encampação da estrada que 
liga Campo do Meio a Boa Esperança -

Requer ainda seja anexada ao expediente, co-
pia em i~teiro teor da justificação que fundame~ 
ta este requerimento. 

Sala das Reuniões, 6 de março de 1985. 
Jaciel Pereira - João Barbosa - Neif Jabur- Pe-

dro Narciso - Clodesmidt Riani - Sílvio Mitre -
José da Conceição. 

JUSTIFICAÇÃO - Campo do Meio e Boa Esperança são 
dois grandes centros do Sul de Minas, ~om um~ ~~ 
pressiva produção agropecuária, dado a fcrtlll-
dade de suas terras bem como ao invejável trab~ 
lho agropastoril de~envolvido na região. . _ 

A conservação da estrada em perfeitas cond1çoes 
para o tráfego durante o ano tem-se tornado um 
verdadeiro problema e uma preocup~ção constante 
das autoridades municipais, que nao contam com r~ 
cursos suficientes para mantê-la. 



Em Campo do Me i o, a usina de açúcar, a produção de 
café pelas cmpres;;:s do porte da Café Campinho e 
Ipanema, a produçao da seda pela Saliba, exporta 
da em larga escala, concorrem para o desenvolvi= 
menta e economia da região e mostram a necessi-
dade de encampação da estrada, de tráfego pesado 
e com uma expressiva média de veicules/dia, que, 
por si só, justifica a encampação, garantindo o 
escoamento de toda a produção do Município para 
os maiores centros. 

Constituindo esse pedido uma antiga aspiração daquela 
região solicito o apoio dos nobres colegas, esp~ 
rando as imediatas providências das autoridades 
estaduais, para que seja possível solucionar es-
te angustiante problema. 

Jaciel Pereira 
- Publicar. A Comissão de Economia e Obras PÚ-

blicas. 
REQUERIMENTO NQ 2.613/85 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Requeiro a V. Exa., ouvida a Casa, nos termos 
regimentais, seja dirigido oficio ao Exmo. Sr. Se-
cretário de Estado da Educação, Dr. Octávio Elí-
sio Alves de Brito, solicitando a encampação da 
escola da comunidade que funciona em Resende Cos 
ta-MG pelo Estado. -

Plenário Presidente Juscelino Kubitschek, 6 de 
março de 1985. 

Vera Coutinho - Felipe Néri - João Barbosa 
Jaciel Pereira - José Maria Chaves - João Pinto 
Ribeiro. 

JUSTIFICAÇÃO - A encampação da escola pelo Es-
tado solucionará as dificuldades pelas quais pas 
sam os alunos que lá estudam e que não têm condi 
ções de pagar suas mensalidades. A cidade é pe-
quena, oferecendo poucas possibilidades de empre 
go, e a maioria dos alunos são filhos de fami= 
lias de baixa renda mensal. 

Vera Coutinho 
- Publicar. A Comissão de Educação. 

REQUERIMENTO NQ 2.614/85 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Requeiro a v. Exa., ouvida a Casa, nos termos 
regimentais, seja dirigido oficio ao Exmo. Sr. 
Secretário de Estado da Educação, Dr. Octávio Elí-
sio Alves de Brito, solicitando a encampação da 
Escola Municipal da cidade de Pimenta-MG pelo Es 
tado. 

Plenário Presidente Juscelino Kubitschek, 6 de 
março de 1985. 

Vera Coutinho - Jaciel Pereira - José Maria Cha-
ves - João Pinto Ribeiro - Felipe Néri -João Bar-
bosa. 

JUSTIFICAÇÃO - A escola municipal que funciona 
naquela cidade está passando por sérias dificul-
dades financeiras, e, tendo em vista que a Pre-
feitura não está em condições de arcar com o or-
çamento das despesas, a mesma está prestes a fe-
char suas portas. 

Vera Coutinho 
- Publicar. A Comissão de Educação. 

REQUERIMEN'rO 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, na forma regi-
mental, ouvida a Casa, requer a V. Exa. determi-
ne constar na ata de nossos trabalhos um voto de 
profundo pesar pelo falecimento do ex-Prefeito e 
ex-Vereador Francisco Dias Ferreira Netto, ocor-
rido em 28 de janeiro de 1985, na cidade de Pi-
ranguinho. 

Requer, ainda, que da decisão da Casa se dê c~ 
nhecimento ã família enlutada, na pessoa do Sr. 
José Villas Boas Dias, residente na Av. Augusto 
de Lima, nQ 1.219, apto. 1703, Barro Preto, nes-
ta Capital. 

Sala das Reuniões, 6 de março de 1985. 
Euclides Cintra - Paulo Araújo - João Rosa -

Domingos Lanna - Jaime Martins - Jésus 'l'r indade. 
JUSTIFICAÇÃO - Causou profundo pesar nas comu-

nidades de Piranguinho e Brasópolis o falecimen-
to do grande homem público, Sr. Francisco Dias 
Ferreira Netto. 
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O Sr. Francisco foi Prefeito de Piranguinho e 
também Vereador em Brasópolis e Piranguinho, pres-
tando enormes serviços ao povo dos Municípios rren 
cionados. -

Homem profundamente religioso, de bom caráter, 
sempre se dedicou aos serviços assistenciais às 
comunidades. Era agricultor e proprietário ru-
ral. 

Faleceu aos 81 anos de idade, deixando a viúva, 
Sra. Francisca Maria Jesus, e sete filhos: José 
Villas Boas Dias, funcionário da Assembléia Le-
gislativa do Estado de Minas Gerais, casado com 
Maria da Conceição Castro Teixeira Dias, funcio-
nária da MinasCaixa, residente nesta capital; Luiz 
Dias, construtor, residente em São José dos Cam-
pos, casado com Maria Eulália Dias; Benedito Fer 
reira Dias, solteiro, residente em Piranguinhoi 
Darcy Dias Gonçalves, casada com Antônio Gonçal-
ves Sobrinho, comerciante, residente em Pouso Ale 
gre; Aracy Dias Pereira, casada com Ildebrando Pe..:-
reira, fazendeiro, residente em Piranguínho; Se-
bastiana Dias Vieira, casada com Vicente Vieira, 
comerciante, residente no Paraná, e Maria José 
Dias de Melo, viúva, residente em Itajubá. 

Em vista dos relevantes serviços públicos pres 
tados pelo falecido e do seu inestimável valor 
moral, venho pedir aos caros colegas a apreciação 
e aprovação deste. 

Euclides Cintra 
- Publicar. 

REQUERIMEN'l'O 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, devidamente apeia 
do, na forma regimental, requer a V. Exa., ouvi..:-
do o Plenário, seja inserido nos anais da casa um 
voto de congratulações pela nova denominação do 
SENAI em Ponte Nova: Centro de Formação Profissio-
nal são Vicente de Paulo. 

Requer, ainda, que da decisão da Casa se dê ci 
ência aos Srs. Marçal Antônio Coelho e Marcos Ro 
drigues Pereira, à Rua Dom Luiz Lasagna, 64- Pon 
te Nova. 

Sala das Reuniões, 6 de março de 1985. 
Domingos Lanna -- Narcélio Mendes - Luiz Vicente-

Juarez Hosken - Euclides Cintra - João Navarro 
José Santana. 

JUSTIFICAÇÃO - O Centro de Formação Profissio-
nal é um estabelecimento instalado e equipado pa 
ra a realização de cursos de formação profissio= 
nal e programas de treinamento em modalidades di 
versas como: aprendizagem, qualificação, aperfei 
çoamento, especialização. -

O Centro Profissional vem ministrando os seguin 
tes cursos: Ajustagem Mecânica, Tornearia Mecâil 
ca, Mecânica Básica e Marcenaria. 

Em 19 de julho de 1969 o SENAI inaugurou o Cen 
tro de Formação Profissional de Ponte Nova, em pré=. 
dio cedido pela Sociedade são Vicente de Paulo, 
visando ministrar o ensino profissional a rrenores 
amparados pela FEBEM. _ . 

Em maio de 1974, foi assinado outro conven1o, 
desta vez com a Prefeitura Municipal de Ponte N~ 
va c a Sociedade São Vicente de Paulo, com o ob-
jetivo de manter em funcionamento o Centro de For-
mação. 

Em 29 de novembro de 1984, o Conselho Regional 
do SENAI aprovou a indicação do nome são Vicente 
de Paulo como patrono do Centro de Formação Pro-
fissional de Ponte Nova, e, em fevereiro do cor-
rente ano o Centro Profissional é desta forma de 
nominado, mantendo-se fiel à sua tradição de par 
ticipar do processo educativo da cidade. -

Assim, por justas razões, vimos pedir aos no-
bres pares que se unam a nós nesta sincera e opo:E, 
tuna homenagem. 

Domingos Lanna 
- Publicar. 

REQUERIMENTO 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Lc.'gislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

o Deputado que este subscreve requer a V. Exa., 
na forma regimental, ouvida a Casa, seja consig-
nado em ata de nossos trabalhos um voto de con-
gratulações com a nossa funcionária Maria Crist! 
na Agostinho, pela conquista do Prêmio Nacional 
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de Literatura Infantil João-de-Barro de 1984, com 
o livro de sua autoria Amor Inteiro para Meio-IE 
mão. 

Requer, ainda, seja dada ciência desta homena-
gem ao Prof. Manoel Agostinho e D. Alza Ferreira 
Agostinho, genitores da agraciada, residentes em 
Brasilia, DF, SQN-316, B1 F, apt9 503, à Prof~ 
Vânia Aparecida Alves de Moraes Jacob, DD. Secr~ 
tária Municipal de Educação e Cultura de Ituiut~ 
ba, e também à Maria Cristina Agostinho, resideg 
te na Rua Felipe dos Santos, 43, apt9 203, nesta 
Capital, anexando-se ao oficio cópia, de inteiro 
teor, da justificação que fundamenta o presente 
requerimento. 

Sala das Reuniões, 6 de março de 1985. 
Samir Tannus - Marcos Peixoto - José Santana -

Raimundo Albergaria - João Navarro - Hugo Cam-
pos - Camilo Machado - Alcyr Nascimento - Fernag 
do Rainho - José Bonifácio Filho - Domingos Lan-
na - Narcélio Mendes - Mário Pacheco. 

JUSTIFICAÇÃO - O Concurso Nacional de Literatu 
ra Infantil João-de-Barro, promovido pela Prefei 
tura de Belo Horizonte, é um dos mais conceitua:: 
dos concursos literários a nível nacional. Dele 
participam centenas de autores dos mais distan-
tes pontos do Pais. o julgamento das obras é fei 
to por dois júris distintos, um júri adulto e um 
júri infantil, que conferem o prêmio às obras de 
sua preferência. Amor Inteiro para Meio-Irmão foi 
a obra escolhida pelo júri infantil, dentre as 
167 inscritas para 1984. 

Maria Cristina Agostinho é funcionária efetiva 
desta Casa, onde exerce a função de Redatora de 
Documentos Parlamentares, desde junho do ano pas 
sado. Mineira de Ituiutaba, é formada em Direitõ 
e Letras, tendo sido advogada de empresa e pro-
fessora de Literatura e Língua Inglesa antes do 
seu ingresso neste Legislativo. O prêmio vem acres-
centar ao seu currículo a carreira literária ora 
tão brilhantemente inaugurada. 

Estão de parabéns a novel escritora, pelo su-
cesso alcançado, o Município de Ituiutaba, celei 
ro de grandes valores culturais, e a nossa Casa~ 
pois esta significativa conquista atesta o alto 
nível intelectual do seu quadro de funcionários, 
o que contribui sobremaneira para elevar o nome 
deste Poder Legislativo. 

Pelo exposto, solicita o signatário este voto 
de congratulações, na certeza de que obterá o 
apoio dos nobres pares. 

Samir Tannus 
- Publicar. 

REQUERIMENTO 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

o.Deputado que este subscreve, regimentalmente 
apoJ.ado, requer a V. Ex a. , ou v ido o Plenário se-
ja ~nser~d~ no~ ~nais da Casa um voto de de~agr~ 
vo a PolJ.cJ.a CJ.VJ.l do Estado de Minas Gerais nas 
pessoas do Sr. Secretário da Segurança PúbÍica, 
Dr. Chrispim Jacques Bias Fortes e do Sr. Sccre 
tário-Adjunto, Dr. José Resende de Andrade nelÕ 
esforço e dedicação dos mesmos no sentido cte'man 
ter o bom nível daquele órgão, duramente atingi:: 
do pelo assassinato, em menos de dois meses, de 
nada menos de três policiais (detetives) , elimi-
nados no cumprimento do dever por marginais, que, 
apesar do incansável combate à criminalidade atual, 
proliferam em nossa Capital, causando inúmeros 
transtornos à família belo-horizontina. 

Sala das Reuniões, 6 de março de 1985. 
Antõnio de Araújo - João Rosa - Samir Cecilio-

Paulo Araújo - João Pedro Gustin - Juarez Hosken. 
JUSTIFICAÇÃO - A pacata e ordeira Belo Horizog 

te, Capital das Alterosas, outrora tranqüila e 
sem incidentes de maior importância, encon~ra-se, 
agora, assolada pela criminalidade, atraves de 
inúmeros bandos, que, fortemente armados, assal-
tam, estupram, invadem resi~ências, coletivos, ~an
cos, casas de diversões e varios outros locaJ.s, 
enfrentando a policia oom a desfaçatez dos "gangsters" 
dos anos 30/40 nos Estados Unidos da América do 
Norte. 

E a onda de criminalidade tende a aumentar, eis 
que, infelizmente, o combate às drogas em nosso 
Pais é ineficaz e, apesar do grande esforço das 
autoridades, é imposslvel conter o bem organiza-
do tráfico de maconha, cocaína e tantos outros 
congêneres. 

A Policia mineira tem-se desdobrado e vem-se es 
forçando ao máximo, no intuito de dar às nossas 
familias um mínimo de tranqüilidade, efetuando 
prisões, diligências, rondas e batidas em locais 
os mais perigosos, na caça aos meliantes, indivf 
duos que, embrutecidos já pela péssima condição so--
cial em que nasceram, procuram no tóxico a cora-
gem para praticar assaltos e outros bárbaros cri 
mes, dos quais temos constantes notícias através 
de nossos jornais. 

É de se ressaltar que a Secretaria de Estado da 
Segurança Pública tem merecido do atual Gover~? 
toda assistência possível, tal como, renovaçao 
da frota de veículos, aumento do quadro de fun-
cionários através de inúmeros concursos públicos 
e maior valorização da classe, seja social ou fi 
nanceira. 

O digno Secretário, Dr. Bias Fortes, tem, a se 
cundá-lo em sua árdua missão o Secretário-Adjun-
to, Dr. José Rezende de Andrade, um dos meihores 
delegados de carreira da polícia mineira e um 
dos baluartes na luta contra a criminalidade, o 
qual tem, como meta principal, a moralização ~o 
policial civil nos inúmeros setores de atuaçao 
do órgão. 

Há que se convir que o mau policial existe,. mas 
a Corregedoria vem, através de processos admJ.n~s 
trativos, punindo com rigor os omissos e neglJ.-
gentes e premiando os bons, com a finalidade pr~ 
cípua de manter, a nível condizente, o bom nome 
de nossa Policia. 

Abordando outro item, quero tecer comentári~s 
no que concerne à morte de policiais e de marg~
nais. Na troca de tiros entre quadril~as, margJ.-
nais matam-se entre si e ninguém, a nao ~er os 
jornalistas, ergue a voz para lamentar t~J.S fa-
tos. Se o policial é covardemente assassJ.~ad~,~o 
estrito cumprimento do dever legal, por J.ndJ.VJ.-
duos que nada têm a perder, ninguém chora tal =E 
te, a não ser seus familiares e colegas, os quais 
se encontram no mesmo barco. 

Mas, no entanto, verdade seja dita: pobre do.p~ 
licial que, cumprindo o dever, arriscando a VJ.d~ 
em defesa própria ou de um companheiro, troca t~ 
ros com um marginal e, ao invés de morrer,~ma~a. 
Se morre o policial, para muitos ocorre o o~VJ.~, 
pois argumentam que ele recebe dos cofres publJ.-
cos para tal, e assim devem estar, ele e seus f~ 
miliares, preparados para isto. 

Entretanto, senhores, se o contrário ooorre, se 
o policial consegue a desdita de atingir mortal-
mente um bandido, ao qual pretendia un}-carren~ de-
ter, mas que o recebeu de armas nas m~os, e um 
Deus-nos-acuda. A sociedade em peso VJ.ra-se con-
tra o mesmo, chegando-se ao cúmu!o de invocar ~! 
reitos humanos, quando humanos sao ambos, polJ.-
cial e marginal. O marginal, o bandido, o assal-
tante, o estuprador têm amplo direito de se de-
fPnder atirando contra o policial, e este, segug 
d~ entendem alguns, não tem qual~u~r direit~,_d~ 
ve antes morrer, deixan::lo em precarJ.as condJ.çoes 
as'famili~s, conforme tem ocorrido na maior das 
vezes. 

Estamos na metade do segundo mês do ano e, nes 
ses 43 dias, a Policia Civil do Estado de Minas 
Gerais perdeu, em circunstâncias trágicas, nada 
menos de três elementos (detetives), brutalmente 
assassinados pela sanha maldita de alguns garo-
tos, crianças cujos prontuários são mais exten-
sos que a folha de serviços de qualquer um dos p~ 
liciais falecidos, novos, em início de carreira 
e que, entusiasmados e corretos no cumprimento do 
dever, procuravam livrar a sociedade das brutais 
avançadas dos malfeitores, que tomam de assalto 
a cidade. 

Devemos, sim, recorrer à necessidade da apli9~ 
çào dos direitos humanos. Mas um limite se ~' 
a partir do momento em que bandidos muito bem aE 
mados e entupidos de drogas repelem de maneira 
acintosa, atirando e matando, a ação repressiva 
de nossos valorosos policiais. 

Não sou partidário da pena de morte, não comug 
go a lei de Talião; sou, antes de tudo, um cris-
tão que almeja a paz e harmonia entre todos os P~ 
vos, mas não posso calar-me quando, em defesa de 
marginais e em prejuízo de profissionais dedica-
dos c competentes, ouço falar em direitos huma-
nos. 



Quero, pois, deixar registrado, através destas 
minhas modestas palavras, meu latente desagravo 
aos policiais mineiros, que, tão bem comandados 
pelo ilustre Secretário, Dr. ChrispimJacques Bias 
Fortes, e pelo insigne Secretário-Adjunto, Dr. Jo 
sé Rezende de Andrade, incansável batalhador, tem 
procurado manter em relevo o bom nome da Polícia 
Civil do Estado de Minas Gerais e bem assim a 
tranqüilidade nos lares da sociedade mineira. 

Antônio de Araújo 
- Publicar. 

REQUERIMEN'rO 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve requer a v. Exa., 
na forma regimental, seja consignado na ata dos tra-
balhos do dia, para que conste dos anais da casa, 
um voto de profundo pesar pelo falecimento do ex 
Deputado Salim Teófilo Nacur, ocorrido em Belo Ho 
rizonte, no dia 30 de dezembro, próximo passado~ 
bem como a suspensão da reunião nesta data. 

Requer, ainda, que da decisão da Casa se dê ci 
ência à família do extinto, na pessoa de sua viu 
va, D. Terezinha Sampaio Nacur, residente na Rua 
Catete, n9 640, nesta Capital. 

Sa!a das Reuniões, 6 de março de 1985. 
.;!oao Navarro - Nilson Gontijo - Neif Jabur. 

Joao Pedro Gustin - Raimundo Rezende - Jésus Trin-
dade - Euripedes Craide - Kemil Kumaira - Geral-
do Ribeiro. 

JUSTIFICAÇÃO - O passamento do Dr. Salim Teófi 
lo Nacur causou profunda consternação nos meios 
sociais e políticos de todo o Estado. 

Era _pessoa muita estimada, com vasto circulo de 
relaço~s de amizade e extensa folha de serviços pres 
tados a vida política e à administração pública 
estadual. 

Foi Deputado nesta Casa, na 5~ Legislatura, de 
1~63 a 1966: Na atividade parlamentar, foi dinâ-
m1co e part1cipativo, atuando como membro da Co-
missão de Saúde Pública da 1~ Sessão Legislativa 
da 5~ Legislatura, no ano de 1963· membro da Co-
mis~ão de Educação e Cultura, na 2~ Sessão Legis 
lat1va, no ano de 1964· membro da Comissão de sã 
Úde Pública, em 1964; ~embro da Comissão de Assün 
tos Municipais e Interestaduais, no ano de 1966; 
membro da_comissão de Transportes, Comunicações 
e Obras Publicas, em 1966· membro da Comissão do 
Polígono das Secas, em 19G6. 

Na administração estadual foi Secretário de Es 
tado da Saúde e trabalhou a:Í.nda na Cooperativa dÕ 
DER, no SAMDU e no Departamento Nacional de Ende 
mias Rurais. -

Natural de Santa Rita do Jacutinga, era filho 
de Teófilo Nacur e de Maria da Luz Conceiso Na-
cur. 

Deixa a viúva, Sra. Terezinha Sampaio Nacur, e 
os filhos: Gisele, Newton, Gláucia e Geysa. 

Através de sua longa trajetória na vida públi-
ca e no exercício da Medicina, deixou muitas rea 
lizaçôes e angariou número incontável de amigos~ 
que pranteiam sua morte. 

Esta Casa une-se à dor dos amigos do Dr. Salim 
Nacur e solidariza-se com seus familiares por oca-
sião de tão doloroso transe. 

João Navarro 
- Publicar. 

REQUERIMENTO 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, devidamente apoia-
do, requer a v. Exa. seja consignado na ata dos 
nossos trabalhos um voto de profundo pesar pelo 
falecimento, ocorrido em Barbacena, do Prof. João 
Lopes da Silva, ex-Prefeito do Município, onde 
exerceu, ainda, por longos anos, o cargo de Dir~ 
tor da Escola Agrotécnica Diaulas Abreu, e soli-
cita seja dado do fato ciência à excelentissima 
viúva, D. Ondina Lopes, residente na Rua Monse-
nhor João Augusto, 249, em Barbacena. 

Sala das Reuniões, 6 de março de 1985. 
João Navarro - João Pinto Ribeiro - José Geral 

do de Oliveira - Antônio Faria - Clodesmidt Ria= 
ni - Ronaldo Carvalho. 

- Publicar. 
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REQUEP.IMENTO 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, na forma regi-
mental, ouvido o Plenário, requer seja inserido 
na ata de nossos trabalhos um voto de profundo pe 
sar pelo falecimento do Dr. João Lopes da Silva-
ex-Prefeito de Barbacena, ocorrido no dia 25 d~ 
fevereiro último, naquela cidade. 

Solicita que esta Casa manifeste o seu pesar à 
família enlutada, na pessoa de sua viúva, Sra. On-
dina de Assis Lopes, residente na Rua Monsenhor 
José Augusto, n9 249, em Barbacena. 

Sala das Reuniões, 6 de março de 1985. 
Manoel Conegundes - Nilson Gontijo - Ferraz Cal 

das - Hugo Campos - José Maria Chaves - Geraldo 
Pereira Sobrinho. 

JUSTIFICAÇÃO - Desde muito moço, aos 13 anos 
de idade, o falecido Dr. João Lopes da Silva fi-
xou residência em Barbacena, onde, além de Prefei 
to Municipal no período de 71 a 73, militou como 
professor e Diretor da Escola Agrotécnica Fede-
ral Diaulas Abreu. 

Muito contribuiu como educador para o desenvol 
vimento cultural da região, participando, inclu= 
sive, na fundação de faculdades. 

Era um homem de temperamento conciliador e de 
grande desprendimento e, dado ao conjunto de 
suas qualidades, foi escolhido pelas duas corren 
tes políticas de Barbacena candidato a Prefeito 
Municipal, em 1970. 

Realizou uma grande obra à frente da administra 
ção, a despeito de ter ficado apenas dois anos 
como Prefeito. 

Nenhuma admissão foi efetuada durante sua admi 
nistração. Várias obras foram realizadas. Foi um 
dos criadores da Associação Rural de Barbacena. 

Sua administração foi tão profícua que, após o 
término de seu mandato, foi convidado pelo en-
tão Governador do Estado, Dr. Rondon Pacheco, para 
assumir a Prefeitura de uma das estâncias hidro-
minerais, o que não aceitou em face de seus inte 
resses na região da Mantiqueira. 

Deixa viúva e cinco filhos, Vany, Mauricio, João 
Carlos, Ana Lúcia e Maria Teresa. 

Manoel Conegundes 
- Publicar. 

COMUNICAÇÃO 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Comunico a V. Exa. e à Casa o falecimento, ccor 
rido em Barbacena, de D. Noemi Ferreira Ribeiro~ 
viúva do ex-Prefeito da cidade, Dr. José Edwards 
Ribeiro, de tradicional família da minha terra, 
havendo o seu passamento causado o mais vivo pe-
sar. 

Em face do infausto acontecimento, solicito se 
ja consignado na ata de nossos trabalhos um voto 
de profundo pesar, dando-se deste conhecimento 
à família enlutada, na pessoa de seus filhos Cel 
so Augusto Ferreira Ribeiro, residente na Av. Agii 
lhas Negras, 824 - Mangabeiras, nesta capital; e 
Dora Ribeiro Abranches, residente na Rua Presi-
dente Kennedy, 370, em Barbacena. 

Plenário Presidente Juscelino Kubitschek, 6 de 
março de 1985. 

João Navarro. 
- Ciente. Publicar. Comunique-se. 

COMUNICAÇÃO 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que esta subscreve cumpre o doloro-
so dever de comunicar à Casa o falecimento da Sra. 
Maria Aparecida de Faria, ocorrido em 24 de de-
zembro último, em Cambuquira, e solicita um voto 
de pesar pela infausta ocorrência. 

Solicita, ainda, seja dada ciência deste voto 
à família enlutada, na pessoa do viúvo, Vereador 
Eloy Fernandes de Faria, Presidente da Câmara Mu 
nicipal de Cambuquira. 

Sala das Reuniões, 6 de março de 1985. 
Euclides Cintra 
JUSTIFICAÇÃO - O povo de Cambuquira ainda se 

ressente do infausto acontecimento ocorrido em 
dezembro Último, naquela cidade, quando faleceu 
D. Maria Aparecida de Faria. 
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Suas inúmeras virtudes e grandes qualidades m2 
rais não permitiram que seu trabalho se restrin-
gisse apenas à sua família, extrapolando o cir-
culo familiar, para ajudar a todos que dela ne-
cessitavam. 

Seus beneficios se estenderam principalmente às 
crianças que, graças a imenso trabalho despendi-
do, foram por ela catequizados. Durante 25 anos, 
assumiu, diante da Igreja e dos homens, o compro-
misso de orientar os jovens e as crianças para o 
caminho do bem. 

Todos reconhecem seus méritos e choram o seu de-
saparecimento. 

Esposa de grande líder político da região, atual 
Presidente da Câmara Municipal de Cambuquira, so~ 
be, muitas vezes, no anonimato, ajudá-lo a cons-
truir politicamente aquela comunidade. 

Toda esta abnegação, de esposa, de mãe e de cris 
tâ, se evidenciou quando assumiu as responsabill 
dades domésticas, para que o seu esposo, Verea-
dor Eloy Fernandes de Faria, pudesse abraçar a 
causa pública. Este, e lei to por cinco llB!1datos con-
secutivos, procurando, num trabalho insano e prQ 
fícuo, cumprir os propósitos de bem servir ao P2 
vo que o elegeu, encontra-se hoje, juntamente com 
sua filha, traumatizado com a grande perda. 

Todos nós, seus amigos, levamos à família enlu 
tada a nossa solidariedade e apreço. 

Euclides Cintra 
- Ciente. Publicar. Comunique-se. 

COMUNICAÇÃO 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que esta subscreve, na forma regi-
mental, cumpre o doloroso dever de comunicar à ca 
sa o falecimento da jovem Rita de Cássia Salvi~ 
ocorrido dia 14 próximo passado, na cidade de An 
dradas, e solicita um voto de pesar pelo infaus= 
to acontecimento. 

Requer, ainda, seja dada ciência deste voto à 
família enlutada, na pessoa de seu pai, Sr. San-
to Sal vi, residente na Rua Cel. Oliveira, 352, em 
Andradas-MG. 

Sala de Reuniões, 6 de março de 1985. 
José Maria Chaves - Geraldo Pereira Sobrinho _ 

Hugo Campos - Ronaldo Carvalho - Eurlpedes Craide _ 
José Maria Borges - Samir Cecília - Narcélio Men 
des - Pedro Narciso - Raimundo Albergaria - Jose 
Santana - Euclides Cintra - Delfim Ribeiro - Jai 
ro Magalhães Alves. 

JUSTIFICAÇÃO - O falecimento da jovem Rita de 
Cássia Salvi causou profunda consternação a to-
dos que a conheceram e tiveram o privilégio de des 
frutar de sua sabedoria de vida e de seu tratõ 
ameno. 

Era estudante de Bioquímica, filha de santo 
Salvi e Josefa Delúcio Salvi, de família tradi-
cional naquele Município. 

Associando-nos ao pesar da família enlutada, 
esbmos certos de que sua lembrança permanecerá 
indelével para todos nós que a admirávamos. 

Por essas razões, solicito aos nobres pares o 
apoio à presente comunicação. 

José Maria Chaves 
- Ciente. Publicar. Comunique-se. 

COMUNICAÇÃO 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

o Deputado que esta subscreve, na forma regi-
mental, cumpre o doloroso dever de comunicar à 
casa o falecimento da jovem Maria do Carmo Tonon, 
ocorrido no dia 14 próximo passado, na cidade de 
Andradas, e solicita um voto de pesar pelo infaus 
to acontecimento. -

Requer, ainda, seja dada ciência deste voto à 
família enlutada, na pessoa de seu pai, Sr. Ama-
deu Tonon, residente na Av. Bias Fortes, 96, em 
Andradas-MG. 

Sala das Reuniões, 6 de março de 1985. 
José Maria Chaves - Geraldo Pereira Sobrinho -

Ronaldo Carvalho - Eurlpedes Craide - Pedro Narciso - Hu 
go Campos - José Maria Borges - Samir Cecilia -
Narcélio Mendes - Raimundo Albergaria - José San 
tana - Delfim Ribeiro - Jairo Magalhães Alves = 
Euclides Cintra. 

JUSTIFICAÇÃO - O falecimento da jovem Maria do 
Carmo Tonon causou consternação a todos que a co 
nheceram e tiveram o privilégio de desfrutar de 
sua sabedoria de vida e de seu trato ameno. 

Era estudante de Engenharia Civil, filha de Ama 
deu Tonon e Terezinha do Menino Jesus Basso To-
non, de família tradicional daquele Município. 

Associamo-nos ao pesar da família enlutada, cer-
tos de que sua lembrança permanecerá indelével p~ 
ra todos nós que a admirávamos. 

Por essas razões, solicito aos nobres pares o 
apoio à presente solicitação. 

José Maria Chaves 
- Ciente. Publicar. Comunique-se. 

COMUNICAÇÃO 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que esta subscreve, na forma ·regi-
mental, comunica à Casa o falecimento do Sr. Pio 
Abreu Costa, ocorrido na cidade de Rio Piracica-
ba, e solicita que esta Assembléia manifeste seu 
pesar à família enlutada, na pessoa da viúva Pio 
Abreu Costa, residente na Rua Sebastião Teixeira, 
s/n9, naquela cidade. 

Sala das Reuniões, 6 de março de 1985. 
Mendes Barros 
- Ciente. Publicar. Comunique-se. 

COMUNICAÇÃO 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que esta subscreve, na forma regi-
mental, comunica à Casa o falecimento do Sr. Ge-
raldo Francisco da Silva, ocorrido em Ouro Preto, 
e solicita que esta Assembléia manifeste seu pe-
sar à família enlutada, na pessoa da viúva, Maria 
do Carmo Novais da Silva, à Praça Cesário Alvim, 
n9 21, naquela cidade. 

Sala das Reuniões, 6 de março de 1985. 
Mendes Barros 
- Ciente. Publicar. Comunique-se. 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra o Sr. Deputa-

do Alcyr Nascimento. 
O SR. DEPUTADO ALCYR NASCIMENTO - Sr. Preside~ 

te, Srs. Deputados, peço a Deus que me dê seren~ 
dade bastante para tecer, desta tribuna, as con-
siderações que julgo imprescindíveis no momento 
em que eu e o Deputado Sebastião Mendes Barros e~ 
tamos sendo vítimas da mais malévola, da mais r~ 
pugnante maquinação política desenvolvida peran-
te o povo de Governador Valadares, com sua ori-
gem nesta casa, no Gabinete daquele que ainda o~ 
tem era o 29-Secretário desta Casa, o Deputado Ra~ 
mundo Albergaria. 

Era preciso que S. Exa. estivesse agora no Pl~ 
nário e se estiver na Casa, que aqui compareça ~ 
ra o desafio que, em nome da nossa honra, em no-
me da respeitabilidade deste Poder, eu coloco p~ 
ra este Deputado. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, no mês passado 
foi enviada para esta Casa mensagem do Governador 
do Estado para buscar do Poder Legislativo auto-
rização de um empréstimo de 500 milhões de dóla-
res. 

Como era de se esperar, meu ex-Partido, o PDS, 
apresentou ao projeto, durante o tempo de trami-
tação nas comissões competentes, emendas que os 
Deputados e nobres colegas entediam ser necessá-
rias. Uma delas, de autoria do Deputado Raimundo 
Albergaria, buscava destacar uma verba para que 
fosse construída umanova ponte, ligando a cida-
de de Governador Valadares a um dos bairros, a 
Ilha dos Araújos. _ 

Sr. Presidente, era natural e justificavel que 
os Srs. Deputados pudessem aprese~tar as sua~ 
emendas porque tinham consideraçoes a prestar a 
sua reglão eleitoral mas todos sabem, principal 

' ·- t" ista na mente os mais antigos, que Ja es a prev 
Constituição uma limitação ao poder de emendar 
por parte dos Srs. Deputados, em se tratando ~e 
matéria financeira. Basta que se leia ~ Const~
tuição Estadual, em seu artigo 43, paragrafo 49, 
para se ver a proibição de fazer emendas p~r paE 
te dos Deputados. Basta que se leia o_ Reg~mento 
Interno da casa, no seu art. 188, paragrafo 19 
para que se veja a limitação do Deputado quanto 



a apre~entar emenda, sempre que o projeto trata 
de materia financeira. 

No entanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, pa 
rece que Deus me iluminava naquele instante e, ja 
me precavendo contra mal~volas explorações que 
pudessem atingir meu voto, ali estive para votar 
a favor da emenda, embora a considerasse profun-
damente demagõgica, anti-constitucional e anti-
re~imental. Parece que Deus me iluminava quando, 
apos destaques r~idos pela liderança do PDS, es-
sas emendas vier'::m a Plenário e foram votadas, uma 
a uma. Deus tambem estava comigo naquele instan-
te, pois tamb~m votei a favor da emenda, embora 
considerando-a demagõgica. 

Agora Sr. Presidente, não posso admitir é que, 
engendrado dentro desta Assembléia, estimulado pe-
1<;? Deputado Raimundo Albergaria, lá estivesse nas 
waos do povo em Governador Valadares, um docu-
mento falso, montado com a junção das páginas 21 
e 26 do Minas Gerais do dia 12. Essa montagem le 
vava o povo desavisado de Governador Valadares a 
e~tender que nõs, isto ~, eu, Deputado Alcyr Nas 
c1mento, e o Deputado Sebastião Mendes Barros, ti 
nhamos votado contra a mencionada errenda. É a mais 
des~a~ada mentira; a mais torpe das maquinações 
pol1t1cas que, em vez de se travar nas urnas se 
t~ava nos desvãos da indignidade. Eu não peç~ di~ 
n1dade para mim, porque sei que a tenho pessoal-
mente. Eu quero dignidade para este Poder, do 
qual me honro de fazer parte. 

Faço um desafio ao nobre Deputado Raimundo Al-
bergaria para que, se estiver nesta Casa, agora, 
compareça aqui a este Plenário, para ocupar esta 
tribuna e fazer a prova de que eu tenha ou de que o 
Deputado Mendes Barros tenha votado contra a Emen 
da n9 11, que concede a verba para a ponte de Go 
vernador Valadares. -

É um desafio que faço não só aos deputados, como 
também aos indivíduos que fizeram a publicação do 
documento falso em Governador Valadares. Desafio 
aos deputados e desafio àqueles que fizeram ver 
a publicação, quanto a sua veracidade. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, aqui na Comis-
são se encontra a Ata da reunião do dia em que foi 
votado o projeto. Está aí para quem quiser conhe 
cer todo o conteúdo, pois, somente através desse 
documento legítimo e autêntico poder-se-á verifi 
car e ficar comprovada a confissão do Deputado no 
momento de votar. Aqui está em meu poder a ata 
da reunião desta Assembléia no Plenário do dia 14 
de fevereiro. Basta que se leia esta certidão as 
sinada pelo Presidente da Mesa para que se perce 
ba aquilo que eu percebi naquela manhã e não de~ 
sejava fazer publicidade, mas que ora faço, em ra 
zão da maquinação que se faz contra a minha hon~ 
ra de Deputado, representante daquela cidade. 

No momento em que se votaram as emendas, todos 
os deputados aqui se encontravam, com exceção ape 
nas do Deputado Raimundo Albergaria, autor da erren 
da número 11. Tamanho era o seu interesse nesta 
emenda que sequer compareceu aqui no Plenário p~ 
ra defendê-la. Está em minhas mãos e eu exibo pa 
ra esta Assembléia a Ata do dia da reunião na qual 
não se acha registrada a presença do autor da emen 
da, Deputado Raimundo Albergaria. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, com cada um dos 
senhores entendo que uma vida se vive uma vez só. 
Por isso mesmo é que cabe a nós, neste percurso 
que temos pela terra, procurar dar aos nossos atos 
e ao nosso comportamento a dignidade que possa m.§_ 
recer o respeito de todos. Entenda pois esta As-
sembléia como um acinte à sua dignidade o que se 
perpetra contra mim, este modesto Deputado, e co~ 
tra aquele que já é digno da admiração desta Ca-
sa, que é o Deputado Sebastião Mendes Barros. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, que razão te-
ria eu para votar contra o bairro em Governador 
Valadares onde criei a minha família, onde cons-
truí a primeira residência que tive na minha vi-
da? Que razão teria eu para votar contra a Vila 
dos Araújos? Quando tive residência lá, diferen-
temente de outros, eu destinava esta residência 
para moradia minha e de minha família. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, volto a dizer 
que eu desafio ao Deputado Raimundo Albergaria, 
que tem o mesmo direito que eu de ocupar esta Tri-
buna - que aqui venha dizer e comprovar que eu te-
nha votado contra a sua Emenda, que concedia a veE_ 
ba para a construção da ponte da Ilha dos Araú-
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jos, s?b pena de pairar no ar uma dúvida contra 
sua propria dignidade. Que venha dizer e que com 
prove isso: que este voto contrário tenha sido da= 
do também no Plenário desta Casa, quando a Emen-
da fo~ co~ocada sob votação. É o desafio que fa-
?o, . n<;o so ao Deputado, mas, volto a repetir, aos 
1~d1v1duos.que deram divulgação desta documenta-
çao falsa Jogada numa concentração pública em Go 
vernador.Valadares, documento que eu aguardo me 
seJa env1ado, ainda hoje, e amanhã estará no meu 
g<;-binete, ~ontando a página 21 com a página 26 do 
M1nas Gera1s, de datas diferentes, mas sem nenhu 
ma prova sobre o voto que nós demos naquela opor 
tunidade. -

Fiquem sabendo todos, principalmente Governa-
dor Valadares, que vou tirar xerox das notas ta-
quigráficas deste pr?~unciamento e mandar para o 
povo da Ilha dos ArauJos e mandar para o "Diário 
do Rio Doce", jornal extraordinário de informação 
daquela comunidade. Por isso mesmo é que enten-
dendo que o Deputado Raimundo Albergar ia, que foi 
o inspirador e o estimulador da publicação que se 
fez daquele documento falso, ele terá que vir a 
esta Tribuna para provar que este Deputado tenha 
votado contra a_concessão da verba para a ponte 
da Ilha dos Araujos. Fica aqui, pois, Sr. Presi-
dente, o nosso repúdio, a nossa repulsa, a essa 
maquinação, a este procedimento condenável, quan 
do se desrespeita, quando se marginaliza, aquilo 
que deve ser de mais importante no exercício do 
mandato de Deputado, que é a dignidade que deve 
ter o representante do povo, dignidade para fa~ 
zer o~ atos às claras e responder por eles, não 
atraves de recado. E eu estou aqui denunciando no 
minalmente o Deputado Raimundo Albergaria, por= 
que eu tenho prova, através da declaração daque-
le que foi o seu candidato a prefeito, em 82, e 
que me disse domingo, à noite, por volta das on-
ze horas, que estava aguardando e ia cobrar do De 
putado Raimundo Albergaria a prova dos votos que 
eu e o Deputado Sebastião Mendes Barros teríamos 
dado contra a construção da ponte. 

Então, não há como negar que esta maquinação 
partiu daqui, da Assembléia, e, lamentavelmente, 
de um colega nosso que faltou com a ética, que fal 
tou com o escrúpulo, que faltou com a dignidade~ 
no exercício do mandato. 

O SR. PRESIDENTE - Com a palavra o Sr. Deputa-
do José Maria Borges. 

O SR. DEPUTADO JOSÉ MARIA BORGES ( - Profere 
discurso, que será publicado oportunamente. Da 
tribuna, o orador encaminha as seguintes proposi 
ções): -

PROJETO DE LEI N9 1.161/85 
Dá a denominação de Escola Estadual Deiró Euná 

pio Borges à escola estadual anexa à Casa das 
Meninas, do Município de Patos de Minas. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge 
rais decreta: 

Art. 19 - Passa a denominar-se Escola Estadual 
Deiró Eunápio Borges a escola estadual anexa à 
Casa das Meninas, de Patos de Minas. 

Art. 29 - Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Sala das Reuniões, 6 de março de 1985. 
José Maria Borges - Clodesmidt Riani - Ferraz 

Caldas - Ronaldo Carvalho - Geraldo Ribeiro - Ge 
raldo Pereira Sobrinho. 

JUS'l'IFICAÇÃO - A comunidade pa tense, em demons 
tração de apreço à figura de Deiró Eunápio Bor= 
ges, anteriormente, deu o nome desse ilustre fi-
lho da terra a uma das ruas da cidade de Patos de 
Minas. Nascido a 20 de abril de 1880, Deiró Euná 
pio. Borges veio a falecer no dia 24 de dezembro 
de 1942 cumprindo 62 anos de existência digna, hon 
rada e das mais fecundas e proveitosas para os 
seus conterrâneos. 

Hoje, por intermédio deste parlamentar, a corou 
nidades de Patos de Minas quer perpetuar sua me 
nor1a dando o seu nome à E. E. anexa à Casa das 
Meninas. 

Filho de José Antõnio Borges e D. Serafina Cor 
rea Borges, ingressou em seminários de Uberaba--; 
Diwmntina e Mariana, fazendo o Curso de Humani-
dades. Quando do falecimento de seu pai, retor-
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nou à sua terra natal, onde, naquela época, não 
havia advogados e, apesar de não possuir forma-
ção profissional, dedicou-se com brilhantismo à 
profissão despertando a admiração e o respeito 
de doutos populares pela sua inteligência, pelo 
vigor de suas defesas e pela capacidade ilimita-
da de trabalho em prol do ser humano. 

Amplamente respeitado pelo seu dom oratório, d~ 
clicou-se à política, destacando-se corno grande e 
prestigioso chefe político, sendo presidente por 
vários anos do Partido Político Popular de Patos 
- o PPPP. 

Com seu amor ao trabalho em prol da comunida-
de, dedicou-se à carreira jornalística e desta 
cou-se, mais urna vez, corno um dos grandes colabÕ 
radores em diversos jornais da região, especial~ 
mente o "Jornal de Patos". 

O Sr. Deiró Eunápio Borges era casado com D. 
Maria Caixeta de Arnorim Borges, filha do Sr. João 
Gualberto de Arnorirn e de D. Olírnpia Caixeta de 
Melo Amorirn. Deixa os seguintes filhos, três dos 
quais herdeiros de sua alta vocação política: Dr. 
José Eunápio Borges, advogado já falecido, que 
foi promotor público na cidade de Bambui, tendo 
advogado ainda nos foros de Conceição do Serro, 
Carmo do Paranaíba e Patos de Minas; Dr. João Eu-
nápio Borges, professor da Faculdade de Direito 
da Universidade Federal de Minas Gerais, casado 
com D. Arnélia Couto Eunápio Borges; D. Maria Maro 
quinha Borges, norrnalista, funcionária do INAMPS, 
antigo INPS, viúva de Sizenando Borges; Dr. Deiró 
Eunápio Borges Júnior, Juiz de Direito da Comar-
ca de Patos de Minas, casado com D. Maria Madale 
na de Melo Borges; D. Iolanda Borges de Andrade~ 
norrnalista, casada com o Sr. João Borges de An-
drade, comerciante em Patos de Minas; Dr. Nair 
Eunápio Borges de Arnorim, cirurgião-dentista e 
um dos fundadores da Companhia Telefônica de Pa-
tos de Minas; D. Suzana Borges Caixeta, normalis 
ta, já falecida, que era casada com o Sr. Jose 
Caixeta de Santana, funcionário do Banco Nacio-
nal de Minas Gerais. 

Gostaria, pois, pelos tantos méritos do hornena 
geado, de solicitar dos meus ilustres pares Õ 
inestimável apoio a esta nossa proposta, que con 
siderarnos das mais justas e oportunas. 

José Maria Borges 
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do 

dia para 1~ discussão, nos termos do art. 184 e 
seu § 19 do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N9 1.162/85 
Dá a denominação de Escola Estadual Abilio Cai 

xeta de Queiroz à Escola Estadual do Bairro AlvÕ 
rada,no Município de Patos de Minas. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge 
rais decreta: 

Art. 19 - Passa a denominar-se Escola Estadual 
Abilio Caixeta de Queiroz a Escola Estadual do 
Bairro Alvorada, de Patos de Minas-MG. 

Art. 29 - Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Sala das Reuniões, 6 de março de 1985. 
José Maria Borges - Clodesrnidt Riani - Ferraz 

Caldas - Ronaldo Carvalho - Geraldo Ribeiro - Ge 
raldo Pereira Sobrinho. 

JUSTIFICAÇÃO - Abilio Caixeta de Queiroz nas-
ceu no Município de Patos de Minas-MG, em 22 de 
novembro de 1866, falecendo com 93 anos de idade, 
no dia 19 de janeiro de 1959, naquela cidade. 

Era filho de Joaquim Pereira de Queiroz e Ma-
ria Caixeta de Santana, fazendeiros naquele Muni 
cipio. -

Fez os seus estudos na cidade de Mariana, nes-
te Estado, adquirindo urna boa cultura hamanisti-
ca. Não se casou. Era irmão de doze inportantes no 
mes da região de Patos de Minas e de Patrocínio~ 

Sua vida foi modelar. De religiosidade profun-
da, sempre conduziu corno cristão autêntico a si 
e àqueles que o cercavam. Era católico com fre-
qüência aos sacramentos. Foi de extremada genero 
sidade, e dela se valia sempre para as suas real1 
zações em beneficio da coletividade. 

Com o Monsenhor Manoel Fleury Curado, a quem 
devotava grande amizade, carinho e singular res-
peito, se aliou para a construção da igreja ma-

triz de minha querida Patos de Minas, hoje Cate-
dral da Diocese de Santo Antônio de Patos. De 
tal modo o fez que, desde 1922 até os dias próxi 
mos de sua morte, concorreu, sem qualquer exage= 
ro, aproximadamente, com 70% do custo desse sun-
tuoso templo. Por isto, na entrada da Catedral 
foi colocada recentemente urna placa em bronze alu 
siva à sua generosidade. 

Construiu o prédio em que funciona o Seminário 
Pio XII, cujo objetivo inicial era o funcionamen 
to de um asilo de velhos desemparados. Construiu 
também na Rua Major Jerônimo uma vila para po-
bres das conferências Vicentinas. 

Ainda, por determinação sua, após o seu faleci 
mento, duas ou três casas foram construídas na 
Vila Padre Alaor, com dinheiro deixado por ele 
para esta finalidade. 

Exerceu perante os seus parentes e amigos lide 
ranças respeitosas e dignas. Muito trabalhou no 
sentido de corrigir a prepotência do egoísmo e 
seus desmandos. 

Durante seu sepultamento, falando à beira do 
seu túmulo, em último adeus, o Dr. José Eunápio 
Borges, em nome dos amigos proferiu as seguintes 
palavras: "Tive a ventura de conviver com este 
ilustre morto; vai por uma década e pude verifi-
car que a ele se aplicava o conceito que, de An-
tero de Quental, fazia Eça de Queiroz conceito 
que se contém nestas palavras de AuréÍio Pires: 
"isto é, que no meio de mediocridade espiritual e 
da inconsiderada rudeza dos costumes e do mate-
rialismo argentário, os espíritos delicados en-
contravam na sua intimidade e mesmo na sua fugi-
dia e convivência, um repouso semelhante ao que 
o corl2o cansado e pisado do calor do pó, dos en-
controes de uma feira de gado, recebe ao pene-
trar na frescura e na elevação de um templo." 

Foi, portanto, um exemplo de cidadão. Por is-
so, a comunidade patense, em demonstração de apr~ 
ço e agradecimento, por intermédio deste parlamen-
tar, que perpetuar o nome desse conterrâneo que 
tanto fez por Patos de Minas e região, dando _à 
Escola Estadual do Bairro Alvorada a denominaçao 
de Escola Estadual Abilio Caixeta de Queiroz. 

Solicito, pois, dos meus ilustres pares desta 
Casa o inestimável apoio a essa nossa proposta 
que reputamos justa e oportuna. 

José Maria Borges 
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do 

dia para 1~ discussão, nos termo do art. 184 e 
seu § 19 do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE - Com a palavra o Sr. Deputa-
do Clodesrnidt Riani. 

O SR. DEPUTADO CLODESMID'l' RIANI - ( - Profere 
discurso, a ser publicado em outra oportunidade, 
e, da tribuna, apresenta as seguintes proposi-
ções.) 

REQUERIMENTO N9 2.593/85 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia 
do Estado de Minas Gerais. 

Legislativa 

O Deputado que este subscreve, regimentalmente 
apoiado, requer, ouvido o Plenário, seja feito um 
apelo ao DD. Governador do Estado, Dr. Hélio Car 
valho Garcia, e ao DD. Secretário de Estado dã 
Educação, Prof. Octávio Elísio Alves de Brito, 
no sentido da verificação da possibilidade de se 
incorporar a Gratificação por Regime Especial de 
Trabalho aos vencimentos do especialista de edu-
cação, bem como aos ocupantes de cargo em comis-
são e professores de um modo geral, que atuam nas 
delegacias regionais de ensino, com quatro anos 
de percepção ocnsecutiva ou não. 

Requer, mais, que da decisão da Casa se dê co-
nhecimento à Associação dos Professores PÚblicos de 
Minas Gerais, à Rua da Bahia, n9 1 .032, Capital. 

Sala das Reuniões, 6 de março de 1985. 
Clodesmidt Riani - Hugo Campos - Luiz Alberto 

Rodrigues - Hairnundo Hezende - Antônio Faria 
Nilson Gontijo - Geraldo Hibeiro. 

JUS'l'IFICAÇÃO - f; importante salientar, nesta 
oportunidade, que a solicitação não acarretará a!::_ 
rnento de ônus para o Estado. Este elemento fin~~ 
ceiro, por si só, já é facilitador da consecuçao 
deste beneficio para os profissionais da educa-
ção. 

Da parte dos interessados, embora sem aumen-
to nos vencimentos, a incorporação ~raz a van~a
gem da garantia da sua atual situaçao financerra. 



Embora a confiança gerada no professorado do Es-
tado, a partir do Governo do Dr. Tancredo de Al-
meida Neves, a própria conjuntura econômica do 
País, tendo em vista o arrocho financeiro que 
foi imposto pelo FMI, não deixa de preocupar a 
população de um modo geral. 

A incorporação requeremos, por sabê-la justa. 
Os funcionários das delegacias regionais de en 

sino que trabalhem oito horas recebem a gratific~ 
ção por regime especial de trabalho, que corres-
pende a 80% dos seus vencimentos. Porém, se o fun-
cionário for removido da delegacia para a regê~ 
cia escolar, ele perde esta gratificação. Assim, 
também, se vier a se aposentar, não fará mais jus 
a esta vantagem, pois a aposentadoria se fará com 
base no cargo de origem e não pelo trabalho efe-
tuado nas delegacias regionais de ensino. 

A reivindicação de apostilamento dos funcioná-
rios das DREs é antiga. Achamos oportuno que, ag~ 
ra, com a dinamização dos serviços por eles pres 
tados, conquistem este justo benefício. -

Solicitamos aos Srs. Deputados apoio para apr~ 
vação do presente requerimento. 

Clodesmidt Riani 
- Publicar. A Comissão de Serviço Público. 

REQUERIMENTO 
Daro. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, regimentalmente 
apoiado requer, ouvido o Plenário, seja inseri-
do nos anais da Casa um voto de congratulações com 
o Dr. Francisco Queiroz Caputo, que conseguiu b~ 
ter recorde nacional e mundial, ao completar o J~ 
bileu de Ouro na Presidência de um dos rraiores clu 
bes do Estado, o Sport Club de Juiz de Fora, aos 
27 de dezembro de 1984. Neste período, construiu 
um grande patrimônio para o Clube, participando 
dos mais importantes acontecimentos sociais da 
cidade. 

Requer, mais, que da decisão da Casa se dê ciên-
cia ao mencionado senhor, à Av. Barão do Rio Bran-
co, 1.475, em Juiz de Fora-MG. 

Sala das Reuniões, 6 de março de 1985. 
Clodesmid t Riani - Hugo Campos - Antônio Faria -

Luiz Alberto Rodrigues - Fernando Rainha - Nilson 
Gontijo - Geraldo Ribeiro. 

JUSTIFICAÇÃO - Nós, pela própria história ch v_! 
da, sabemos o quanto é difícil agradar a "gregos 
e troianos". A verdade é que o Sr. Francisco Que.!_ 
roz Caputo detém este conhecimento, pois conse-
guiu realizar um feito inédito no mundo: permane 
cer 50 anos ã frente de um clube de esportes e 
serviço, o Sport Club de Juiz de Fora-MG. 

No dia 27/12/1934, assumia, inter~nte, a pre 
sidência do clube. Hoje, 50 anos depois, seu no= 
me e o do Sport se fundem em uma única história. 

Numa das noites mais importantes do clube, nos 
seus 68 anos de existência, foi prestada urra dig-
na homenagem ao Presidente, Dr. Francisco Quei-
roz Caputo, por todo o esporte brasileiro, atra-
vés de confederações, federações, clubes e enti-
dades esportivas, que se uniram numa festa em hon-
ra ao trabalho honesto, esforço persistente, al-
truísmo e dedicação do Sr. Francisco Caputo. 

O clube foi fundado no terreno onde hoje é a Re_! 
teria da Universidade Federal de Juiz de Fora, na 
Rua Benjamim Constant. Em 1936, o Presidente Ca-
puto adquiriu o terreno onde hoje está instalado 
o Sport e onde, dois anos depois, ele mesmo ina~ 
gurava o que muitos não acreditavam, que foi a 
primeira piscina suspensa da América do Sul. 

Em 1941, ele construiu a sede social do Clube. 
Seis anos depois, foram inaugurados os dois lan-
ces de arquibancada do Estádio Procópio .1\;D:eira. 
Em 1962, foi entregue aos associados o g1.11as1o co-
berto, que recebe o nome de Francisco Queiroz C~ 
puto. Em 1971, foi a vez de ser entregue um dos 
mais completos parques aquáticos do Estado, que 
recebeu o nome de Joaquim Fernandes Rosa. Sete ano~ 
mais tarde foi inaugurado o novo lance de arqu~ , d . ., bancada e, sob elas, uma sauna mo erna, com malo 
um restaurante para o clube. . . 

Foi também em 1978 que ele adgu1r1u urra se?e c~ 
pestre, como forma de indenizaçao da Prefe1~ura 
pelos danos causados ao clube com a co12struçao do 
Mergulhão. Em 1982, começou a construçao de ou-
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tro lance de arquibancada no setor onde se loca-
lizam as gerais. E hoje, já no final de mandato, 
ainda pretende entregar outro ginásio aos asso-
ciados, este sob a arquibancada principal, que se-
rá para a prática do futebol de salão e basquete. 

E para a construção desta grande obra ele se 
coloca numa posição de humildade, quando diz: "O 
mais importante que eu fiz foi reunir um grupo gran-
de de sócios para trabalhar pelo Sport. Porque eu, 
sozinho, não podia fazer nada. Se não tivesse um 
apoio grande de sócios abnegados, que me ajudaram 
a vender os quinhões, a fazer as obras que eu fiz, 
eu nada teria conseguido. De modo que, qualquer 
sucesso que eu possa ter tido atribuo aos rreus com-
panheiros de diretoria." 

sozinhos, não poderíamos homenagear este gran-
de homem, Francisco Queiroz Caputo. Para tanto, 
contamos com o apoio dos nobres Deputados com as 
sento nesta Casa. 

Clodesmidt Riani 
- Publicar. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Deputa-

do Neif Jabur. 
O SR. DEPU'l'ADO NEIF JABUR - ( - Profere discu~:. 

so, a ser publicado em outra oportunidade). 

QUEST0ES DE ORDEM 

o SR. PRESIDENTE - Com a palavra, pela ordem, 
o nobre Deputado Delfim Ribeiro. 

O SR. DEPUTADO DELFIM RIBEIRO - Sr. Presidente 
e srs. Deputados. É lamentável o que acabamos de 
ouvir da tribuna desta Casa, nesta hora, na fala 
do nobre Deputado Neif Jabur. S. Exa. expressa a 
este Plenário a preocupação com a presença do ilu~ 
tre homem público de Minas e do Brasil, Aurelia-
no Chaves, no Ministério de Tancredo Neves. 

Entendemos, Sr. Presidente e Srs. Deputados, 
que a possível presença de Aureliano Chaves no 
Ministério Tancredo Neves é motivo de orgulho P~ 
ra o novo Governo, é motivo de envaidecimento P~ 
ra o futuro Presidente Tancredo Neves, pois Aur~ 
liano Chaves, com as suas mãos limpas, com a sua 
honradez e com a sua conduta incorruptível é o 
homem que dignifica e que dá altura a qualquer 
governo. 

Nós, da Frente Liberal, tendo à frente Aureli~ 
no Chaves, fomos responsáveis para que o Presi-
dente Tancredo Neves chegasse ao Palácio do Pla-
nalto. A Frente Liberal só se dispôs a apoiar Tan-
credo Neves, quando, num documento histórico, A~ 
reliano Chaves, Tancredo Neves e Ulysses Guima: 
rães tornaram-se signatários de um Manifesto a 
Nação - o compromisso com a Nação, o compromisso 
com mudanças no campo social, econômico e insti-
tucional do nosso País. Este é o papel da Fren-
te Liberal: 1 utar para que tenhamos realmente urra 
Nova República; lutar para que tenhamos realme~
te uma sociedade mais aberta, mais justa e ma1s 
democrática. E a possível presença d~ Aurelia~o 
Chaves no Ministério Tancredo Neves e a garant1a 
de que o Governo Tancredo Neves será dotado· de 
um homem competente, digno e probo. 

Por tudo isso, nós, da Frente Liberal na Asse~ 
bléia Legislativa, estranhamos a posição do Dep~ 
tado Neif Jabur e, por outro lado, reconhecemos 
a sua antiga posição quando da disputa presiden-
cial, onde S. Exa. manifestava sua sim~atia por 
Paulo Maluf, quando a maioria naquela epoca era 
simpática à candidatura de Aure~iano Chave~. ~as 
0 jogo é democrático e a todos e dado.o d7re1to 
de dar a sua opinião e externar sua s1mpat1a .• 

Nós, da Frente Liberal, nesta hora, gostarla-
mos de deixar bem claro a v. Exa., Sr. Preside~
te, e a este Plenário que é motivo de honrar1a 
para Minas e para o Brasil, e sobretudo para o 
Governo Tancredo Neves, ter à frente de seu Mini~ 
tério um homem da dignidade, da competência e pr~ 
bidade de Antônio Aureliano Chaves de Mendonça. 

o SR. PRESIDENTE - Registrem-se as palavras do 
Deputado Delfim Ribeiro. Com a palavra, pela or-
dem, o Sr. Deputado Neif Jabur. 

O SR. DEPUTADO NEIF JABUR - (- Formula questão 
de ordem, a qual será publicadá em edição futura). 

o SR. PRESIDENTE - Registrem-se as palavras do 
nobre Deputado Neif Jabur. 
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ORDEM DO DIA 
1'i' FASE 

O SR. PRESIDENTE - Esgotada a hora do Expedien-
te a Presidência passa à 2'i' parte da reunião, com-
preendendo a discussão e votação de pareceres, re-
querimentos e redações f in ais. 

Estão abertas as inscrições para o dia 7 de mar-
ço de 85. 

DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA AS 
COMISSOES PERMANENTES 

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOÃO PEDRO GUSTIN)-
Nos termos do parágrafo único do artigo 85 do Re 
gimento Interno, com a redação que lhe foi dadã 
pela Resolução_n9 1.481,_a Presid~n~i~ vai proc~ 
der à designaçao, em carater prov~sor~o, dos me~ 
bras efetivos e suplente;; .:ds Comissões Permanen-
tes da Assembléia: 

COMISS0ES PERMANENTES 

COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA E POL!TICA RURAL 

Efetivos: 
José Santana 
José Maria Borges 
Genésio Bernardino 
Dênio Moreira 
José da Conceição 
Suplentes: 

Juarez Hosken 
Samir Cecilia 
Euripedes Craide 
Paulo Araújo 
Kemil Kumaira 

COMISSÃO DE ASSUNTOS DA SUDENE E EST!MULOS FIS-
CAIS 
Efetivos: 
José da Conceição 
Clêuber Carneiro 
Armando Costa 
Kemil Kumaira 
Artur Fagundes 
Suplentes: 
João Barbosa 
Marcos Peixoto 
Genésio Bernardino 
José Maria Borges 
Sylo Costa 

COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E PLANEJAMENTOS 
REGIONAIS 
Efetivos: 
Milton Salles 
Clodesmidt Riani 
Petrônio Matias 
Neif Jabur 
Cyro Maciel 
Suplentes: 

Artur Fagundes 
Jairo Magalhães Alves 
Raimundo Rezende 
Ronaldo Carvalho 
Marcos Peixoto 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

Efetivos: 
Geraldo Pereira Sobrinho 
Juares Hosken 
Wainer Ávila 
Felipe Néri 
Paulo Ferraz 
Roberto Luiz Soares 
Narcélio Mendes 

Suplentes: 
Silvio Mitre 
João Araújo Ferraz 
Manoel Conegundes 
Jaciel Pereira 
José Pereira 
João Navarro 
Alcyr Nascimento 

COMISSÃO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE 
Efetivos: 
Geraldo da Costa Pereira 
Otacilio Miranda 
Paulo Férraz 
Euripedes Craide 
Raimundo Albergaria 
Suplentes: 
Vera Coutinho 
Jaime Martins 
Jaciel Pereira 
Petrônio Matias 
Samir Tannus 

COMISSÃO DE ECONOMIA E OBRAS PÚBLICAS 

Efetivos: 
Mendes Barros 
Alcyr Nascimento 
Ronaldo Carvalho 
José Pereira 
Pedro Narciso 
Raimundo Albergaria 
Otacilio Miranda 
Suplentes: 
Paulo Ferraz 
Domingos Lanna 
Geraldo Ribeiro 
Antônio de Araújo 
Silvio Mitre 
João Navarro 
Paulo Araújo 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
Efetivos: 
João Araújo Ferraz 
Vera Coutinho 
Antônio Faria 
Hugo Gontijo 
Juarez Hosken 
Suplentes: 
Alcyr Nascimento 
Clodesmidt Riani 
Armando Costa 
João Barbosa 
Agostinho Patrus 

COMISSÃO DE ENERGIA, MINAS E METALURGIA 
Efetivos: 

Jaime Martins 
Jairo Magalhães Alves 
Paulo Almada 
Geraldo Ribeiro 
Camilo Machado 
Suplentes: 
Roberto Junqueira 
Euripedes Craide 
Clodesmidt Riani 
Hugo Gontijo 
Paulo Araújo 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Efetivos: 
Ferraz Caldas 
Roberto Luiz Soares 
Manoel Conegundes 
Antônio de Araújo 
Elmo Braz 
Domingos Lanna 
Marcos Peixoto 
Suplentes: 
Felipe Néri 
João Navarro 
José Maria Borges 
Geraldo Pereira Sobrinho 
Silvio Mitre 
Roberto Junqueira 
Cyro Maciel 



COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E TOMADA DE 
CON'rAS 
Efetivos: 
Manoel Conegundes 
João Rosa 
José Maria Borges 
Felipe Néri 
Sílvio Mitre 
Roberto Junqueira 
Fernando Junqueira 

Suplentes: 
Wainer Ávila 
Mário Pacheco 
Elmo Braz 
Ferraz Caldas 
José da Conceição 
João Navarro 
Luiz Vicente 

COMISSÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 

Efetivos: 
Jésus Trindade 
Antônio Faria 
Armando Costa 
Petrônio Matias 
José Laviola 

Suplentes: 
Fernando Junqueira 
Kemil Kumaira 
Vera Coutinho 
Geraldo da Costa Pereira 
Juarez Hosken 

COMISSÃO DE REDAÇÃO 
Efetivos: 
João Navarro 
Nilson Gontijo 
Geraldo Ribeiro 
Wainer Ávila 
Artur Fagundes 

Suplentes: 
Fernando Junqueira 
Jaciel Pereira 
Petrônio Matias 
Vera Coutinho 
João Rosa 

COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL 
Efetivos: 
Genésio Bernardino 
Agostinho Patrus 
Raimundo Rezende 
Jairo Magalhães Alves 
José Laviola 

Suplentes: 
Vera Coutinho 
Raimundo Albergaria 
Armando Costa 
Silvio Mitre 
Alcyr Nascimento 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO 
Efetivos: 
Sílvio Mitre 
Paulo Araújo 
Mendes Barros 
Antônio de Araújo 
Narcélio Mendes 

Suplentes: 
Manoel Conegundes 
Mário Pacheco 
Felipe Néri 
Wainer Ávila 
João Navarro 

COMISSÃO DE SEGURANÇA 
Efetivos: 
Mário Pacheco 
Paulo Almada 
Elmo Braz 
Samir Cecílio 
Hugo Campos 

Suplentes: 
Jésus Trindade 
Paulo Ferraz 
Hugo Gontijo 
Luiz Alberto Rodrigues 
Camilo Machado 
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COMISSÃO DE TURISMO E PATRIMCNIO HISTÓRICO E AR-
TÍSTICO 
Efetivos: 
Mares Guia 
Neif Jabur 
Ferraz Caldas 
Nilson Gontijo 
Roberto Junqueira 
Suplentes: 

Hugo Gontijo 
Felipe Néri 
Wainer Ávila 
Jésus Trindade 

REQUERIMENTOS 

O SR. PRESIDENTE - Sobre a Mesa, requerimento 
do Sr. Deputado José Santana, que requer seJa 
marcada uma data para sessão especial em homena-
gem à memória do Sr. Salim Teófilo Nacur. A Pre-
sidência defere o requerimento, de conformidade 
com o item 21 do art. 227 do Regimento Interno, e, 
oportunamente, fixará a data. 

Requerimento do Sr. Deputado José Santana, que 
requer seja marcada uma data para as homenagens 
à memória de Bento Gonçalves Filho, recentemente 
falecido. A Presidência defere o requerimento, de 
conformidade com o item 21 do art. 227 do Regi-
mento Interno, e, oportunamente, fixará a data. 

- A seguir, o Sr. Presidente submete a votação, 
sendo aprovados, cada um por sua vez, sem deba-
tes, os Requerimentos s/n9 apresentados pelos se 
guintes Srs. Deputados: Roberto Luiz Soares - v~ 
to de pesar pelo falecimento do Sr. Francisco Ar 
chanjo Souza Melo; José Santana - idêntico ao re 
querimento anterior (-Publique-se); José Maria Cha 
ves - voto de pesar pelo falecimento de D. Sirle 
ne Mendes Pereira; Euclides Cintra - voto de pe= 
sar pelo falecimento do ex-Vereador e ex-Prefei-
to de Carvalhópolis, Sr. João Samuel de Moraes; 
José Pereira - voto de profundo pesar pelo fale-
cimento do Sr. Inácio Pereira Cantão; Antônio Fa 
ria - voto de profundo pesar pelo falecimento de 
Frei Mateus Rocha; José Laviola - voto de profun 
do pesar pelo falecimento do Sr. Anacleto Falei~ 
Clodesmidt Riani - voto de pesar pelo falecimen-
to do Sr. Jonathas Soares; Clodesmidt Riani - vo 
to de pesar pelo falecimento do Sr. Ney Jacintõ 
Pereira; José Santana - voto de pesar pelo faleci 
mento do ex-Deputado Bento Gonçalves Filho; José 
Santana - voto de pesar pelo falecimento do ex-
Deputado Salim Teófilo Nacur; José Santana -voto 
de congratulações com a INFRAL, na pessoa do seu 
Presidente Eng9 Paulo Guimarães Cerque ira Lima, pela 
reativação da antiga tecelagem do Município de 
cordisburgo; José Santana - voto de congratula-
ções com a diretoria do Minas Tênis ~lube, pela 
inauguração da sede do Minas II; Jose Santana - VE_ 
to de aplauso à Coletoria do Estado de Mi-
nas Gerais; José Santana voto de aplauso 
à Coordenadoria Estadual de Defesa Civil; Paulo 
Araújo - voto de congratulações com o Ministro 
Murilo Badaró; Hugo Campos - voto de congratula-
ções com o ex-Vereador Olavo Leite Kafung~ Bas-
tos; Jésus Trindade - voto de congratulaçoes com 
a diretoria executiva da Sociedade Mineira de P~ 
diatria· Clodesmidt Riani - voto de congratula-
ções co~ a Siderúrgica Mendes Júnior; José Sant~ 
na - voto de pesar pelo falecimento de Antônio 
Dias dos Santos; Clodesmidt Riani - voto de con-
gratulações com o Dr. Francisco Queiroz Caputto; 
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Euclides Cintra - voto de pesar pelo falecimento 
do ex-Prefeito e ex-Vereador Francisco Dias Pe-
reira Neto; Domingos Lanna - voto de congratula-
ções pela nova denominação do SENAI, em Ponte Nova. 

O SR. DEPU'rADO GERALDO PEREIRA SOBRINHO - Sr. 
Presidente, peço a palavra para encaminhar a vo-
tação. 

o SR. PRESIDENTE - Com a palavra, para encami-
nhar a votação, o Sr. Deputado Geraldo Pereira 
Sobrinho. 

O SR. DEPUTADO GERALDO PEREIRA SOBRINHO - (-Pro-
fere discurso que será publicado em outra oport~ 
nidade). 

O SR. PRESIDENTE - Continua em votação o 
querirnento. Não há outros oradores. Os Srs. 
tados que o aprovam perm~neçarn COJrO se acham. 
sal Aprovado. 

re-
Depu 
(-Pa~ 

- A seguir, o Sr. Presidente submete a votação, 
nos termos regimentais, sendo aprovados, cada um 
por sua vez, sem debates, os Requerimentos s/n9 
apresentados pelos seguintes Srs. ~eputados: Do-
mingos Lanna - voto de congratulaçoes com o fun-
cionamento do SENAI, na Fundação são Domingos de 
Paula; Samir Tannus - voto de congratulações com 
a Sra. Maria Cristina Agostinho, pela conquista 
do Prêmio Nacional de Literatura Infantil João 
de Barros. 

o Deputado João Navarro requer um voto de pe-
sar pelo falecimento do ex-Prefeito Jooo Lopes da 
Silva. 

Em votação o requerimento. Para encaminhá-lo, 
tem a palavra o nobre Deputado Manoel Conegundes. 

O SR. DEPUTADO MANOEL CONEGUNDES - ( - Profere 
discurso que será publicado oportunamente). 

o SR. PRESIDENTE - Continua em votação o reque 
rirnento. Não há outros oradores. Os Srs. Deputa= 
dos que o aprovam permaneçam corro se acham. ( - Pau-
sa) Aprovado. 

Requerimento do Sr. Deputado Antônio de Araújo, 
que solicita ao Plenário seja inserido nos anais 
da Casa um voto de desagravo à Policia Civil, na 
pessoa do seu Secretário de Estado, Dr. Chrispirn 
Jacques Bias Fortes, e de seu Secretário Adjunro, 
pelo esforço e dedicação dos mesmos no sentido de 
manter o bom nlvel daquele órgão, que foi dura-
mente atingido com a morte de três de seus ele-
mentos. Em votação o requerimento. Os Srs. Depu-
tados que o aprovam queiram permanecer corno se 
encontram. (- Pausa) Aprovado. 

Requerimento do Sr. Deputado João Navarro, so-
licitando seja consignado em ata dos nossos tra-
balhos um voto de pesar pelo falecimento do ex-
Deputado Salim Nacur, ocorrido no dia 30 de de-
zembro último, em Belo Horizonte. Solicita-se a 
suspensão dos nossos trabalhos na data de hoje. 
Idêntica proposição foi apresentada, anteriorrnen 
te, quanto à sua 1 ~ parte, pelo Deputado José san":. 
tana. Quanto à 2~ parte, a Presidência vai subrne 
tê-la a votação. -

Os Srs. Deputados que aprovam o pedido de sus-
pensão dos nossos trabalhos, pelo falecimento do 
Deputado Salim Nacur, de acordo com o requerirnen 
to do Sr. Deputado João Navarro, queiram perrnane 
cer corno se encontram. (- Pausa) Aprovada a 2~ 
parte do requerimento. 

ENCERRAMENTO 

O SR. PRESIDENTE - Em virtude da aprovação, do 
requerimento do Sr. Deputado João Navarro quanto 
à sua 2~ parte, a Presidência encerra a reunião 
e convoca os Srs. Deputados para a ordinária de 
amanhã, dia 7, às 14 horas, com a seguinte ordem 
do dia. 

(- NOTA DO REDATOR: A ordem do dia anunciada pe-
lo Sr. Presidente é a publicada na edição ante-
rior) . 

- Levanta-se a reunião. 

PARECERES 
A Comissão de Constituição e Justiça, exarninan 

do as Mensagens n9s 449 a 455/84, concluiu por 
sua aprovação, nos termos dos seguintes projetos 
de resolução: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 1.145/85 
Aprova o Convênio Geral de Cooperação celebra-

do entre o Estado de Minas Gerais, com a interv~ 
niência da Secretaria de Estado da Cultura, e a 
Universidade Federal de Minas Gerais. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge 
rais aprova: 

Art. 19 - Fica aprovado o Convênio Geral de C~ 
operação celebrado em 13 de agosto de 1984 entre 
o Estado de Minas Gerais, com a interveniência da 
Secretaria de Estado da Cultura, e a Universida-
de Federal de Minas Gerais, objetivando o desen-
volvimento de esforços conjuntos para assegu:ar 
a proteção necessária aos bens e rnanifestaçoes 
culturais do Estado de Minas Gerais. 

Parágrafo único - O Convênio de que trata este 
artigo passa a fazer parte integrante desta res~ 
lução. 

Art. 29 - Esta resolução entra em vigor na da-
ta de sua publicação. _ 

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contra-
rio. 

Sala das Comissões, 29 de novembro de 1984. 
Geraldo Pereira Sobrinho, Presidente - Hugo Gon-

tijo, Relator - Samir Cecllio - José Maria Bor-
ges - José Bonifácio Filho. 

- Publicado, fica o projeto sobre a Mesa, para 
receber emendas pelo prazo de três dias, .nos ~~~ 
mos do item IV do parágrafo único do artLgo 
c/c o artigo 187 do Regimento Interno. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 1.146/85 
Aprova Termo de Acordo de 

celebrado entre o Estado de 
vés da Secretaria de Estado 
pio de Cabo Verde. 

Cooperação Técnica 
Minas Gerais, at~a~ 
da Saúde, e o MunLc~ 

A rnbl - . d Estado de Minas Ge Asse eia LegislatLva o 
rais aprova: 

Art. 19 - Fica aprovado o Termo de A~ordo de 
Cooperação Técnica celebrado em 10 de JUl~o de 
1984 entre o Estado de Minas Gerais, atraves da 
Secretaria de Estado da Saúde, e o Município ~e 
Cabo Verde, para instalação e funcionamento d e 
dois postos de saúde, um no Distrito de Serra. ~s 
Lemes e outro no Bairro São Bartolomeu, MunLCL-
pio de Cabo Verde. 

de Acordo de que tr~ 
parte integrante 

Parágrafo único - O Termo 
ta este artigo passa a fazer 
desta resolução. . a da-

Art. 29 - Esta resolução entra em vLgor n 
ta de sua publicação. . . _ ntrá-

Art. 39 - Revogam-se as dLsposLçoes em co 
rio. 

4 Sala das Comissões, 29 de novembro de 198 · 
Geraldo Pereira Sob r in h o, Presidente - Hugo co~ 

tijo, Relator - Samir Cecilia - José Maria Bor-
ges - José Bonifácio Filho. 

- Publicado, fica o projeto sobre a Mesa, para 
- d'ac nos ter receber emendas pelo prazo de tres L vr. 23õ 

mos do item IV do parágrafo único do artLgo ::> 
c/c o artigo 187 do Regimento Interno. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 1.147/85 
A - . Estado de Mi prova ConvenLo celebrado entre o · d-

. - · de Estado a nas GeraLs, atraves da SecretarLa . . d Al 
Cultura, e a Fundação Movimento BrasLleLro e -
fabetização - MOBRAL. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge 
rais aprova: 

- . celebrado Art. 19 - Fica aprovado o ConvenLo _ d secre 
entre o Estado de Minas Gerais, atrave~ ~ovirnen 
taria de Estado da Cultura, e a Fundaçao icandÕ 
to Brasileiro de Alfabetização - MOBRAL, vl ~nen-
. . . - - Pl c de Desenvo Vll a partLCLpaçao rnutua em anov 
to Educativo Cultural. _ . trata este 

Parágrafo Único - 0 ConvenLO de que d ·t reco 
t · teorante es a v artigo passa a fazer par e Ln , -

lução. 
Art. 29 

ta de sua 
Art. 39 

rio. 
Sala das 

- Esta resolução entra em vigor na da-
publicação. . c' - c •rn contrã-Revogarn-se as dLspo~Lçoe~ e 

- d eniliro de 1984. cornissoes, 29 e nov 



Geraldo Pereira Sobrinho, Presidente - Hugo Gon 
tijo, Relator - Samir Cecilio - José Maria Bor~ 
ges - José Bonifácio Filho. 

- Publicado, fica o projeto sobre a Mesa, 
receber emendas pelo prazo de três dias, nos 
mos do item IV do parágrafo único do artigo 
c/c o artigo 187 do Regimento Interno. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 1.148/85 

para 
ter-
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Aprova o Termo Aditivo n9 01 ao ~onvênio ~ele
brado entre o Estado de Minas Gera1s, atraves da 
Secretaria de Estado da Saúde, e o Hospital de I~ 
marandiba. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas G~ 
rais aprova: 

Art. 19- Fica aprovado o Termo Aditivo n9 01, 
firmado em 6 de agosto de 1984, ao Convênio cel~ 
brado em 19 de dezembro de 1983 entre o Estado de 
Minas Gerais, através da Secretaria de Estado da 
Saúde, e o Hospital de Itamarandiba, visando o apr~ 
moramento da Assistência Médica no Município de I~ 
marandiba. 

Parágrafo único O Termo Aditivo de que trata 
este artigo passa a fazer parte integrante desta 
resolução. 

Art. 29 - Esta resolução entra em vigor na da-
ta de sua publicação. 

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Sala das Comissões, 29 de novembro de 1984. 
Geraldo Pereira Sobrinho, Presidente - José Ma 

ria Borges, Relator- Samir Cecilia - Hugo Gont:;[; 
jo - José Bonifácio Filho. 

- Publicado, fica o projeto sobre a Mesa, para 
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receber emendas pelo prazo de três dias, nos te~ 
mos do item IV do parágrafo único do artigo 235 c/c 
o artigo 187 do Regimento Interno. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 1.149/85 
Aprova Convênio celebrado entre o Estado de Mi 

nas Gerais, através da Secretaria de Estado da 
saúde, e a Fundação Universitária Mendes Pimen-
tel. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge 
rais aprova: 

Art. 19 - Fica aprovado o Convênio celebrado em 
12 de setembro de 1984 entre o Estado de Minas 
Gerais, através da Secretaria de Estado da Saúde, 
e a Fundação Universitária Mendes Pimentel, ten-
do por objetivo estabelecer as bases de coopera 
ção mútua para a utilização de bolsistas de tra= 
balho no Centro de Informações Toxicológicas da 
referida Secretaria. 

Parágrafo único - O Convênio de que trata este 
artigo passa a fazer parte integrante desta reso 
lução. 

Art. 29 - Esta resolução entra em vigor na da-
ta de sua publicação. 

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrá 
rio. 

Sala das Comissões, 29 de novembro de 1984. 
Geraldo Pereira Sobrinho, Presidente - José Ma 

ria Borges, Relator - Hugo Gontijo - José Bonif~ 
cio Filho - Samir Cecílio. 

- Publicado, fica o projeto sobre a Mesa, para 
receber emendas pelo prazo de três dias, nos te~ 
mos do item IV do parágrafo único do artigo 235 
c/c o artigo 187 do Regimento Interno. 



--------------~ 
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285!! REUNIÃO ORDINAF{IA DA ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA, EM 7 DE MARÇO DE 1985 

PHESID~NCIA DOS SRS. DEPUTADOS DJi.LTON CANABRA-
VA, NEIF JABUH E GEHALDO HIBEIHO. 

SUMJi.HIO: COMPAHECIHENTO - ABERTUAA - ATA - EX-
PEDIENTE: Mensagem n9 521/85 (Projeto de Lei n9 
1 .163/85) - Hensagens n9s 522 a 526/85 (Convênios) -
Oficios diversos - Telegramas -Cartões- APRESEN-
TAÇ.l'\.0 DE PHOPOSIÇ0ES E ORJIIX)H.ES INSCH.I'IOS: Proposta 
de Emenda Constitucional n9 17/85 - Projeto de Lei 
Corrplelt'entar n9 16/85 - Projetes de Lei n9s 1.164 a 1.166/ 
ü5 - Requerimento n9 2.616/85 - Requerimentos s/ 
n9, dos Srs. Deputados Euclides Cintra, Domingos 
Lanna, Jos~ Haria Chaves e Geraldo Pereira Sobri 
nho - Comunicações dos Srs. Deputados Geraldo da 
Costa Pereira, João Navarro e João Barbosa - Dis 
curso c Comunicação do Sr. Deputado Hendes Barros-: 
Discurso e Hequerimento nQ 2.615/85, do Sr. Depu 
tado Clodesmidt Riani - Discurso do Sr. Deputado 
Geraldo Ribeiro - Discurso e Requerimento s/n9, 
do Sr. Deputado Hares Guia - Discurso e Requeri-
mento s/n9, do Sr. Deputado S~rgio Emílio - OR-
DEH DO DIA: 1~ FASE: Hequerimento do Sr. Deputa-
do Euclides Cintra; discursos dos Srs. Deputados 
João Barbosa, Neif Jabur, Jésus •rrindade e Samir 
'rannus; aprovação - Questão de ordem - Decisão de 
questão de ordem - Requerimento dos Srs. Deputa-
dos Domingos Lanna, Hares Guia, Jos~ Haria Cha-
ves e Sérgio Emílio; aprovação - Hequerimento do 
Sr. Deputado Geraldo Pereira Sobrinho; r~erliren

to do Sr. Deputado Hendes Barros, solicitando au 
diência da Comissão de Justiça sobre o requerimen::. 
to do Sr. Deputado Geraldo Pereira Sobr~; apro 
vação do requerimento do Sr. Deputado Mendes Bar 
ros; encaminhamento dos requerimentos à Comissão 
de Justiça - Hequerimentos n9s 1.826, 2.260 e 2.489/ 
84; aprovação - Falta de "quorum" - Fl,lCERHAME'NID-
ORDEM DO DIA. 

COMPARECIMENTO 
As 14h13min, comparecem os Srs. Deputados: 
Dálton Canabrava - João Pinto Ribeiro - Sérgio 

Emílio - João Pedro Gustin - Fernando Hainho 
José Maria Chaves - Ademir Lucas - Alcyr Nasci-
mento - Antônio Faria - Armando Costa - Artur Fa 
gundes - Camilo Machado - Clêuber Carneiro - Clª 
desmidt Riani - Delfim Hibeiro - Dênio Moreira -
Domingos Lanna - Elmo Braz - Euripedes Craide 
Felipe Néri - Ferraz Caldas - Geraldo Pereira S~ 
brinho - Geraldo Ribeiro - Hélio Resende - Hugo 
Campos - l~go Gontijo - Jaciel Pereira - Jaime 
Martins - Jairo Magalhães Alves - Jésus Trindade -
João Barbosa - João Rosa - José da Conceição -
José Geraldo de Oliveira - José Laviola - José M~ 
ria Borges - José Pereira - Kemil Kumaira - Luiz 
Alberto Rodrigues - Manoel Conegundes Mares 
Guia - Mário Pacheco - Mendes Barros - Mílton Sa! 
les - Neif Jabur - Nilson Gontijo - Otacilio Mi-
randa - Paulo Almada - Paulo Ferraz - Pedro Nar-
ciso - Petrõnio Matias - Haimundo Rezende - Rober-
to Luiz Soares - Honaldo Carvalho - Samir Ceci-
lio - Samir Tannus - Silvio Mitre - Wainer Ji.vila. 

ABERTURA 
O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO DJi.L'rON CANABRAVA) -

existência 
a reunião. 

A lista de comparecimento registra a 
de número regimental. Declaro aberta 
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos tra-
balhos. _ , 
~om a palavra o Sr. 29-Sec~~tar~o, ~ara proce-

der à leitura da ata da reun~ao anter~or. 
ATA 

O SR. DEPUTADO GERALDO HIBEIHO, 29-Secr~~ário 
"ad hoc", procede à leitura da ata ~a_reun~ao an 
terior, à qual é aprovada sem restr~çoes. 

EXPEDIENTE 
O SR. DEPUTADO JOÃO BARBOSA, 19-Secretário "ad 

hoc", lê o seguinte expediente: 
MENSAGEM N9 521/85 

Belo Horizonte, 6 de março de 1985. 
Exmo. sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Tenho a honra de encaminhar a V. Exa. , para ser 
objeto de exame pela Assembléia Legislativa do 
Estado, o anexo projeto de lei, que m::X!ifica a re-
dação do artigo 15 da Lei n9 5.844, de 13 de de-
zembro de 1971, que institui a vacinação obriga-
tória contra a febre aftosa, cria o Grupo Execu-
tivo de Erradicação da Febre Aftosa po Estado de 
Hinas Gerais-GERFAMIG, e dá outras providências. 

A nova redação que o projeto prevê para o arti 
go 15 da Lei n9 5.844, de 13 de dezembro de 197~ 
visa a modificar a alíquota vigente para cobran-
ça da taxa de vacinação antiaftosa, que passa a 
ser calculada no percentual de 0,2% (dois décliocs 
por cento) incidente sobre o valor de referência 
decretado para o Estado de Minas Gerais. 

Trata-se de providência que permitirá ~o Ins-
tituto Estadual de Saúde Animal - IESA-l-1G cobrir 
parte dos custos com a realização do serviço de 
vacinação, que vem sendo executado em defesa da 
saúde do rebanho bovino existente no Estado. 

Por se tratar de matéria urgente, solicito a 
v. Exa. que o projeto de lei anexo seja apreciado 
no prazo de 30 (trinta) dias, a que se refere o@ 
rágrafo 19 do artigo 42 da Constituição do Esta-
do. 

Apraz-me, nesta oportunidade, renovar a v. Exa. 
meus protestos de elevado apreço e distinta con-
sideração. 

Hélio Carvalho Garcia, Governador do Estado de 
Minas Gerais. 

PROJETO DE LEI N9 1.163/85 

Modifica a redação do artigo 15 da Lei n9 5.844, 
de 13 de dezembro de 1971. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge 
rais decreta: 

Art. 19 - O artigo 15 da Lei nQ 5.844, de 13 de 
dezembro de 1971, que institui a vacinação obri-
gatória contra a febre aftosa, cria o Grupo Exe-
cutivo de Erradicação da Febre Aftosa no Estado 
de Minas Gerais - GERFAMIG, e dá outras providê~ 
cias, passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 15 - o Instituto Estadual de Saúde Ani-
mal - IESA-MG, autarquia sucessora, de conformi-
dade com o disposto no artigo 10 da Lei n9 7.042, 
de 19 de julho de 1977, do Grupo Executivo de E~ 
radicação da Febre Aftosa no Estado de Minas Ge-
rais - GERFAMIG, cobrará uma taxa correspondente 
a O 2% (dois décimos por cento) do valor da ref~ 
rên~ia decretado para a região do Estado de Mi-
nas Gerais, aplicada a cada animal, pela emissão 
de certificado de vacinação antiaftosa". 

Art. 29 - Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação e revoga as disposições em contrá 
rio. 

COPIA 
LEI N9 5.844, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1971. 
Institui a vacinação obrigatória contra a fe-

bre aftosa cria o Grupo Executivo de Erradicação 
da Febre Aftosa no Estado de Minas Gerais - GEHFAMIG 
e dá outras providências. ................................................... 

Art. 15 - O GEHFAMIG cobrará uma taxa corres-
pondente a 0,05% (cinco centésimos por cent~) s~ 
bre o salário mínimo vigente no Estado, apl~cada 
a cada animal, pela emissão de certificados de v~ 
cinação antiaftosa. ......................................................... 

- Publicado, fica o projeto sobre a Mesa, para 
receber emendas, pelo prazo de três dias, nos ter-
mos do item I do parágrafo único do artigo 235, 
c/c o artigo 187 do Regimento Interno. 

MENSAGEM N9 522/85 
Belo Horizonte, 5 de março de 1985. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Tenho a honra de encaminhar a V. Exa. , para apr~ 
vação dessa egrégia Assembléia Legislativa, nos 
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termos do artigo 31, item XX, da Constituição do 
Estado, o incluso Convênio celebrado entre o Es-
tado de Minas Gerais, através da Secretaria de 
Estado da Saúde, e o Município de Alfenas. 

O convênio em apreço tem por objeto a coopera-
ção mútua no pagamento do aluguel de imóvel des-
tinado a instalação e funcionamento do Centro Re 
gional de Saúde na sede do referido Município. -

Sirvo-me desta oportunidade para reiterar a v. 
Exa. as expressões de meu elevado apreço e dis-
tinta consideração. 

Hélio Carvalho Garcia, Governador do Estado de 
Minas Gerais. 

- publicar. A Comissão de Justiça. 
MENSAGEM N9 523/85 

Belo Horizonte, 6 de m2:-::ço de 1985 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Tenho a honra de encaminhar a V. Exa., para apro 
vação dessa egrégia Assembléia Legislativa, nos 
termos do artigo 31, item XX, da constituição do 
Estado, em cópia, o Convênio celebrado em 6 de 
dezembro de 1984 entre o Estado de Minas Gerais 
através da Secretaria de Estado da Saúde, e o M~ 
nicipio de Paracatu, para carplernentação das obras 
de implantação do serviço de abastecimento de 
água na localidade de Lagoa de Santo Antônio, Mu 
nicipio de Paracatu. -

As despesas com a execução do Convênio corre-
rão à conta de recursos do Programa Ministério da 
Saúde/Saneamento/FINSOCIAL, que serão repassados 
à Prefeitura do referido Município pela Secreta-
ria de Es~ado da Saúde, através do Centro Regio-
nal de Saude de Patos de Minas. 

Sirvo-me da oportunidade para renovar a v. Exa. 
as expressões de meu elevado apreço e distinta 
consideração. 

Hélio Carvalho Garcia,_ GC!V:e:t:.f!ador do Estado de 
Minas GeraJ.s. 

_ publicar. A Comissão de Justiça. 

MENSA.GEM N9 524/85 
Belo Horizonte, 6 de março de 1985 

Exm9 Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Tenho a honra de encaminhar a V.Exa., para a-
provação dessa egrégia Assembléia Legislativa 
nos termos do artigo 31, item XX, da Constitui~ 
ção do Estado, o Convênio celebrado em 30 de 
abril de 1984 entre o Estado de Minas Gerais,a-
través da Secretaria de Estado da Saúde, e o Mu 
nicipio de Janaúba, o seu Termo Aditivo de n9 
1, firmado em 16 de outubro de 1984. 

O convênio em referência tem por finalidade a 
implantação, na localidade de Pagéu, daquele Mu 
nicipio, de serviço de abastecimento de água. -

O termo Aditivo tem por objeto alterar o va -
lor do orçamento e dispor sobre a transferência 
dos recursos para execução do citado Convênio, 
bem como prorrogar o prazo de sua vig~ncia. 

Aproveito a oportunidade para renovar a V.Exa. 
a expressão de meu alto apreço e distinta consi 
deração. -

Hélio Carvalho Garcia, Governador do Estérlo de 
Minas Gerais. 

- Publicar. À Comissão de Justiça. 

MENSAGEM N9 525/85 

Belo Horizonte, 6 de março de 1985. 

Exmo. Sr. Presiaente da Assembléia Legislativado 
Estado de Minas Gerais. 

Tenho a honra de encaminhar a V.Exa., para a-
provação dessa eg:égia Assembléia Legislativa, 
nos termos do art1go 31, item XX, da Constitui-
ção do Estado, em cópia, o Convênio celebrado em 
27 de março de 1984 entre o Estado de Minas Ge-
rais, através da Secretaria de Estado da Saúde, 
e o Município de Itajubá, com interveniência da 
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordena 
ção Geral e da Companhia de Desenvolvimento ur= 
bano do Estado de Minas Gerais, para construção 
de um centro de saúde no Bairro Santa Rosa, no refe-
rido Município. 

O instrumento citado resulta do Convênio cele 

brado em 20 de fevereiro de 1984 entre a Secre-
taria de Estado do Planejamento e Coordenação Ge 
ral e a Secretaria de Estado de SaÚde, para im= 
plantação do Projeto de Saúde do Programa de C! 
dades Intermediárias no Estado de Minas Gerais, 
encaminhado ao exame dessa Casa Legislativa pe-
la Mensagem n9 399/84, de 4 de setembro de 1984, 
tramitando sob a forma do Projeto de Resoluçãon9 
974/84. 

Aproveito a oportunidade para apresentar a v. Exa. 
as expressões do meu elevado apreço e distinta 
consideração. 

Hélio Carvalho Garcia, Governador do Estado de 
Minas Gerais. 

- Publicar. A Comissão de Justiça. 

MENSAGEM N9 526/85 
Belo Horizonte, 6 de março de 1985 

Exm9 Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Tenho a honra de encaminhar a V.Exa., para a-
provação dessa egrégia Assembléia Legislativa, 
nos termos do artigo 31, item XX, da Constitui-
cão do Estado, em cópia, o Termo Aditivo n9 01, 
de 8 de novembro de 1983, ao convênio celebrado 
em 6 de dezembro de 1982 entre o Estado de Mi -
nas Gerais, através da Secretaria de Estado da 
Saúde, e o Município de Itajubá, com a interve-
niência da Secretaria de Estado do Planejamento 
e Coordenação Geral e da Companhia de Desenvol-
vimento Urbano do Estado de Minas Gerais~~, 
para construção de um centro de saúde no Bairro 
Santa Rosa, do referido Município, aprovado por 
essa augusta Casa, através da Resolução n9 3.296, 
de 29 de maio de 1984. 

O objetivo do aditamento é modificar o dispo~ 
to na Cláusula Sexta do Convênio em apreço, f! 
xando em 20 (vinte) meses o prazo de sua execu-
ção. 

Ao ensejo, apresento a v .Exa. as expressões do 
meu alto apreço e distinta consideraçao. 

Hélio Carvalho Garcia, Governador do Estado de 
Minas Gerais. 

- Publicar. À Comissão de Justiça. 
(Nota da Divisão de Redação e Publicação: Os 

convênios a que se referem as Mensagens n9s 522 
a 526 foram publicados no "Diário do Legislativo " 
de 9/3/85.) 

OFICIOS 
Do Sr. Gil Gouvea Macieira, Presidente da Caixa Ec.9_ 

nômica Federal, informando, a propósito do Re -
querimento n9 1.501/84, em que o Deput~d~ Jaime 
Martins solicita seja verificada a incJ.dencia do 
PIS, em duplicidade, sobre os produtos destina-
dos à exportação, que a base do cálculo da con-
tribuição PIS/Faturamento é a receita bruta. 

-Ciente. 
Do Sr. I-liram Reis Corre a, Presidente da Asso-

ciação Comercial de Minas, agradecendo convite 
para a solenidade de entrega do titulo de Cida-
dão Honorário de Minas Gerais ao Dr. Marlos Ja-
cob Tenório de Melo. 

-Ciente. 
Do Sr. Francisco Alves dos Reis, Presidente da 

Academia Mineira de Medicina, comunicando a e -
leição da nova diretoria da entidade. 

- Ciente. Agradecer. 
Dos Srs. Wilson Araújo Coutinho, José de Cas-

tro Rodrigues, Waltair Ferreira dos Santos, Ar-
lindo Apolinário da Silva Filho, Luiz Gonzaga ge 
Rezende Antônio Carlos Serra, Délio de Almei a 

' id ntes Silva e Walter Gonçalves Ferreira, Pres e ' 
respectivamente, das cãmaras Municipais de_cui~ 
bá-MT, São José do Goiabal, Lajinha,Felixl~a, 
Tapira Conceição das Alagoas, Agua Comprida e 
Itaipé: comunicando a eleição e posse da nova 
Mesa Diretora daqueles edilidades. 

- Ciente. Agradecer. 
TELEGRAMAS 

Dos Srs.: Deputado Federal Milton Reis e Ama-
ro Lanari Júnior, Diretor Vice-Presidente da 
FIAT Automóveis S.A., agradecendo convite para 



a reunião solene de instalação da 3~ Sessão Le-
gislativa Ordinária da lO~ Legislatura. 

- Ciente. 
Do Sr. Dario Rutier Duarte, Superintendente da 

SUDEC~P, agradecendo convite para reunião na As 
sembleia. 

- Ciente. 
CAR'r0ES 

Dos Srs.: Lomelino de Andrade Couto, Secretá-
rio de Administração da Prefeitura de Belo Hori 
zonte; Cel.-Av. Ronaldo Alencar Porfirio, coma~ 
dante do CIAAR; Ildeu José Ottoni Diretor Admi 
nistrativo da Imprensa Oficial; J~sé Nardelli 
Bemfica, Diretor-Geral do IPEM-MG e Marco Antô 
nio Guimarães Monteiro, President~ da COPASA-MG-;-
agradecendo convi te para a reunião solene de ins-
talação da 3~ Sessão Legislativa Ordinária da 
lO~ Legislatura. 

- Ciente. 
Do Cel. Aures de Oliveira Júnior, Comandante do 

CPA-2, agradecendo convite para a solenidade do 
dia 5 do corrente, na Assembléia. 

- Ciente. 
Dos Srs. : José Alves de Andrade, Dário de Al 

meida Cabral, Sérgio Luiz Montes, Berto Geraldo 
Dias, José Geraldo Dias, Álvaro Moreira Neto Dar 
cy Luiz Vasconcelos I~esende, Jairo Carlos ca'm = 
pos, Luiz Chiericato, Renato Agostini Filho e 
Eli M~ciel Filho, Presidentes, respectivamente, 
d~s .camaras Municipais de Nova Lima, Três Cora-
çoes, Carangola, Cataguases, Brasilia de Minas, 
Paraopeba, Leopoldina, Alfenas, Barroso, Area -
do e Lagoa da Prata, comunicando a eleição e pos 
se da nova Mesa Diretora daquelas Casas Legisla 
tivas. -

- Ciente. 
APRESENTAÇÃO DE PROPOSIÇ0ES E ORADORES INSCRITOS. 

.o_sR. PRESIDENrE -A Mesa vai passar a receber propo -
slçoes e a conceder a palavra aos oradores inscritos. 

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL N9 17/85 
Acrescenta parágrafo ao artigo 103 

tuição do Estado de Minas Gerais. 
A Assembléia Legislativa do Estado 

Gerais aprova: 

da Consti-

de Minas 

Art. 19 - O artigo 103 da Constituição do Es-
tad~ de Minas Gerais fica acrescido do seguinte 
p~ragrafo 29, pa~sando o atual parágrafo 29 a 
Vlgorar como paragrafo 39: 

"Art. 103 - ................................. 
I - ...................... • ....... • .. • • ..... . 
a) ••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••• 
b) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
II - ................................•....... 
III - ........................•...•.....•..•. 
§ 19 - .........................••...•.••.•.. 

.§ 29- O funcio~ário ocupando do cargo de Téc 
nlco em Comunicaçao Social em órgão público es= 
t~dual da administração direta ou indireta pode 
ra aposentar-se aos 30 (trinta) anos de servi = 
ço, com vencimento integral. 

§ 39 - ................•......•..••••••.•... 
Art. 2? - Esta emenda constitucional entra em 

vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 - Revogam-se as disposição em contrá-

rio. 
Sala das Reuniões, 7 de março de 1985. 
Ademir Lucas - Luiz Albe~to Rodrigues - Samir 

Tannus - Manoel Conegundes - Alcyr Nascimento -
Antônio Faria - Armando Costa - Artur Fagundes-
Clodesmidt Riani - Dênio Moreira - Domingos Lan 
na - Elmo Braz - Felipe Néri - Fernando Rainho= 
Ferraz Caldas - Geraldo Ribeiro - Hugo Campos -
Jésus Trindade - João Pinto Ribeiro - João Ibsa-
José Geraldo de Oliveira - José Laviola - José 
Maria Borges - José Maria Chaves - José Pereira-
Kemil Kumaira - Mário Pacheco - Mendes Barros -
Milton Salles - Ncif Jabur - Paulo Almada - Pau 
lo Ferraz - Pedro Narciso - Petrõnio Matias -
Raimundo Rezende - Roberto Luiz Soares - Ronal-
do Carvalho - Sérgio Emilio - Silvio Mitre- Wai 
·ner Ávila. -

JUSTIFICAÇÃO - os Técnicos em ComunicaÇão So-
cial exercem as funções de comunicadores em ór-
gãos públicos estaduais da administração direta 
e indireta. 
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No âmbito federal, os jornalistas profissio _ 
nais que contém, no mínimo, 30 anos de ativida-
de em emp.resas jornalísticas, têm direito a· 

td ~~ sen a ?rla, com vencimentos integrais. 
A Lel Federal n9 3.529, de 13 de janeiro de 

1959, regulamentada pelo Decreto n9 46.055, de 
l~ de mal~ de 1959, dispõe no artigo 19: .Art. 
1: : ~erao aposentados pelos institutos de pre 
Vldencla a que pe~tencerem, com remuneração in= 
tegral, os JOrnallstas profissionais que traba-
lhem e~ empresas jornalísticas, quando contarem 
30 (trlnta) anos de serviço" 
. A apo~entador~a em condições especiais é uma 
lmposlçao da propria atividade, tendo em vista 
o estado permanente de tensão em que, muitas ve 
zes, os comunlcadores exercem duas funções. 
. No plan~ estadual, no entanto, os Técnicos em 
Comu~lcaçao Social, que exercem funções idênti-
cas as dos jornalistas profissionais a que. se 
refere a Lei Federal n9 3.529/59, ainda não ti-
veram esse direito reconhecido. 

Deve-se acentu~r que a ausência de Legislação 
e~tad';al a respe;to do assunto tem ocasionado cem 
Slderavel ~reJUlZO a esses abnegados jornalis= 
tas, radlallstas e outros profissionais da área 
de comunicação, cujos relevantes serviços ã co-
munidade mineira não podem ser olvidados. 

Re~sa~te-~e, finalmente, que o reconhecimento 
do dlrelto a aposentadoria especial aos comuni-
cadores.que exercem funções em órgãos públicos 
estaduals decorre do principio de isonomia cons 
t~tu~ional: para funções idênticas, direitos i= 
dentlCOS. 

Pelo exposto, contamos com o apoio dos nobres 
pares para a aprovação ~a presente proposta,que 
representa a vontade unanime dos comunicadores 
que prestam serviços ao Estado. 

Ademir Lucas 
- Publicada, fica a proposta sobre a Mesa pe 

lo prazo de cinco dias, para receber emenda; nos 
termos do artigo 173 do Regimento Interno. ' 

PROJETO DE LEI COMPLEMEN'rAR N9 16/85 
Altera o §19 do art. 79 da Lei Complementar n9 

3, de 28 de dezembro de· 1972. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge 

rais decreta: 
Art. 19 - O § 19 do art. 79 da Lei Complemen-

tar n9 3, de 28 de dezembro de 1972, passa a v; 
gorar com a seguinte redação: 

"Art. 79 - ....••.•..••..............•.•..••• 
§ 19 - Somente será criada Secretaria Munici-

pal nos municipios com população superior a 20 
mil habitantes." 

Art. 29 - Esta lei complementar entra em vi -
gor na data de sua publicação. 

Art. 39 - Revogam-se as disposições em centrá 
rio. 

Sala das Reuniões, 7 de março de 1985. 
Paulo Ferraz - José Pereira - Ferraz Caldas-

Manoel Conegundes - Euripedes Craide - Antônio 
de Araújo. 

JUSTIFICAÇÃO - •rodos nós sabemos que grande 
parte de nossos municipios não possui mais que 
30 ou 40 mil habitantes. Minas Gerais é o Esta-
do brasileiro que possui o maior número de muni 
cipios (722), constituidos, em grande parte, de 
pequenas áreas. Somos muito divididos territori 
almente: é a conclusão. 

Esta realidade não parece ter sido considera-
da pelo § 19 do art 79 da Lei Orgânica dos Muni-
cípios Mineiros. Assim é que o dispositivo esta 
belece o limite de 50 mil habitantes, no minim~ 
para que o município possa ter sua organização ad 
ministrativa estruturada em secretarias. O re = 
sultado disso é que poucos podem ter maior par-
ticipação de \iereadores no Governo Municipal. :E: 
que, de acordo com a Constituição, o vereador so 
mente pode exercer cargo em comissão se for o 
cargo de Secretário Municipal. 

Pretendemos, pois, ampliar o leque dos municí 
pios mineiros que adquirirão a prerrogativa de 
poder nomear Vereadores para assumir o cargo de 
Secretário Municipal. Reduzimos portanto,a exi-
gência de 50 mil para 20 habitantes, além de e-
liminar qualquer outra exigência para justifi -
car a medida. 
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Estamos numa abertura democrática em que os 
representantes do Legislativo passarão a ter m~ 
iores responsabilidades. Essa realidade deve 
ser estendida às municipalidades. 

Além do mais, a nossa proposição atende a rei 
vindicação justa dos vereadores do nosso inte = 
rior. 

Esperamos a aprovação do projeto. 
Paulo Ferraz 
-Publicado, inclua-se o projeto em ordem do 

dia para 1~ discussão, nos termos do art. 184 e 
seu § 19 do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N9 1.164/85 
Dá a denominação de Evandro Âvila à Escola Es 

tadual Rio das Mortes, localizada no Distrito de 
Rio das Mortes, Município de São João del-Rei. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge 
rais decreta: -

Art. 19 - Passa a denominar-se Escola Estadu-
al Evandro Âvila a Escola Estadual Rio das Mor-
tes, localizada no Distrito de Rio das Mortes, 
Município de São João del-Rei. 

Art. 29 - Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrá 
rio. 

Sala das Reuniões, 7 de março de 1985. 
Sérgio Emílio - Mendes Barros - João Pinto Ri 

beiro - José Maria Chaves - Raimundo Rezende 
Clodesmidt Riani. 

JUSTIFICAÇÃO - Evandro Âvila era filho de Fran 
cisco Moreira de Carvalho e de Maria Cândida de 
Âvila, tendo nascido em 29 de novembro de 1905. 

Natural do Distrito de Rio das Mortes, Municí 
pio de São João del-Rei, foi fazendeiro, agri = 
cultor e agropecuarista, sempre trabalhando mui 
to para o desenvolvimento de sua região, onde 
era bastante estimado e respeitado. 

Faleceu em 28 de agosto de 1975, deixando aos 
seus conterrâneos um exemplo de trabalho e hon-
radez. 

Assim sendo, na certeza de representarmos o 
sentimento e aspiração daquela população, ao 
darmos o seu nome à Escola Estadual do Distrito 
de Rio das Mortes, solicitamos o apoio dos no -
bres pares ao presente projeto. 

Sérgio Emílio 
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do 

dia para 1~ discussão, nos termos do art.l84 e 
seu § 19 do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N9 1.165/85 
Dá a denominação de Dr. Sílvio Menicucci ao 

Distrito Industrial de Lavras. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge 

rais decreta: 
Art. 19 - Passa a denominar-se Dr. Sílvio Me-

nicucci o atual Distrito Industrial do Municí -
pio de Lavras. 

Art. 29 - Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 39 - Revogam-se as disposição em contrá-
rio. 

Sala das Reuniões, 7 de março de 1985. 
Paulo Ferraz - Antônio Faria - Luiz Alberto Ro 

sa - Jésus Trindade - Jairo Magalhães Alves-Má= 
rio Pacheco. 

JUSTIFICAÇÃO - O Dr. Sílvio Menicucci foi um 
dos líderes mais proeminentes do Sul de Minas, 
Nasceu em Lavras, no dia 13/2/1914, onde foi 
Prefeito Municipal ho período de 1959 a 1963. 
Em 1966 foi eleito Deputado Estadual, líder do 
seu Partido, sendo cassado em outubro de 1969. 
Em 1939 diplomou-se na Escola de Medicina do 
Rio de Janeiro. Transferindo-se para Lavras,pres 
tou assistência médica a toda a população nã 
Santa Casa de Misericórdia de Lavras, onde suce 
deu seu pai, Dr. Paulo Menicucci, como Provedor 
daquela unidade hospitalar. 

·Por idealizador e construtor do novo prédio da 
Santa Casa de Lavras, um dos mais modernos e 
bem equipados hospitais do Estado de Minas Ge -
rais. 

Na área educacional, lutou e tornou-se o res-

ponsável pela federalização da Escola de Agrono 
mia de Lavras-ESAL, unidade de ensino integrali 
zante de todo o Sul de Minas. -

Por estas razões, verdadeiramente relevantes, 
queremos, ao submeter à apreciação desta Assem-
bléia Legislativa o presente projeto de lei,pres 
tar uma justa homenagem à ilustre memória de 
quem tanto trabalhou e realizou por sua terra na 
tal e todo o Sul de Minas Gerais. -

Paulo Ferraz 
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do 

dia para 1~ discussão, nos termos do art. 184 e 
seu § 19 do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N9 1.166/85 
Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao 

Município de Congonhal. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas~ 

rais decreta: 
Art. 19 - Fica o Poder Executivo autorizado a 

doar ao Município de Congonhal imóvel de propri~ 
dade do Estado de Minas Gerais, com área de 
1.440m2 , situado na Rua Duque de Caxias, naque-
le Município. 

Art. 29 - O imóvel objeto da doação destina-
se à construção do Terminal Rodoviário do Muni-
cípio. 

Art. 39 - o imóvel doado reverterá ao patrimª 
nio do Estado caso não lhe seja dada,no prazo de 
cinco anos, a destinação prevista nesta lei. 

Art. 49 - Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 59 - Revogam-se as disposições em contr~ 
rio. · 

Sala das Reuniões, 7 de março de 1985. 
Ronaldo Carvalho - Raimundo Rezende - Sérgio 

Emílio - Felipe Néri - Clodesmidt Riani -Mendes 
Barros. 

JUSTIFICAÇÃO - o terreno objeto deste projeto 
foi doado pelo Município de Congonhal ao Estado 
de Minas Gerais em 14/6/61 (escritura pública do 
Cartório de Congonhal, livro 125, fl. 5-V) para 
a construção da E.E. João Lúcio dos Santos, que 
foi, entretanto, transferida para a Praça Com. 
Ferreira Matos, em 1977, ficando, pois, o ter-
reno em a~reço ocioso. 

A Prefe~tura Municipal e uma equipe de enge-
nheiros do DER-MG realizaram estudos e chegaram 
à conclusão de que o local objeto da doação é o 
~ais propício para a construção do Terminal Ro-
doviário. 

Conto, assim, com o apoio dos nobres pares p~ 
ra a aprovação deste projeto. 

Ronaldo Carvalho. 
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do 

dia para 1~ discussão, nos termos do art. 184 e 
seu § do Regimento Interno. 

REQUERIMENTO N9 2.616/85 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, na forma regi-
mental, requer, ouvido o Plenário, sejam solici 
tadas providências ao Sr. Presidente da ~ 
Empresa Mineira de Turismo, no sentido de pres-
tar apoio à Festa da Maçã, que será realizada em 
abril do corrente ano, na cidade de Monte Ver -
de, Município de Camanducaia. 

Sala das Reuniões, 7 de março de 1985. 
Ronaldo Carvalho - Raimundo Rezende - Sérgio 

Emílio - Mendes Barros - Felipe Néri - Clodes -
midt Riani. 

JUSTIFICAÇÃO - A Associação Comercial de Monte 
Verde enviou ofício ao Sr. Presidente da~ 
comunicando que deixará de apoiar a Festa da M~ 
çã. Esta decisão foi um gesto de protesto con -
tra a falta de investimentos governamentais na-
quela cidade. 

A Festa da Maçã é muito importante para aque: 
le Município, já que se destina a fins filantr~ 
picos como angariação de verbas para a E.E. de 
Monte Verde, e, além do mais, atrai muitos vis! 
tantes, dinamizando o comércio e a vida de toda 
a cidade. 

Conto, pois, com o apoio dos nobres pares pa-
ra a aprovação deste. 

Ronaldo Carvalho 
- Publicar. A Comissão de Turismo. 



REQUERIMEN'l'O 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

o Deputado que este subscreve, na forma regi-
mental , ouvida a Casa, requer a V.Exa. determ! 
ne constar na ata de nossos trabalhos um voto 
de profundo pesar pelo falecimento do Vereador 
José Aldano Santana, ocorrido em 8 de dezembro 
de 1984, na cidade de Itajubá. 

Requer, ainda, que desta decisão se dê conhe-
cimento à família enlutada, na pessoa de D. Ma-
ria Auxiliadora Guimarães Santana, residente na 
Rua João Hermenegildo, 68, no mencionado Municí 
pio. 

Sala das Reuniões, 7 de março de 1985. 
Euclides Cintra - Hugo Campos - José Laviola-

Mário Pacheco - Alcyr Nascimento - Delfim Ri.be:2-
ro, 

JUSTIFICAÇÃO - No momento em que, do plenário 
desta Casa Legislativa, proponho-me a exaltar a 
memória do grande homem pfiblico municipalista, 
Vereador José Aldano Santana, posso afirmar,de-
c ididamen te, que toda a comunidade de Itajubá faz-
se presente e endossa a nossa iniciativa, imbui 
da do mais alto espírito de solidariedade huma-
na. . _ . 

A sua passagem por ItaJuba fo~ marcada, sem 
dúvida alguma, por um trabalho constante, ser~o 
e honesto, característica de homens de sua es -
tirpe, que permanecem na memória daquele povo e 
daquela gente. 

Natural de Delfim Moreira, nascido em 1913,ca 
sou-se com Maria Auxiliadora Guimarães Santana 
e radicou-se em Itajubá, onde, dentro dos pa -
drões do cristianismo e da moral, construiu sua 
família, que se destacou no seio daquela comun! 
dade. 

sua personalidade marcante, seu dinamismo in-
comum, sua vontade de bem servir não permitiram 
que se dedicasse exclusivamente à família e aos 
negócios particulares. 

Dado seu espírito de luta, extrapolou os limi 
tes familiares, dedicando-se ao bem da comunida 
de, tornando-se membro da ex-UDN, ex-ARENA, e 
posteriormente do PDS. 

Elegeu-se Vereador com expressiva votação e ~ 
cupou vários cargos na Câmara Municipal, sempre 
se destacando pela luta e pelo interesse pelo 
bem comum. Sua grande habilidade política,levou 
o à Presidência daquela Casa Legislativa, onde 
desempenhou, com desenvoltura e largo descorti-
no, a gestão que lhe fora confiada. 

Vale destacar, ainda, sua atuação como verda-
deiro cristão, participando das atividades reli 
giosas da comunidade. 

Ocupava-se, por vocação e predestinação, dos 
atos litúrgicos da paróquia, onde obteve o pri-
vilégio do respeitável encargo de Ministro da 
Eucaristia. 

Cristão convicto, integrava a adoração notur-
na, desde a década de 30, com grande espírito de 
fé, participava da ação católica e foi reforma-
dor do Campo Santo de Itajubá, onde se encontra 
enterrado. 

Toda a cidade chora o seu desaparecimento, e 
nós seus amigos, nos unimos à família enlutada, 
nas pessoas de D. Maria Auxiliadora GuirnarãesSa~ 
tana e seus dez filhos, com quem nos solidariza -
mos pela irreparável perda e a quem levamos a 
expressão de carinho e de amizade da população 
que representamos. 

Euclides Cintra 
-Publicar. 

REQUERIMENTO 
Exm9 Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

o Deputado que este subscreve, na forma regi-
mental, requer a V.Exa. sejainserido nos anais 
da casa um voto de congratulações com o engenl'lei 
ro Adolpho Valladares Portella pela sua eleição 
para Presidente da Socied~de Min~ira de_Eng~ei
ros e solicita que da man~festaçao se de c~en -
c ia ao homenageado, residente na Av. Brasil,l.653, 
apt9 1.202, em Belo Horizonte. 

Sala das Reuniões, 7 de março de 1985. 
Domingos Lanna - Jaime Martins - Euclides Cin 

tra - João Navarro - Narcélio Mendes - Delfim Ri~ 
beiro. 
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JUSTIFICAÇÃO - o engenheiro Adolpho Vallada -
res Portella foi eleito Presidente da Sociedade 
Mineira de Engenheiros no dia 5 de março,por um 
colégio de 4 mil eleitores. 

<.'onhecido nos nossos meios empresariais pela 
sua dinâmica atuação, o Dr. Adolpho Valladares 
Portella formou-se em 1959 pela Escola de Enge-
nharia da UFMG, tendo ocupado importantes car -
gos, entre os quais o de Vice-Presidente da As-
sociação Brasileira de Engenharia Sanitária e 
Ambiental, de Minas Gerais, e o de Diretor de 
Saneamento do Sindicato da IndGstria Pesada,on-
de é, atualmente, Vice-Presidente. Além do mais," 
atua na area sindical há aproximadamente 7 anos. 

Entre os seus planos como Presidente da Sacie 
dade está a intenção de valorizar a profissão de 
engenheiro, bastante desprestigiada, segundo ele,' 
há já algum tempo. Promoverá a realização de cur 
sos, palestras e simpósios, através dos quaispÜ 
derão se aperfeiçoar os profissionais dessa·área~ 
Pretende também conseguir a integração das esco 
las de engenharia com os centros de pesquisa e 
as empresas. 

Acreditando na retomada do desenvolvimento bra 
sileiro, procurará demonstrar a verdadeira di ~ 
mensão do engenheiro no contexto sociJl do nos-
so País, como deixam claro suas palavras: "Nós 
temos muito a contribuir, pois, convivendo dire 
tamente com o operariado, alcançamos um conheci 
menta muito real dos problemas sociais". -

Estamos convictos de que a escolha do Dr.Adol 
fho Valladares Portella foi justa e condizente 
com a nossa realidade atual e de que sua ação 
ultrapassará nossas mais otimistas expectativas. 

Assim sendo, pedimos aos nobres pares que se 
unam a nós nesta sincera homenagem. 

Domingos Lanna 
- Publicar. 

REQUERIMENTO 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, devidamente a-
poiado, na forma regimental, requer a V.Exa.,o~ 
vida o Plenário, um voto de congratulações com 
a jovem Mônica Sette Lopes, funcionária efetiva 
desta Assembléia Legislativa, por haver conqui~ 
tado o 29 lugar no Concurso de Contos e Poemas 
do Servidor Público, promovido pelo Governo de 
Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secr~ 
taria da Administração, em outubro de 1984, ao 
ensejo das comemorações do Dia do F-uncionário pG-
blico, com o poema intitulado "Feminino". 

Requer, ainda, que da decisão da Casa seja d~ 
da ciência à mencionada funcionária, Mônica Set 
te ·Lopes, e aos seus pais, Itamar Antônio Cou= 
to Lopes e Luiza de Lana Sette Lopes, residen -
tes na Rua Dom Viçoso, n9 454, no Bairro Pe.Eus 
táquio, em Belo Horizonte. 

Sala das Reuniões, 7 de março de 1985. 
José Maria Chaves - João Pinto Ribeiro - Men 

des Barros - Clodesmidt Riani - Raimundo Rezen= 
de. 
- João Barbosa. 

-Publicar. 
REQUERIMENTO 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

o Deputado que este subscreve requer a V. Exa., 
na forma regimental, que esta Assembléia Legisl~ 
tiva se manifeste em favor das eleições diretas 
na Capital, ainda este ano, e da supressão da su!?_ 
legenda. de-

Requer, ainda, que da decisão da Casa se 
conhecimento aos Exmos. Srs. Presidente da Câm~ 
ra Federal, Deputado Ulysses Guimarães, Senador 
José Fragelli e Presidente eleito Tancredo de Al 
meida Neves. 

Sala das Reuniões, 7 de março de 1985. 
Geraldc Pereira Sobrinho - Sílvio Mitre- Neif 

Jabur - Roberto Luiz Soares - Geraldo Pereira -
José Maria Chaves - Fernando Rainha - Petrônio 
Matias - Vera Coutinho - Pedro Narciso. 

JUSTIFICAÇÃO -Vivemos novos tempos, e nada 
mais oportuno que a reforma da legislação elei-
toral vigente em nosso Pais. Todas as Casas Le-
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gislativas estão se posicionando no sentido de 
ampla modificação no que dispõe o texto legal 
quanto às sublegendas. A supressão da sublegen-
da é um imperativo a que não podemos ficar a -
lheios. Constitui um dos entulhos que a Nova Re 
pública tem urgência de eliminar. 

Por outro lado, as eleições diretas nas capi-
tais é um anseio de todos os segmentos da socie 
dade. A escolha dos Prefeitos das capitais,atra 
vés do voto direto, não pode, em absoluto, ser 
relegada a segundo plano. É uma exigência prio-
ritária de todos os partidos políticos que es -
tas eleições se realizem neste ano de 1985. 

Pelas razões expostas, solicito apoio dos no-
bres pares, que permanentemente têm-se manifes-
tado a favor das eleiçÕes diretas e têm condena 
do a sublegenda, que é urú entrava. à consolida = 
ção dos partidos políticos. 

Geraldo Pereira Sobrinho 
-.Publicar. 

COMUNICAÇÃO 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que esta subscreve, consternado,co 
munica à Casa o falecimento, ocorrido no últimÕ 
dia 26 do mês transato, em Divinópolis, da Sra.' 
Maria Laine de Moura, genitora de Mauro Penha 
Laine, Presidente da Liga Divinopolitana de Es-
portes Especializados. 

Figura destacada na sociedade de Divinópolis, 
pela sua prole numerosa e participativa, proje-
tou o nome de seus filhos nos meios desportivos 
daquela cidade. O seu falecimento deixou imensa 
lacuna a ser preenchida pela saudade. Viúva do 
Sr. João Penha de Moura, desportista de escol, 
deixa os seguinhtes filhos: Maria Dolores, João 
Penha Laine, Jesus Penha Moura, Júlio Penha Lai 
ne, Jaime Penha Laine, Genico P. Penha Lame,Jai 
ro Penha Laine, Mauro Penha Laine, Walter Penha 
Laine e Antônio Penha Laine, aos quais estende-
mos o nosso voto de pesar. 

Solicita o Deputado que esta subscreve que se 
ja inserido um voto de pesar nos anais desta C~ 
sa e que dele se dê ciência à família, na pes -
soa do Sr. Mauro Penha Laine, residente na Rua 
Salinas, n9 219, em Divinópolis. 

Sala das Reuniões, 7 de março de 1985. 
Geraldo da Costa Pereira 
- Ciente. Publicar. Comunique-se. 

COMUNICAÇÃO 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Comunico a V.Exa. e à Casa o falecimento,ocor 
rido em Barbacena, do Sr. Antônio Jaime de Sou= 
za Leite, de tradicional família daquela cidade, 
havendo o seu passamento causado o mais vivo p~ 
sar. 1 .. Em face do infausto acontecimento, so 1c1to se-
ja consignado na ata dos nossos trabalho~_um.vo: 
to de profundo pesar, dando-se do fato c1enc1a a 
família enlutada, na pessoa de sua viúva,Sr~ Te-
rezinha de Souza Leite, residente em Barbacena -
Edifício Bianchett - Praça dos Andradas. 

Plenário Presidente Juscelino Kubitschek, 7 de 
março de 1985. 

João Navarro. 
-Ciente. Publicar. Comunique-se. 

COMUNICAÇÃO 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado abaixo-assinado comunica a V.Exa. e 
à Casa, para que seja consignado em ata de nos -
sos trabalhos um voto de pesar, o falecimento o-
corrido hoje, às 6 horas da manhã, do jornalista 
Helvídio Prisco Ricardo de Albuquerque, que per-
tencia aos Diários Associados de Minas Gerais. 

Helvídio Prisco, nascido em Belo Horizonte, a 
16 de outubro de 1931, era filho de Washington Flo 
riano Ricardo de Albuquerque e de D. Judith Ri~ 
cardo de Albuquerque, era casado e deixou os filhos Helví-
dio Júnior e Judith Euchares Ricardo de Albuquerque, 
Deixou, também,um irmão, o jornalista José Filás 
trio Ricardo de Albuquerque e as irmãs, Edelvirã 
Galatéia, casada com o Dr. Alberto Sales Fonse -
ca, Corregedor do DER, e Dulce Guaraciaba, casa-
da com o Dr. Ari Praihs, engenheiro, residente no 
Rio de Janeiro. 

Jornalista dos mais estimados, era l!clvídio 
Prisco o responsável pelo setor de telex dos Di~ 
rios Associados de Minas Gerais e autor de uma 
coluna no "Estado de Minas", que divulga as ati-
vidades das Forças Armadas, com o título ''Vida M.:!:. 
litar". 

Solicita o signatário que se dê conhecimento de.§_ 
ta à família enlutada, à Rua Francisco Deslandes 
n9 680, apt9 902, nesta Capital. 

Sala das Reuniões, 7 de março de 1985. 
João Barbosa. 
- Ciente. Publicar. Comunique-se. 
O SR. PRESIDEN'l'E - Com a palavra o Sr. Deputa-

do Mendes Barros. 
O SR. DEPUTADO MENDES BARROS - (-Profere dis -

curso, que será publicado oportunamente. Da tri-
buna, o orador encaminha a seguinte proposição:) 

COMUNICAÇÃO 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que esta subscreve, na forma regi -
mental, comunica à Casa o falecimento da Sra. Ma 
ria Anesina Martins, ocorrido nesta Capital. -

Solicita que esta Assembléia manifeste seu pe-
sar à família enlutada, na pessoa de seu filho, 
Dr. Nélson Martins, residente na Rua Capitólio, 
n9 77, Bairro Santo André, nesta Capital. 

Sala das Reuniões, 7 de março de 1985. 
Mendes Barros 
- Ciente. Publicar. Comunique-se. 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra o Sr. Deputa-

do Clodesmidt Riani. 
O SR. DEPUTADO CLODESMID'r RIANI - (-Profere dis 

curso, a ser publicado em outra oportunidade, e~ 
da tribuna, apresenta a seguinte proposição:) 

REQUERIMENTO N9 2.615/85 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, regimentalmen-
te apoiado, requer, ouvido o Plenário, a trans-
crição nos anais da Casa do relatório da CEMIG-
Companhia Energética de Minas Gerais - relativo 
ao desempenho da empresa no ano de 1984, em que 
apresentou um lucro líquido de Cr$251,9 bilhões, 
o que corresponde a um aumento nominal de 353%, 
demonstrando uma situação de equilíbrio e um 
saldo expressivo de realizações. 

Requer, mais, que da decisão da Casa se dê co 
nhecimento do DD. Presidente da empresa, Dr. M~ 
rio Penna Bhering, à Av. Barbacena, 1.200 - Ca-
pital. 

Sala das Reuniões, 7 de março de 1985. 
Clodesmidt Riani - Mendes Barros - Geraldo Ri 

beiro - José Maria Chaves - Samir Cecília - Jo= 
ão Pinto Ribeiro - Sérgio Emílio. 

JUSTIFICAÇÃO - A CEMIG - Companhia Energéti~a 
de Minas Gerais - é uma das empresas que tem 
honrado o Estado de Minas no cenário empresari-
al do País, com seu excelente trabalho. Os seus 
planos são arrojados, porém, sua capacidade de 
ação é muito grande, o que transforma os.p~a~os 
idealizados em realidade permanente e d1nam1ca, 
gerando a energia e levando o progresso a milh~ 
res de família. 

A CEMIG executou um programa de invest~mentos 
cujos desembolsos montaram Cr$206,6 bilhoes,seg 
do 203% superior ao realizado no exercício ant~ 
rior, e representado, basicamente, por obr~s d~ 
transmissão e subtransmissão de energia, d1str~ 
buição urbana e rural e investimentos de apoio. 
Para implementar este programa, a empresa con -
tou com recursos do Estado, da ELETROBRÁS, _ d? 
Banco Mundial e do BID, além de recursos propr~ 
os, de consumidores e de outras entidades. 

Solicito aos Srs. Deputados aprovação ao pre-
sente requerimento. 

Clodesmidt Riani. 
- Publicar. A Mesa da Assembléia. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Deput~ 

do Geraldo Ribeiro. 
O SR. DEPUTADO GERALDO RIBEIRO - (-Profere ~ 

curso, que será publicado oportunamente.) 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra o Sr. Dcput~ 



do Mares Guia. 
O SR. DEPUTADO MARES GUIA - (-Profere discur-

so, a ser publicado em outra oportunidade, e,da 
tribuna, apresenta a seguinte proposição:) 

REQUERIMENTO 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, devidamente a-
poiado, na forma regimental, requer a V.Exa.,ou 
vido o Plenário, um voto de congratulações coi 
o jovem Francisco do Morais Mendes, funcionário 
efetivo desta Assembléia Legislativa, por haver 
conquistado o 19 lugar no Concurso de Contos e 
Poemas do Servidor Público, promovido pelo Go -
verno do Estado de Minas Gerais, por intermédio 
da Secretaria da Administração, em outubro de 
1984, ao ensejo da comemoração do Dia do Funcio 
nário Público, com o conto in ti tu lado "Os BonecoS'~ 

Requer , ainda, que da decisão da Casa seja da-
da ciência ao mencionado funcionário, Francisco 
de Morais Mendes, residente na Rua são Romão,n9 
192-A, no Bairro são Pedro, em Belo Horizonte , 
bem como a seus pais, Antônio Mendes Filho e 
Maria Nazaré de ~orais Mendes, residente na Rua 
Guaranésia, n9 95, no Bairro Floresta, também 
nesta Capital. 

Sala das Reuniões, 7 de março de 1985. 
Mares Guia - José Maria Chaves - João Pinto Ri 

beiro - Mendes Barros - Clodesmidt Riani - Rai~ 
mundo Rezende. 

Publicar. 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra o Sr. Deput~ 

do Sérgio Emílio. 
O SR. DEPUTADO SÉRGIO EMíLIO - (-Profere dis-

curso, que será publicado oportunamente. Da tri 
buna, o orador encaminha a seguinte proposição:) 

REQUERH!EN'l'O 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Leqislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado sic;natário requer a V.Exa., na fo~ 
ma rec;imental, seja consic;nado na ata de nossos 
trabalhos um voto de congratulações com o "Esta 
do de Minas" pelo transcurso de seus 58 anos de 
profícua existência. 

Requer que da decisão da Casa seja dada ciên-
cia ao jornalista Pedro Aguinaldo Fulc;êncio,seu 
dinâmico Diretor-Presidente. 

Sala das Reuniões, 7 de março de 1985. 
Sérc;io Emílio - Nílson Gontijo - Samir •rannus-

Geraldo Ribeiro - Clodesmidt Riani - Ronaldo Car-
valho - Ferraz Caldas - Felipe Néri - João Rosa-
Mário Pacheco. 

JUS'l'IFIQ\ÇÂO- O "Estado de Minas", jornal de 
maior circulação em todo o Estado, completa, na 
data de hoje, seus 58 ano de radiosa existência. 

Um trabalho sério de formação e inforrração tem 
pautado seus diretores e funcionários ao lonc;o 
de sua brilhante trajetória, eis a razão de sua 
sobrevivência em nossos tempos e sua conquista 
sempre maior de leitores. 

Deixamos de citar todos os trabalhos de lonc;o 
alcace que vem desenvolvendo, com receio de s~~ 
mos traídos pela memória, tendo em vista que sao 
inumeráveis. 

Seu preclaro Diretor-Presidente, o jornalista 
Pedro Aquinaldo Fulc;êncio, não tem medido esfor 
ços no sentido de tornar este magnífico órc;ao 
de imprensa sempre atual com repórteres do mais 
alto nível. 

A correta informação dos fatos é uma constan-
te de sua excelente equipe. 

É com manifesto rec;ozijo que cumprimento o"E~ 
tado de Minas", na pessoa de seu brilhante Dire 
ter-Presidente, externando a nossa satisfaçãÕ 
pessoal de ter em nossas mãos diariamente este 
extraordinário matutino. 

Saudamos, pois, nesta data magna, o jornal de 
todos os mineiros desejando que sua existência 
seja lonc;a, para satisfação e proveito de toda 
Minas Gerais. 

Sérc; io Emílio 
- Publicar. 

ORDEM DO DIA 
l~ FASE 
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O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO NEIF JABUR) - Esqo 
tada a hora do Expediente, a Presidênciapassaa 
2~ parte da reunião, com a l~ fase da ordem do 
dia, compreendendo a discussão e votação de pa-
receres, requerimentos e redações finais. 

Estão abertas as inscrições para o Expediente 
do dia 8 de março de 1985. 

REQUERIMENTO 
Requerimento do Deputado Euclides Cintra, em 

que requer um voto de pesar pelo falecimento do 
Vereador José Albano Santana, ocorrido em 8 de 
dezembro de 1984, em Itajubá. Requer, ainda,que 
da decisão da Casa se dê conhecimento à família 
enlutada, na pessoa de D. Maria Auxiliadora Gui 
marães Santana. Em votação o requerimento para 
encaminhar, com a palavra o Deputado João Barba 
sa. 

O SR. DEPUTADO JOÃO BARBOSA - (-Profere dis -
curso, que será publicado em edição posterior.) 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Deputa 
do Neif Jabur. -

O SR. DEPUTADO NEIF Jl\BUR - (-Profere discur-
so, a ser publicado em outra oportunidade.) 

O SR. PRESIDENTE - Com a palavra o Sr. Deputa 
do Jésus Trindade. -

O SR. DEPUTADO JÊSUS TRINDADE - (-Profere dis 
curso, o qual será publicado em edição futura.) 

O SR; PRESIDEN'rE - Com a palavra o Sr. Deputa 
do Samir Tannus. -

O SR. DEPU'l'ADO SAMIR 'rANNUS - (-Profere dis -
curso, que vai ser publicado em outra edição.) 

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO GERALDO RIBEIRO) -
Continua em votação o requerimento do nobre De-
putado Euclides Cintra. Os Srs. Deputados que 
o aprovam permaneçam como estão. (-Pausa) Foi a 
provado. 

QUESTÃO DE ORDEM 
O SR. DEPUTADO ARTUR FAGUNDES - (-Suscita ques 

tão de ordem, a qual srâ publicada oportunamen~ 
te.) 

O SR. PRESIDENTE - A Presidência, em atendi -
mente à questão de ordem do Sr. Deputado Artur 
Fagundes, recebe a certidão a que V.Exa. se re-
feriu e determina seu encaminhamento à Consulto 
ria Jurídica da Casa, como subsídio para o pare 
cer sobre o assunto. -

REQUERIMENTOS 
Requerimento do Sr. Deputado Dominc;os Lanna, 

que requer seja inserido nos anais da Casa um 
voto de congratulações com o enc;enheiro Adolpho 
Valladares Portella, pela sua eleição para 'Pr~ 
sidência da Sociedade Mineira de Engenheiros.So 
licita que da manifestação da Casa se dê ciên = 
cia ao homenageado, residente na Av. Brasil, n9 
1.653, ap. 1.202, em Belo Horizonte. Em votação 
o requerimento. Os Srs. Deputados que o aprovam 
queiram permanecer como se encontram. (-Pausa) 
Foi aprovado. 

Requerimento do Sr. Deputado Mares Guia, que 
requer, ouvido o Plenário, um voto de congratu-
lações com o jovem Francisco de Morais Mendes, 
funcionário efetivo da Assembléia Legislativa, 
por haver conquistado o 19 lugar no Concurso de 
Contos e Poemas do Servidos Público, promovido 
pelo Governo do Estado de Minas Gerais, por in-
termédio da Secretaria da Administração, em ou-
tubro de 1984, ao ensejo da comemoração do Dia 
do Funcionário PÚblico, com o conto intitulado 
"Os Bonecos". Em votação o requerimento. Os Sr~ 
Deputados que o aprovam queiram permanecer como 
se encontram. (-Pausa) Foi aprovado. 

Requerimento do Sr. Deputado José Maria Cha -
ves, que requer, ouvido o Plenário, um voto de 
congratulações com a jovem Mônica Sette Lopes, 
funcionária efetiva da Casa, por haver conquis-
tado o 29 lugar no Concurso de Contos e Poemas 
do Servidor PÚblico, promovido pelo Governo do 
Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secre 
taria da Administração, em outubro de 84, aõ 
ensejo das comemorações do "Dia do Funcionário 
Público, com o poema intitulado "Feminino". Em 
votação o requerimento. Os Srs. Deputados que 
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o aprovam queiram permanecer como se encontram. 
(-Pausa) Foi aprovado. 

Requerimento do Sr. Deputado Sérgio Emílio,que 
requer, na forma regimental, seja inserido na a 
ta dos nossos trabalhos um voto de congratula = 
ç5es com o jornal "Estado de Minas", pelo trans 
curso de seu 589 ano de profícua existência. Em 
votação o requerimento. Os Deputados que o apro 
varo queiram permanecer como se encontram. (-Pau 
sa) Foi aprovado. -

Requerimento do Sr. Deputado Geraldo Pereira 
Sobrinho, em que requer que esta Assembléia Le-
gislativa se manifeste a favor das eleiç5es di-
r~tas na Capital, ainda este ano, e da supres -
sao da sublegenda. 

- Vem à Mesa: 
REQUERIMENTO 

Exm9 Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, devidamente a-
poiado, na forma regimental, requer a V.Exa.,ou 
vido o Plenário, audiência da Comissão de Cons= 
tituição e Justiça sobre o requerimento de auto· 
riado nobre Deputado Geraldo Pereira Sobrinho Só 
licitando que a Assembléia Legislativa de Hinas 
Gerais se manifeste a favor das eleiç5es dire -
tas na Capital, ainda este ano, e da supressão 
da sublegenda. 

Sala das Reuni5es, 7 de março de 1985. 
Mendes Barros - Ademir Lucas - Luiz Alberto Ro 

drigues - Clodesmidt Riani - Raimundo Rezende ~ 
Antônio Faria. 
JUSTIFICAÇÃO: A matéria em apreço merece uma 
discussão ampla de toda a Assembléia Legislati-
va mineira, para uma tomada de posição conscien 
te por parte de todos os seus membros: e a nós 
nos parece que esta análise deve começar na Co-
missão de Constituição e Justiça da Casa, para 
um melhor exame de seus aspectos legais, como 
orientação para os debates sobre o seu mérito e 

a sua oportunidade. 
Mendes Barros 
- Publicar. 
O SR. PRESIDENTE - Requerimento do nobre Depu 

tado Mendes Barros, que requer, ouvido o Plená= 
rio a audiência da Comissão de Justiça sobre o 
requerimento de autoria do nobre Deputado Geral 
do_Pereira Sobrinho, solicitando que a Assem = 
bleia Legislativa se manifeste a favor das elei-
ç5es di:etas, na Capital, ainda este ano, e pela 
supressao da sublegenda. Em votação. Os Srs. De-
putados que o aprovam queiram permanecer como se 
encontram. (-Pausa) Foi aprovado. 

Em consequência, a Presidência vai encaminhar os 
dois requerimentos à Comissão de Justiça para o 
devido parecer. 

- A seguir, submetidos a votação, nos termos 
regimentais, são aprovados, cada um por sua vez, 
sem debates, os Requerimentos n9s: 1.826/8.4, do 
Sr. Deputado João Navarro, indicando ao Sr. Go -
vernador do Estado a necessidade de não se extin 
guir a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Es 
tado de Minas Gerais - CODEURB; 2.260/84, do sr: 
Deputado Jairo Magalhães Alves em que solicita 
ao ~r: Secr~tário da Fazenda a' instalação de uma 
Adm~n~straçao Fazendária no Município de são Do-
mingos do Prata, e 2.489/84, do Sr. Deputado Pa~ 
lo Ferraz, em que pede ao Sr. Presidente do Tr! 
bunal de Justiça de Minas Gerais a elevação da 
Comarca de João Monlevade de 1~ para 2~ entrân -
c ia. 

ENCERRAMENTO 
O SR. PRESIDENTE - A Presidência, verificand~, 

de plano, que não há "quorum" para a continuaçao 
de nossos trabalhos, encerra a reunião, convoca~ 
do os_Sr~. Deputados para a reunião ordinária de 
amanha, as 9 horas, com a seguinte ordem do dia: 

(- NOTA DO REDATOR: A ordem do dia anunciada pe-
lo Sr. Presidente é a publicada na edição ante -
rior.) 

- Levanta-se a reunião. 
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286ª REUNIAO Of{DJNAfUA DA ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA, EM 8 DE MAf{ÇO DE 1985 

PHESID~NClA DO SH. DEPU'l'ADO FERNANDO RAINHO 
SUNÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA- NI'A- J'.PRE-

SEN'l'AÇÂO DE PROPOSIÇÕES E ORADORES INSCRITOS 
Projeto de Lei n9 1.167/85 e Requerimento s/n9, 
do Sr. Deputado Ronaldo Carvalho - Requerimentos 
n9s2.617, 2.618, 2.619, 2.620 e 2.621/85 Re-
querimento s/n9, do Sr. Deputado Fernando Rainho 
- Comunicação do Sr. Deputado Petrônio Matias 
ORDEM DO DIA: 1 ~ FASE: P.equcrimentos dos Srs. De-
putados Ronaldo Carvalho e Fernando Rainho; Apro-
vação- Requerimentos n9s 2.493, 2.495, 2.500, 
2.501 e 2.504/84; aprovação- Requerimento n9 
2.506/84; discursos dos Srs. Deputados Jésm; Trin-
dade e Clodesmidt Riani; aprovação - Requerimen-
tos n9s 2.507, 2.516, 2.518, 2.519, 2.522 P 2.525/84; 
aprovação - Pareceres de Redação Final do Proje-
to de Lei n9 1.009/84 e dos Projetos de Resolu-
ção n9s 928, 937, 939, 976, 977, 979, 997, 999, 
1.035, 1.036, 1.037, 1.038, 1.039, 1.055 e 1.056/84; 
aprovação - 2~ FASE: 1~ discussão do Projeto de 
Resolução n9 1.130/85, aprovação; 3~ discussão 
dos Projetos de Lei n9s 551, 909, 912 (na forma 
do vencido em 2~ discussão), 933, 969, 989, 990, 
1.004, 1.005, 1.011, 1.012, 1.017, 1.018, 1.021 
e 1.045/84; aprovação- ENCEHRAMENTO -ORDEM DO 
DIA. 

COMPARECIMENTO 
As 9h15min, comparecem os Srs. Deputados: 
João Pedro Gustin - Fernando Rainho - Antônio 

de Araújo - Antônio Faria - Armando Costa - Ar-
tur Fagundes - Clêuber Carneiro - Clodesmidt Riani 
- Delfim Ribeiro - Dênio Moreira - Domingos Lanna 
- Elmo Braz - Euclides Cintra - Eurípedes Craide 
- Ferraz Caldas - Geraldo Ribeiro - Hélio Resen-
de - Hugo Campos - Hugo Gontijo - Jaime Martins 
- Jairo Magalhães Alves - Jésus Trindade - João 
Barbosa - João Navarro - João Rosa - José Geral-
do de Oliveira - José Maria Borges - Josê Perei-
ra - Josê Santana - Juarez Hosken - Kemil Kumai-
ra - Luiz Alberto Rodrigues - Luiz Vicente - Na-
noel Conegundes - Nãrio Pacheco - Mendes Barros 
- Hílton Salles - Narcélio Mendes - Neif Jabur -
Nilson Gontijo - Paulo Araújo - Paulo Ferraz 
Pedro Narciso - Raimundo Rezende - Roberto Jun-
queira - Ronaldo Carvalho - Samir Cecília - Sa-
mir Tannus - Vera Coutinho - Wainer Ávila. 

ABERTURA 
O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO FERNANDO RAINHO) 

A lista de comparecimento registra a existência 
de número regimental. Declaro aberta a reunião. 
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos tra-
balhos. 

Com a palavra o Sr. 29-Secretãrio, para proce-
der ã leitura da ata da reunião anterior. 

ATA 
O SR. DEPUTADO PEDRO NARCISO, 29-Secretário "ad 

hoc", procede ã leitura da ata da reunião ante-
rior, a qual é aprovada sem restrições. 
APRESENTAÇÃO DE PROPOSIÇ6ES E ORADORES INSCRITOS 

O SR. PRESIDENTE - Não havendo expediente a 
ser lido, a Nesa vai passar a receber proposi-
çÕes e a conceder a palavra aos oradores inscri-
tos. 

PHOJETO DE LEI N9 1.167/85 
Autoriza o Poder Executivo a doar mnvel ao Mu-

nicípio de Natércia. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge-

rais decreta: 
Art. 19 - Fica o Poder Executivo autorizado a 

doar ao Município de Natércia imóvel de proprie-
dade do Estado de Ninas Gerais, com área de 500m', 
situado ã Rua Cel. José Goulart Santiago Brum. 

Art. 29 - O imóvel objeto da doação destina-se 
ã construção de biblioteca comunitária e prolon-
gamento da mesma rua. 

Art. 39 - O imóvel doado reverterá ao patrimô-
nio do Estado, caso não lhe seja dado, no prazo 
de cinco anos, a destinação prevista nesta lei. 

Art. 49 - Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 59 - Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Sala das Reuniões, 8 de março de 1985. 
Ronaldo Carvalho - Paulo Almada - Neif Jabur -

Silvio Nitro - Jaciel Pereira - Kemil Kumaira 
JUSTIFICAÇÃO: O termo acima mencionado se en-

contra vago, e com a criação de uma biblioteca 
comunitária, estará prestando um bom serviço ãque-
la população, no que diz respeito ã educação, além 
de dar prosseguimento ãquela rua, que finaliza no 
terreno do Estado, melhorando o acesso local. 

Ronaldo Carvalho 
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do 

dia para 1~ discussão, nos termos do artigo 184, 
e seu parágrafo 19 do Regimento Interno. 

REQUERIHENTO 
ExmQ Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, na forma regi-
mental, comunica à Casa o falecimento do Sr. Wan-
derley Donizetti da Silva, ex-funcionário do IESA, 
e requer um voto de pesar pelo infausto aconte-
cimento. 

O falecimento ocorreu em 3/3/1985, em acidente 
lamentável. Solicita o signatário que da mani-
festação de pesar da Casa se dê ciência ã fami-
lia enlutada, na pessoa do Sr. Nélson Pereira da 
Silva, residente na Rua São João, 117, Pouso 
Alegre/NG. 

Sala das Reuniões, 8 de março de 1985. 
Ronaldo Carvalho - Pedro Narciso - Kemil Kumaira 
Neif Jabur - Silvio Nitre - Jaciel Pereira 
- Publicar. 

REQUERIMENTO NQ 2.617/85 
Exm9 Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Ninas Gerais. 

O Deputado signatário, na forma regimental, re-
quer a V. Ex~ se digne, ouvido o Plenário, for-
malizar apelo desta Casa ao ExmQ Sr. Governador 
do Estado, Dr. Hélio Carvalho Garcia, e ao Sr. 
Diretor-Geral do Departamento de Estradas de Ro-
dagem de Minas Gerais - DER-MG, Dr. Antônio Al-
berto Canabrava, no sentido de providências ur-
gentes para o asfaltamento do trecho de 12km que 
liga o Nunicipio de Taquaraçu de Ninas ã BR-381. 

Sala das Reuniões, 8 de março de 1985. 
Elmo Braz - Neif Jabur - Hugo Campos - Geraldo 

da Costa Pereira - Roberto Luiz Soares Jaime 
Nartins 

JUSTIFICAÇÃO: Trata-se da mais antiga e justa 
reivindicação de toda aquela comunidade de Ta-
quaraçu de Ninas. Faz-se necessária e urqente a 
construção da mencionada rodovia, uma vez ~ue, 
devido as suas condiçÕes muito precárias, tor-
nou-se quase impossivel o acesso ãquele Nunici-
pio, depois das fortes chuvas que assolaram todo 
o nosso Estado. 

A falta de asfaltamento do referido trecho, de 
incontestável importância econômica e social, vem 
dificultando em muito as grandes possibilidades 
de desenvolvimento daquele Nuniclpio, em virtude 
do dificil transporte dos seus ricos recursos na-
turais. 

Estamos certos de que os órgãos governamentais 
do nosso Estado, cientes da aspiração de nosso 
povo, não medirão esforços no sentido de atender 
as justas pretensões daquela população. 

Elmo Braz 
- Publicar. A Comissão de Economia e Obras PÚ-

blicas. 

REQUERIMENTO N9 2.618/85 
Exm9 Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Ninas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, na forma regi-
mental, requer a V. ExO se digne formular vee-
mente apelo ao ilustre Comandante do 79 Batalhão 
da Policia Nilitar de Ninas Gerais em Bom Despa-
ch;, no sentido de que instale, com a possível ur-
g6ncia, um posto policial no Distrito de Antu-
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nes, Município de Igaratinga, situado às margens 
da BR-262. 

Requer, ainda, que seja enviada cópia deste re-
querimento e da justificação que o acompanha à 
autoridade acima mencionada. 

Sala das Reuniões, 8 de março de 1985. 
Jaime Martins - Hugo Campos - João Rosa Má-

rio Pacheco - Raimundo Rezende - Fernando Rai-
nho 

JUSTIFICAÇÃO - O Distrito de Antunes, com den-
sa população, formada de um povo dinâmico e tra-
balhador, é um dos mais importantes do Município 
de Igaratinga. Seu desenvolvimento econômico, além 
da agropecuária, uma de suas riquezas, assenta-
se numa expressiva indústria de produtos de ce-
râmica e outros de natureza artesanal. Nada mais 
justo, portanto, do que & instalação de um posto 
policial, em favor de seus cidadãos e do resguar-
do de seus bens, principalmente tendo em conta o 
desempenho da nossa Polícia Militar e quanto sua 
presença em nossas comunas significa para garan-
tir um clima de ordem e respeito. 

Jaime Martins 
- Publicar. Ã Comissão de Segurança. 

REQUERIMENTO N9 2.619/85 
Exm9 Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, na forma regi-
mental, requer a V. Ex9 se digne empenhar-se jun-
to ao ilustre Diretor da Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos, Dr. Sinécio Jorge Greve, 
pedindo sua aprovação para que seja instalado no 
importante Distrito de Antunes (Igaratinga) um 
posto de correios. 

Requer, ainda, que seja enviada à autoridade aci-
ma mencionada cópia em inteiro teor deste reque-
rimento. 

Sala das Reuniões, 8 de março de 1985. 
Jaime Martins - Hugo Campos - João Rosa - Má-

rio Pacheco - Raimundo Rezende - Fernando Rainho 
JUSTIFICAÇÃO: O Distrito de Antunes, com densa 

população, formada de um povo ardente e traba-
lhador, é um dos mais importantes do Município 
de Igaratinga. Seu desenvolvimento econômico, além 
de assentar-se na agropecuária, com elevado índi-
ce de produção, assenta-se ainda numa expressiva 
indústria de produtos de cerâmica e outros de 
natureza artesanal. Seu comércio é fluente, e o 
intercâmbio de seus produtos, conjugado à impor-
tação de artigos os mais variados, em atendimen-
to ao consumo de sua população, contribui, numa 
escala relevante, para os cofres pÚblicos. 

Nada mais justo, portanto, que o atendimento 
deste pleito pela EBCT. 

Jaime Martins 
- Publicar. À Comissão de Economia e Obras PÚ-

blicas. 

REQUERIMENTO N9 2.620/85 
Exm9 Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, na forma regi-
mental, requer a V. Ex'il se digne empenhar-se jun-
to ao Exm.9 Governador Hélio Garcia e ao Diretor 
do Departamento de Estradas de Rodagem - DER-MG, 
ilustre Eng9 Antônio Alberto Canabrava, pedindo 
o asfaltamento da estrada de rodagem que liga o 
Distrito de Antunes, às margens da BR-262, à se-
de do Município, Igaratinga, à altura do trevo 
MG-050. 

Requer, ainda, que da presente proposição seja 
enviada cópia às autoridades acima mencionadas. 

Sala das Reuniões, 8 de março de 1985. 
Jaime Martins - Hugo Campos - João Rosa - Má-

rio Pacheco - Raimundo Rezende - Fernando Rainho 
JUSTIFICAÇÃO: A ligação asfáltica Igaratinga-An-

tunes constitui medida econômica e social da mais 
alta importância. O Município, de um modo geral, 
é núcleo de intercâmbio comercial dos mais flu-
entes, fazendo convergir para a Capital produtos 
da agropecuária, agroindústria, inclusive de ce-
râmica e outros de natureza artesanal de todas 
as cidades vizinhas. Esses produtos representam 
a base de sua riqueza, proporcionando um expres-
sivo mercado consumidor, o que torna a população 
regional mais próspera, contribuindo para a fixação 
do homem no seu meio, resultando excelente gera-

dor de tributos para o Estado. 
Portanto, o asfaltamento aludido é medida ur-

gente e do mais alto significado. Convencido ser 
dos mais justos o pedido daquela população, con-
to :;om o apoio dos nobres pares desta Casa à apro-
vaçao do presente requerimento. 

Jaime Martins 
- Publicar. À Comissão de Economia e Obras PÚ-

blicas. 
REQUERIMENTO N9 2.621/85 

Exm9 Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, regimentalmente 
apoiado, requer, ouvido o Plenário, seja feito 
um apelo ao DD. Diretor-Geral do DNAEE - Depar-
tamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, Dr. 
Alvarino de Araújo Pereira, no sentido de ser 
estudada a possibilidade de se criar uma tarifa 
de ~nergia elétrica diferenciada para o 'setor 
resldencial. O povo e os operários não estão su-
portando os aumentos. 

Sala das Reuniões, 8 de março de 1985. 
Clodesmidt Riani - Samir •rannus - Jaime Har-

tins - Neif Jabur - Pedro Narciso - Raimundo Re-
zende. 

JUSTIFICAÇÃO: A energia elétrica consumida a 
partir de 6 de março do corrente ano já será fa-
turada com tarifas 12% mais caras, segundo por-
taria assinada pelo Diretor-Geral do DNAEE - De-
partamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, 
Alvarino de Araújo Pereira. Esse reajuste é uma 
complementação do aumento que vigorou a partir 
do dia 6 de fevereiro e que, para não pressionar 
de uma vez os índices da inflação, foi dividido 
em duas parcelas. 

Calculado com base no INPC dos meses de outu-
bro (10,08%), novembro (10 23%) e dezembro (11,25%), 
o reajuste nas tarifas de ~nergia elétrica esta-
belecido no mês passado deveria ter sido de 41,74%, 
pois foram incorporados os 5% a mais previstos 
no acordo assinado com o Banco Mundial. 

Entretanto, como o percentual de 41,74% seria 
mais um fator a pressionar a inflação (uma vez 
que o INPC de janeiro havia sido de 13,95%), a 
SEPLAN determinou que o primeiro reajuste do ano 
f~s~e dividido em duas parcelas, uma de 30% . (em 
medla), que vigorou a partir de 6 de feverelro, 
e outra, de 12%, que vigora desde 6/3/85. A pa:-
tir de 19 de maio, as tarifas de energia deverao 
sofrer novo reajuste, a ser calculado com base 
no INPC dos meses de janeiro, fevereiro e março. 

O reajuste nas tarifas de energia elétrica que 
vigora a partir de 6/3/85 somado ao aumento mé-
dio anterior de 30%, repr~senta um percentual acu-
mulado, no ano, de 4 5 6% _ 0 maior índice de rea-
juste na série histórlca dos últimos anos. Como 
os 12% serão calculados sobre as tarifas vigen-
tes, verifica-se que, por setores de consumo, o 
percentual de aumento é bastante variável. As-
sim, o setor residencial com reajuste de 25% em 
fevereiro, teve um aumento acumulado no ano de 
40%. 

Há uma luta grande das empresas para terem um 
lu~ro cad~ v~z maior e parece que, para demons-
tra-lo, nao e suficiente para os diretores que 
isto seja feito através dos balanços publicados 
nos jornais ou pelo bom desempenho de suas ações 
n~ mercado financeiro. t necessária uma ostenta-
çao em equipamentos altamente sofisticados, uma 
frota de veículos sempre renovada, sedes luxu~-. 
sas e outras formas de tornar público o poderlo 
de uma empresa. Muitos destes gastos são lança-
dos como perdas e danos e acabam incidindo nas 
despesas, E o caminho natural para recuperar o 
din~eiro d~stes gastos é repassá-los para o con-
s~m~dor. Nao somos contra 0 aprimoramento tecno-
loglco e nem contra a modernização. o que lem-
bramos é que ~ mania de grandeza, com a tôn~ca 
d~ obras faraonicas, foi a característica dos ul-
tlmos 21 anos, e esta mentalidade não se muda da 
noite para o dia. 

Precisamos mudar este modo de pensar e mudar as 
prioridades. As prioridades não são as obras em 
si, mas, sim, o homem, para quem estas são fei-
tas. 

Achamos que as tarifas elétricas podem ter um 
cálculo diferenciado para as residências, que, 
muitas vezes, nem são propriedades dos operários, 



pelas quais já pagam altos aluguéis. 
Contamos com o apoio dos Srs. Deputados 

aprovação do presente requerimento. 
Clodesmidt Riani 
- Publicar. A Comissão de Energia. 

REQUERIMENTO 

para 

ExmQ Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

o Deputado que este subscreve, na forma regi-
mental, requer a v. Ex~, ouvido o Plenário, a 
consignação na ata dos trabalhos de hoje de um 
voto de congratulações com a diretoria da 'lV Glo-
bo de Juiz de Fora Ltda., bem como com toda a sua 
equipe de funcionários, pelo inédito trabalho te-
lejornalistico realizado em Juiz de Fora no úl-
timo mês de fevereiro, qual seja, o televisiona-
mento e a ampla cobertura dos desfiles e feste-
jos carnavalescos daquela cidade, f a to cuja maior 
importância está na divulgação do carnaval juiz-
forano numa extensa área, que compreende cerca de 
250 municípios, faixa de sua penetração. 

Requer, outrossim, que desta justa homenagem 
se dê conhecimento ao digno Diretor daquela em-
presa, jornalista Otávio Fagundes Júnior, na Av. 
Barão do Rio Branco, n9 2.879, em Juiz de Fora, 
anexando cópia, em inteiro teor, da justificação 
anexa. 

Sala das Reuniões, 8 de março de 1985. 
Fernando Rainha - Hugo Campos - Neif Jabur 

vera Coutinho - Mário Pacheco - Raimundo Rezende 
JUS'l'IFICAÇÃO: A TV Globo de Juiz de Fora, nu-

ma feliz iniciativa de sua eficiente equipe de 
trabalho, liderada pelo jornalista Otávio Fagun-
des Júnior, promoveu a ampla cobertura telejor-
nalistica, com televisionarnento ao vivo do car-
naval de Juiz de Fora, o que constituiu ali fato 
inédito no gênero. 

Esse trabalho se reveste de maior significado, 
ainda, pela per f e i ta conciliação com outra trans-
missão, também ao vivo, corno acontece todos os 
anos, dos desfiles das escolas de samba do Rio 
de Janeiro, espetáculo maravilhoso, que- encanta 
os aficcionados dessa arte em todo o mundo. Não 
bastasse isto, registre-se outro fator de singu-
lar importância: a oportuna divulgação, de há 
muito necessária, do carnaval de Juiz de Fora em 
cerca de 250 municípios, eis que o mérito desse 
trabalho não está apenas no campo do telejorna-
lismo. 

Acrescente-se, por outro lado, a boa conotação 
do notável feito da TV Globo de Juiz de Fora, 
que contribuiu, de modo eficaz, para urna maior 
integração dos mineiros, obra nunca suficiente-
mente realizada. A televisão, quando sustentada 
na expressão de um trabalho corno esse, indubita-
velmente é a grande seara de apoio para se curo-
rir tão grandiosa missão. 

Isto posto, digna de um voto de louvor é toda 
a equipe da TV Globo de Juiz de Fora, com espe-
cial destaque para o jornalista Otávio Fagundes 
Júnior, seu dinâmico Diretor, o Chefe de Tele-
jornalismo, jornalista Hugo Alessi, os coordena-
dores Alberto de Andrade Arrais e Filocarmo Bra-
ga, além do jornalista Wilson Cid, que prestou 
excelente colaboração como narrador. 

Este, o objetivo do presente requerimento, con-
tando o signatário com o indispensável apoio dos 
nobres pares para a sua aprovação. 

Fernando Rainha 
- Publicar. 

COMUNICAÇÃO 
Exrn9 Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

o Depu ta do que esta subscreve, devidamente apoia-
do, na forma regimental, comunica à casa o fa-
lecimento da Sr~ Lindaura Saturnino da Silva, ocor-
rido em Raposos, no dia 2 de março do corrente 
ano, e solicita que esta Assembléia Legislativa 
envie as condolências a seu filho, Vereador Se-
bastião Braz dos Santos, e aos demais familiares, 
a Rua Marajó, n9 100, em Raposos. 

Sala das Reuniões, 8 de março de 1985. 
Petrõnio Matias 
- Ciente. Publicar. Comunique-se. 

ORDEM DO DIA 
1 ~ FASE 
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O SR. PRESIDENTE - Não havendo oradores ins-
critos, a Presidência passa à 2~ parte da reuni-
ão, com.a 1~ fase da ordem do dia, compreendendo 
a discussão e votação de pareceres, requerimen-
tos e redações finais. 

Estão abertas as inscrições para o expediente 
do dia 11 de março de 85. 

REQUERIMENTO 
O Sr. Deputado Ronaldo Carvalho, na forma re~ 

gimental, comunica à Casa o falecimento do Sr. 
Wanderlei Donizetti da Silva e requer um voto 
de pesar pelo infausto acontecimento. Em votação 
o requerimento. Os Srs. Deputados que o aprovam 
queiram permanecer como se encontram. (- Pausa) . 
Foi aprovado. 

O nobre Deputado Fernando Rainha, na forma re-
gimental, requer, ouvido o Plenário, a consigna-
ção, na ata de nossos trabalhos, de um voto de 
congratulações com a Diretoria da TV Globo de Ju-
iz de Fora. Em votação. Os Srs. Deputados que o 
aprovam queiram permanecer como se encontram. (-
Pausa). Foi aprovado. 

A seguir, o Sr. Presidente submete a votação, 
nos termos regimentais, sendo aprovados, cada um 
por sua vez, sem debates, os Requerimentos n9s 
2.493/84, da Sr~ Deputada Vera Coutinho, em que 
postula ao Sr. Secretário da Saúde a instalação 
de um posto de atendimento médico no Distrito de 
Capivara, Município de Cajuri; 2.495/84, do Sr. 
Deputado Sérgio Emílio, em que sugere aos Srs. 
Presidentes da COPASA e da TELEMIG sejam veicu-
lados nas contas de água, luz e telefone "slo-
gans" contra a utilização de tóxicos, álcool e 
outros vícios; 2.500/84, do Sr. Deputado Hugo 
Gontijo, em que indica aos Srs. Secretário da 
Justiça e Presidente do Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais a necessidade de se transferir para 
a Comarca de Araçuai o Município de Francisco Ba-
daró, ora pertencente à Comarca de Minas Novas; 
2.501/84, do Sr. Deputado Otacilio Miranda, em 
que pede aos Srs. Governador do Estado e Secre-
tário da Justiça a reinstalação da Comarca de 
São Roque de Minas; 2.504/84, do Sr. Deputado Sa-
mir Cecilia, postulando ao Sr. Secretário Muni-
cipal de Educação seja criado um grupo de traba-
lho para estudar os problemas da Escola Munici-
pal Honorina de Barros. 

O SR. PRESIDENTE - Sobre a Mesa, requerimento 
n9 2.506/84, do Sr. Deputado Paulo Ferraz, em que 
solicita ao Sr. Ministro da Previdência seja re-
vista a decisão de sua Pasta que rescindiu o con-
vênio de atendimento médico e odontológico fir-
mado com o Sindicato Rural de Conselheiro Pena. 
Com a palavra, para encaminhar a votação, o Sr. 
Deputado Jésus Trindade. 

O SR. DEPUTADO JÉSUS TRINDADE - (- Profere dis-
curso, a ser publicado em outra oportunidade). 

O SR. PRESIDENTE - Com a palavra o Deputado Clo-
desmidt Riani, para encaminhar a votação. 

O SR. DEPUTADO CLODESMIDT RIANI - (- Profere 
discurso, que será publicado em edição posteri-
or). 

O SR. PRESIDENTE - Continua em votação o Re-
querimento n9 2. 506/84, do Sr. Deputado Paulo Fer-
raz. Os Srs. Deputados que o aprovam queiram per-
manecer como se encontram. (- Pausa) . Foi apro-
vado. 

-A seguir, o Sr. Presidente submete a vota-
ção, nos termos regimentais, sendo aprovados, ca-
da um por sua vez,, sem debates, os Requerimen-
tos n9s 2.507/84, do Sr. Deputado Clodesmidt Ria-
ni, em que postula aos Srs. Governador do Estado 
e Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Ge-
rais o restabelecimento da Comarca de Guarará; 
2.516/84, do Sr. Deputado Mares Guia, em que so-
licita aos Srs. Superintendente, Diretor-Regio-
nal e Conselheiros do SESIMINAS a sustação das 
demissões de funcionários daquele órgão, a re-
contratação dos demitidos sem justa causa e a 
constituição de uma comissão paritária para exa-
minar as novas admissões ou dispensas; 2.518/84, 
do Sr. Deputado Euclides Cintra, em que postula 
aos Srs. Governador do Esta do e Presidente do Tr i-
bunal de Justiça de Minas Gerais a criação de uma 
vara Judicial na Comarca de São IDurenço; 2.519/84, 
da Sr~ Deputada Vera Coutinho, em que solicita a 
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transcrição, nos anais da Casa, da carta aberta 
dirigida ao Sr. Governador do Estado pela Asso-
ciação dos Funcionários Aposentados do Estado de 
Minas Gerais, publicada no "Estado de Minas" do 
dia 8 de novembro de 1984; 2.522/84, do Sr. De-
putado José Maria Borges, em que solicita a trans-
crição, nos anais da Casa, do trabalho apresen-
tado na Comissão de Agropecuária desta Assembléia, 
intitulado "Caprinocultura e Colônia Agricola", 
de autoria do veterinário Joaquim Machado, e 
2.525/84, do Sr. Deputado Agostinho Patrus, em 
que postula aos Srs. Governador do Estado e Se-
cretário da Saúde a instalação de um posto de 
saúde em Chapada, Municipio de Moema. 

PARECERES DE REDAÇÃO FINAL 
O SR. PRESIDENTE - Pare~nr de Redação Final do 

Projeto de Lei n9 1.009/84, que autoriza o Poder 
Executivo a permutar imóvel. Em discussão o pa-
recer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. Em votação. Os Srs. Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa) . 
Aprovado. (- A sanção). 

-A seguir, o Sr. Presidente submete a discus-
são e votação, nos termos regimentais, sendo apro-
vados, cada um por sua vez, sem debates, os Pa-
receres de Redação Final dos Projetos de Resolu-
ção n9s 928/84, 937/84, 939/84,976/84, 977/84, 
979/84, 997/84,999/84,1.035/84, 1.036/84, 1.037/84, 
1.038/84, 1.039/84, 1.055/84 e 1.056/84. (- A 
promulgação). 2 ~ FASE 

O SR. PRESIDENTE - Esgotada a matéria destina-
da a esta fase, a Presidência passa à 2~ fase da 
ordem do dia, com a discussão e votação dos pro-
jetos da pauta. 

- ~ seguir, o Sr. Presidente submete a discus-
são e votação, nos termos regimentais, sendo apro-
vados, cada um Por sua vez, sem debates, os se-
guintes projetos: 

Em 1~ discussão, o Projeto de Resolução n9 
1.130/85, da Mesa da Assembléia, que autoriza a 
cessão do saguão do prédio da Assembléia Legis-
lativa para a realização de exposição de traba-
lhos dos chargistas do "Diário da Tarde", no pe-
riodo de 11 a 16 de março de 1985. (-A Mesa da 
Assembléia). 

Em 3~ discussão, os Projetos de Lei n9s 551/84, 
da Sr~ Deputada Vera Coutinho, que declara de 
utilidade pública a Associação Mineira de Inspe-
tores Escolares, com sede nesta Capital; 909/84, 
do Sr. Deputado João Barbosa, que declara de uti-
lidade pública a Fundação Santa Filomena, sedia-
da em Contagem; 912/84, do Sr. Deputado Dálton 
Canabrava, que dá a denominação de Emilio Vas-
concelos Costa à estrada que liga as cidades de 
Pap•agaios e Inhaúma à BR-040, na forma do venci-
do em 2~ discussão; 933/84, do Sr. Deputado Fer-
nando Rainho, que declara de utilidade pública a 
Sociedade Musical Euterpe São José, com sede no 
Municipio de Palma; 969/84, do Sr. Deputado An-
tônio Faria, que declara de utilidade pública a 
Associação Comunitária do Bairro Itamarati, se-
diada nesta Capital; 989/84, do Sr. Deputado Jua-
rez Hosken, que declara de utilidade pública o 
Santa Luzia Futebol Clube, com sede na cidade de 
Espera Feliz; 990/84, do Sr. Deputado do Sr. De-
putado Juarez Hosken, que declara de utilidade 
pública a Sociedade Beneficente 21 de abril, se-
diada na cidade de Carangola; 1.004/84, do Sr. 
Deputado Armando Costa, que dá a denominação de 
Renato Azeredo ao trecho da MGT-259 situado en-
tre Curvelo e Felixlândia; 1.005/84, do Sr. De-
putado Ademir Lucas, que declara de utilidade 
pública a Associação Comunitária Fundo da Coli-
na, sediada nesta Capital; 1.011/84, do Sr. De-
putado José da Conceição, que dá a denominação 
de Maria da Conceição Rodrigues Avelar à Escola 
Estadual do Bairro Santa Eugênia, na cidade de 
Montes Claros; 1.012/84, do Sr. Deputado Samir 
Tannus, que declara de utilidade pública a Asso-
ciação das Voluntárias do Hospital Maria Amélia 
Lins- VOAL, com sede nesta Capital; 1.017/84, 
do Sr. Deputado Mendes Barros, que declara de 
utilidade pública a Conferência de Santo Antônio 
da Sociedade São Vicente de Paulo, sc>diada no dis-
trito de Naque, Município de Açucena; 1.018/84, 
do Sr. Deputado Antônio Faria, que declara de 
utilidade pública a Associação de Obras Sociais 
-AOS, com sede nesta Capital; 1.021/84, do Sr. 

Deputado Jairo Magalhães Alves, que declara de 
utilidade pública a Sociedade dos Amigos do Bair-
ro Senhora do Rosário, sediada na cidade de João 
Monlevade; 1.045/84, do Sr. Deputado João Pedro 
Gustin-, que declara de utilidade pública o Ser-
viço Evangélico de Reabilitação - SER, com sede 
na cidade de Uberlândia. (- À Comissão de Reda-
ção). -

ENCERRAMENTO 
O SR. PRESIDENTE - Esgotada a matéria da pau-

ta, a Presidência encerra a reunião e convoca os 
Srs. Deputados para a ordinária de segunda-feira, 
dia 11, às 22 horas, com a seguinte ordem do dia: 

(- NOTA DO REDATOR: a ordem do dia anunciada 
pelo Sr. Presidente é a publicada na edição an-
terior). 

- Levanta-se a reunião. 

PARECERES 

Receberam parecer de redação final os seguin-
tes projetos: 

PROJETO DE LEI N9 1.009/84 
Autoriza o Poder Executivo a permutar imóvel de 

propriedade do Estado com outro do Municipio de 
São Gotardo. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge-
rais decreta: 

Art. 19 - Fica o Poder Executivo autorizado a 
permutar o imóvel de propriedade do Estado cons-
tituido de ym terreno, medindo 10.000m2 , situado 
na Fazenda Valadares, Municipio de são Gotardo, 
imóvel esse havido conforme escritura lavrada em 
22 de junho de 1948, às fls. 16 a 18 e v9,do Li-
vro n9 45, do Cartório do 19 ofício, e transcri-
ção n9 13.829, no Livro n9 3-T, do cartório de 
Registro de Imóveis da Comarca de São Gotardo, 
pelo imóvel de propriedade do Municipio de São 
Gotardo, cons ti tu ido de um terreno medindo 3. 000m2 

, 

situado no povoado de Abaeté dos Venãncios, Mu-
nicípio de São Gotardo, e área construída de 279m2 

, 

limitando, pela frente, com a Av. Abaeté, pela 
esquerda, com a Rua Abaetezinho, pelo fundo, com 
propriedade de Messias Lopes e pela direita, com 
terreno de propriedade da Paróquia de São Sebas-
tião de são Gotardo, conforme transcrição n9 
R.1-2886, do Livro n9 2, do Cartório de Registro 
de Imóveis da Comarca de São Gotardo. 

Art. 29 - A permuta dar-se-á sem torna para 
qualquer das partes. 

Art. 39 - Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 49 - Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Sala das Comissões, 8 de março de 1985. 
Nilson Gontijo, Presidente - João Rosa, Rela-

tor - Vera Coutinho 
- Publicar. 

(*) PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 928/84 
Aprova os Convênios celebrados entre 

de Minas Gerais, através da Secretaria 
da Segurança Pública, e os Municípios 
Branco e Caratinga. 

o Estado 
de Estado 
de ouro 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge-
rais aprova: 

Art. 19 - Ficam aprovados os Convênios cele-
brados em 19 de fevereiro e 4 de junho de 1984, 
respectivamente, entre o Estado de Minas Gerais, 
através da Secretaria de Estado da Segurança PÚ-
blica, e os Municipios de Ouro Branco c Caratin-
ga, objetivando o estabelecimento de bases de 
cooperação entre a Secretaria da Segurança PÚ-
blica e aqueles Municípios, visando a efetiva e 
cada vez mais eficiente manutenção da ordem e se-
gurança pública. 

Parág~afo Único - Os Convênios de que trata 
este artigo ·passam a fazer parte integrante des-
ta resolução. 

Art. 29 - Esta resolução entra em vigor nil di:l-
til de SUil publicüção. _ 

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contra-
rio. 

Salil das Comissões, 8 de março de 1985. 
Nilson Gontiio, Presidente - Vera Coutinho, Re-



latora - Jo~o Rosa. 
(*) Os Convênios a que se refere o artigo 1~ 

do projeto s~o os constantes da Mensagem n? 
389/84, publicada no "Di~rio do Legislativo" de 
4/9/84. 

- Publicar. 

(*) PROJETO DE RESOLUÇÃO W? 937/84 
Aprova o Convênio celebrado entre o Estado de 

Minas Gerais, atravês da Secreta~ia de Estado da 
Saúde, e o Município de Carandaí. 

I\ Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge-
rais aprova: 

Art. 1? - Fica aprovado o Convênio celebrado em 
14 de junho de 1984 entre o Estado de Minas Ge-
rais, através da Secretaria de Estado da Saúde, 
e o Município de Carandaí, visando à implanta-
ç~o, na localidade de Pedra dos Sinos, no refe-
rido Município, de serviço de abastecimento de 
água. 

Parágrafo único - O Convênio de que trata este 
artigo passa a fazer parte integrante desta re-
solução. 

Art. 2? - Esta resolução entra em vigor na da-
ta de sua publicação. 

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Sala das Comissões, 8 de março de 1985. 
NÍlson Gontijo, Presidente - Vera Coutinho, Re-

latora - João Rosa. 
(*) O Convênio a que se refere o artigo 19 do 

projeto é o constante da Mensagem n9 390/84, pu-
blicada no "Diário do Legislativo" de 4/9/84. 

- Publicar. 
(*) PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 939/84 

Aprova o Termo Aditivo n? 1 ao Convênio cele-
brado entre o Estado de Minas Gerais, através da 
Secretaria de Estado da Saúde, e o Asilo São Vi-
cente de Paulo, da Conferência Frederico Ozanam, 
de Montes Claros, com a interveniência da Funda-
ção Hospitalar do Estado de Minas Gerais- FHEMIG. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge-
rais aprova: 

Art. 1?- Fica aprovado o Termo Aditivo n? 1, 
firmado em 11 de abril de 1984, ao Convênio ce-
lebrado em 12 de abril de 1982 entre o Estado de 
Minas Gerais, através da Secretaria de Estado da 
saúde, e o Asilo são Vicente de Paulo, da Confe-
rência Frederico Ozanam, de Montes Claros, com a 
interveniência da Pundaç~o Hospitalar do Estado 
de Minas Gerais - FHEMIG, objetivando definir as 
bases de cooperaç~o para atendimento médico-sa-
nitário aos internos do referido asilo, situado 
no Bairro dos Mangues, na sede do Município de 
Montes Claros. 

Parágrafo único O Termo Aditivo de que trata 
este artigo passa a fazer parte integrante desta 
resolução. 

Art. 29 - Esta resoluç~o entra em vigor na da-
ta de sua publicaç~o. 

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Sala das Comissões, 8 de março de 1985. 
Nílson Gontijo, Presidente - João Rosa, 

tor - Vera Coutinho. 
Rela-

(*) O Termo Aditivo a que se refere o 
do projeto é o constante da Mensagem n9 
publicada no "Diário do Legislativo" de 

- Publicar. 

artigo 19 
392/84, 

7/9/84. 

(*) PROJETO DE RESOLUÇÃO N? 976/84 
Aprova Convênio Geral de Intenções e 'l'errro Adi-

tivo n9 1, celebrados entre o Estado de Minas Ge-
rais, através da Secretaria de Estado da Saúde, 
e a Fundação Norte-Mineira de Ensino Superior. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge-
rais aprova: 

Art. 19 - Ficam aprovados o Convênio Geral de 
Intenções e o seu Termo Aditivo n? 1, celebrados 
em 23 e 24 de maio de 1984, entre o Estado de Mi-
nas Gerais, através da Secretaria de Estado da 
Saúdo, e a Fundação Norte-Mineira de Ensino Su-
perior, com sede na cidade de Montes Claros, pa-
ra o desenvolvimento de programas de integração 
docente-assistencial. 

Parágrafo único - O Convênio e o Termo Aditivo 
refer~dos neste artigo passam a fazer parte in-
tegrante desta resolução. 
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Art. 29 - Esta resolução entra em vigor na da-
ta de sua publicação. 

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Sala das Comissões, 8 de março de 1985. 
Nílson Gontijo, Presidente - João Rosa 

tor - Vera Coutinho. ' 
(*) O ~onvênio e o Termo Aditivo de que 

ta o artlgo 19 do projeto são os constantes 
Mensagem n? 401/84, publicada no "Diário do 
gislativo" de 11/9/84. 

- Publicar. 
(*) PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 977/84 

Rela-

tra-
da 

L e-

Aprova o Terceiro Termo Aditivo ao Convênio ce-
lebrado entre o Ministério da Agricultura o Es-
tado de Minas Gerais, através da Secretaria de 
Estado da Agricultura, e a Fundação Rural Mineira 
- Colonização e Desenvolvimento Agrário - RURAL-
MINAS, com interveniência da Empresa Brasileira 
de Assistência Técnica e Extensão Rural - EMBRA-
TER. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge-
rais aprova: 

Art. 19 - Fica aprovado o Terceiro Termo Adi-
tivo ao Convênio celebrado em 26 de lll'l.rço de 1983 
entre o Ministério da Agricultura, o Estado de 
Minas Gerais, através da Secretaria de Estado da 
Agricultura, e a Fundação Rural Mineira - Coloni-
zação e Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS com 
interveniência da Empresa Brasileira de A~sis
tência Técnica e Extensão Rural - EMBRATER, ten-
do por objetivo alocar novos recursos visando a 
dar continuidade às ações do Programa Nacional 
para Aproveitamento de Várzeas Irrigáveis - PRO-
VARZEAS NACIONAL, no Estado de Minas Gerais. 

Parágrafo único - O Termo Aditivo de que trata 
este ar~igo passa a fazer parte integrante desta 
resoluçao. 

Art. 29 - Esta Resolução entra em vigor na da-
ta de sua publicação. 

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Sala das Comissões, 8 de março de 1985. 
Nílson Go~tijo, Presidente - Vera Coutinho, Re-

latora - Joao Rosa 
. ( *) _O Convênio de que trata o artigo 19 do pro-
Jeto e o constante da Mensagem n? 402/84, publi-
cada no "Diário do Legislativo" de 11/9/84. 

- Publicar. 

(*) PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 979/84 

Aprova Convênio celebrado entre o Estado de Mi-
nas Gerais, através da Secretaria de Estado da 
Saúde, e o Município de Pará de Minas. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge-
rais aprova: 

Art. 19 - Fica aprovado o Convênio celebrado 
entro o Estado de Minas Gerais, através da Se-
cretaria de Estado da Saúde, e o Município de Pa-
rá de Minas, em 14 de junho de 1984, para cons-
trução de um prédio destinado a um centro de saúde. 

Parágrafo único- o Convênio referido neste. ar-
tigo passa a fazer parte integrante desta reso-
lução. 

Art. 29 - Esta resolução entra em vigor na da-
ta de sua publicação. 

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Sala das Comissões, 8 de março de 1985. 
Nílson Gontijo, Presidente - João Rosa, Rela-

tor - Vera Coutinho 
(*) O Convênio de que trata o artigo 19 do 

Projeto é o constante da Mensagem n9 404/84, pu-
blicada no "Diário do Legislativo" de 18/9/84. 

- Publicar. 

(*) PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 997/84 
Aprova Convênio celebrado entre o Estadode Mi-

nas Gerais, através da Secretaria de Estado da 
Saúde, e o Município de Monte Carmelo. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge-
rais aprova: 

Art. 19 - Pica aprovado o Convênio celebrado en-
tre o Estado de Minas Gerais, através da Secre-
taria de Estado da Saúde, e o Município de Mon-
te Carmelo, em 31 de maio de 1984, para constru-
ção de um prédio destinado a um centro de saúde. 
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Parágrafo un1co - O Convênio referido neste ar-
tigo passa a fazer parte integrante desta reso-
lução. 

Art. 29 - Esta resolução entra em vigor na da-
ta de sua publicação. 

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Sala das Comissões, 8 de março de 1985. 
Nilson Gontijo, Presidente - Vera Coutinho, Re-

latora - João Rosa. 
(*) O Convênio de que trata o artigo 19 do pro-

jeto é o constante da Mensagem n9 410/84, publi-
cada no "Diário do Legislativo" de 18/9/84. 

- Publicar. 

(*) PROJETO DE RESOLUCKO N9 999/84 
Aprova o Termo Aditivo n9 1 ao Convênio cele-

brado entre o Estado de Minas Gerais, através da 
Secretaria de Estado da Saúde, e o Municínio de 
Porteirinha. " 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge-
rais aprova: 

Art. 19- Fica aprovado o Termo Aditivo n9 1, 
firmado em 8 de maio de 1984, ao Convênio cele-
brado em 9 de novembro de 1983 entre o Estado de 
Minas Gerais, através da Secretaria de Estado da 
Saúde, e o Município de Porteirinha, tendo por 
objetivo a implantação de serviço de abasteci-
mento de água na localidade de Jureminha. 

Parágrafo único - O Termo Aditivo de que trata 
este artigo passa a fazer parte integrante desta 
resolução. 

Art. 29 - Esta resolução entra em vigor na da-
ta de sua publicação. 

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Sala das Comissões, 8 de março de 1985. 
Nilson Gontijo, Presidente - João Rosa, Rela-

tor - Vera Coutinho 
(*) O Termo Aditivo a que se refere o artigo 

19 do projeto é o constante da Mensagem n9 415/84 
publicada no "Diário do Legislativo" de 25/9/84: 

- Publicar. 

(*) PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 1.035/84 
Aprova Convênio celebrado entre o Ministério 

d~ Agricultura ~ o Estado de Minas Gerais, atra-
ves da Secretar1a de Estado da Agricultura. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge-
rais aprova: 

Art. 19 - Fica aprovado o Convênio celebrado 
em 19 de setembro de 1983, entre o Ministério da 
Agricultura e o Estado de Minas Gerais, através 
da Secretaria de Estado da Agricultura, tendo por 
objetivo efetuar a aferição de laboratórios in-
tegrantes do Sistema LANARV, a promoção de está-
gios e prestação de serviços de assessoria e con-
sultoria, através do Departamento de Química 
Agrícola/Centro Integrado de Apoio ã Produção. 

Parágrafo único - O Convênio de que trata es-
te artigo passa a fazer parte integrante desta 
resolução. 

Art. 29 - Esta resolução entra em vigor na da-
ta de sua publicação. 

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Sala das Comissões, 8 de março de 1985. 
Nilson Go~tijo, Presidente - Vera Coutinho, Re-

latora - Joao Rosa. 
( *) O Convênio de que trata o artigo 19 do pro-

jeto é o constante da Mensagem n9 194/84, publi-
cada no "Diário do Legislativo" de 7/1/84. 

- Publicar. 

(*) PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 1.036/84 
Aprova Convênio celebrado entre o Estado de Mi-

nas Gerais, através da Secretaria de Estado da 
Saúde, e o Município de Paracatu. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge-
rais aprova: 

Art. 19 - Fica aprovado o Convênio celebrado 
em 9 de agosto de 1983 entre o Estado de Ninas Ge-
rais, através da Secretaria de Estado da Saúde e 
o Município de Paracatu, visando ã implan~1ção'do 
serviço de abastecimento de água na localidade 
de Lagoa de Santo Antônio, daquele Município si-
tuado na ~rea de atuação do Programa EspeciaÍ pa-
ra a Regiao Geoeconômica de Brasília. 

Parágrafo único - O Convênio de que trata es-
te artigo passa a fazer parte integrante desta 
resolução. 

Art. 29 - Esta resolução entra em vigor na da-
ta de sua publicação. 

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Sala das Comissões, 8 de março de 1985. 
Nilson Gontijo, Presidente - João Rosa, Rela-

tor - Vera Coutinho 
(*) O Convênio de que trata o artigo 19 do pro-

jeto é o constante da Mensagem n9 195/84, publi-
cada no "Diário do Legislativo" de 7/1/84. 

- Publicar. 

(*) PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 1.037/84 
Aprova Convênio celebrado entre o Estado de Mi-

nas Gerais, através da Secretaria de Estado da 
Segurança Pública, e o Município de Campanha. 

A Assembléia Legislativa do Estado de MinasGe-
rais aprova: 

Art. 19 - Fica aprovado o Convênio celebrado em 
16 de agosto de 1984 entre o Estado de Minas Ge-
rais, através da Secretaria de Estado da Segu-
rança Pública, e o Município de Campanha, obje-
tivando o estabelecimento de bases de cooperação 
entre os pactuantes, visando a efetiva e cada 
vez mais eficiente manutenção da ordem e segu-
rança pública. 

Parágrafo único - o Convênio de que trata este 
artig~ passa a fazer parte integrante desta re-
soluçao. 

Art. 29 - Esta Resolução entra em vigor na da-
ta de sua publicação. _ 

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contra-
rio. 

Sala das Comissões, 8 de março de 1985. 
Nilson Gontijo, ·Presidente - Vera Coutinho, Re-

latora - João Rosa 
. (*)_o Convênio de que trata o artigo 19 do pr<?-
Jeto e o constante da Mensagem n9 423/84, publl-
cada no "Diário do Legislativo" de 17/10/84. 

- Publicar. 

(*) PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 1.038/84 
Aprova Convênio e o 'l'ermo Aditivo n9 1 cele-

brados entre a Secretaria de Estado do Planeja-
mento e Coordenação Geral, a Secretaria de Est~
do da Agr icul tu r a e a Secretar ia de Estado da Sau-
de. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge-
rais aprova: 

Art. 19 - Ficam aprovados o Convênio e o Termo 
Aditivo n9 1 celebrados em 22 de seterrbro de 19 80 
e 30 de março de 1984 entre a Secretaria de Es-
tado d~ Planejamento e Coordenação GeralJ_a . S~
cretarla de Estado da Agricultura e a Secre~arla 
de Estado da Saúde, objetivando a implantaçao do 
Componente Saúde e Saneamento Básico do Programa 
Estadual de Promoção de Pequenos Produtores Ru-
rais. 

Parágrafo único - o Convênio e o Termo Aditivo 
de que trata este artigo passam a fazer parte in-
tegrante desta resolução. 

Art. 29 - Esta resolução entra em vigor na da-
ta de sua publicação. -

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contra-
rio. 

Sala das Comissões 8 de março de 1985. 
Nilson Gontijo, Pr~sidente - João Rosa, Rela-

tor - Vera Coutinho 
. (*)_o Convênio de que trata o artigo 19 dopr<?-
Jeto e o constante da Mensagem n9 424/84, publl-
cada no "Diário do Legislativo" de 17/10/84. 

- Publicar. 

(*) PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 1.039/84 
Aprova o 'I' ermo Aditivo n9 1 ao Convén~o n9 1 7 6' 

celebrado entre o Estado de Minas Gera1s, atra-
vés da Secretaria de Estado da Saúde, e o Muni-
cípio de Taquaraçu de Minas. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge-
rais aprova: 0 1 

Art. 19 - Fica aprovado o Termo Aditi!o.n. n~ 
firmado em 23 de março de 1984, ao Convcnlo 
176 celebrado em 23 de setembro de 1983, ent~e 
o E~tado de Minas Gerais, através da Secrctarla 
de Estado da Saúde, e o Município de Taquaraçu 



de Minas, tendo por objetivo a construção de um 
centro de saGde na sede daquele Município. 

Parãgrafo Gnico - O Termo Aditivo de que trata 
este artigo passa a fazer parte integrante desta 
resolução. 

Art. 2? - Esta resolução entra em vigor na da-
ta de sua publicação. 

Art. 3? - Revogam-se as disposiç6es em contrã-
rio. 

Sala das Comiss6es, 8 de março de 1985. 
Nilson Gontijo, Presidente - Vera Coutinho, Re-

latora - João Rosa. 
(*) O Termo Aditivo de que trata o artigo 1? 

do projeto 6 o constante da Mensagem n? 425/84, 
publicada no "Diário do Legislativo" de 17/10/84. 

- Publicar. 
(*) PROJETO DE RESOLUÇÃO N? 1.055/84 

Aprova os Convênios de n?s 10, 11 e 12, cele-
brados entre o Estado de Minas Gerais, atrav&s 
da Secretaria de Estado da Saúde, e o Município 
de Unaí. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge-
rais aprova: 

Art. 1? - Ficam aprovados os Convênios de n?s 
10, 11 c 12, celebrados em 2 de julho de 1984, 
entre o Estado de Minas Gerais, atrav6s da Se-
cretaria de Estado da SaGde, e o Município de 
Unaí, objetivando a construção de um posto de 
saúde nas localidades de Cercado, Palmeirinha e 
Palmital, daquele Município. 

Parágrafo Gnico - Os Convênios de que trata es-
te artigo passam a fazer parte integrante desta 
resolução. 

Art. 2? - Esta resolução entra em vigor na da-
ta de sua publicação. 
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Art. 3? - Revogam-se as disposiç6es em contrá-
rio. 

Sala das Comiss6es, 8 de março de 1985. 
Nilson Gontijo, Presidente - João Rosa, Rela-

tor - vera Coutinho 
(*) Os Convênios de que trata o artigo 1? do 

projeto são os constantes da Mensagem n9 433/84, 
publicada no "Diário do Legislativo" de 24/10/84. 

- Publicar. 
(*) PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 1.056/84 

Aprova o Convênio n9 9, celebrado entre o Es-
tado de Minas Gerais, através da Secretaria d'e 
Estado da Saúde, e o Município de Silveirânia. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge-
rais aprova: 

Art. 19 - Fica aprovado o Convênio n9 9, cele-
brado em 23 de julho de 1984, entre o Estado de 
Minas Gerais, através da Secretaria de Estado da 
SaGde, e o Município de Silveirânia, objetivando 
a construção de um centro de saúde naq~ele Muni-
cípio. 

Parágrafo único - O Convênio de que trata es-
te artigo passa a fazer parte integrante desta 
resolução. 

Art. 29 - Esta resolução entra em vigor na da-
ta de sua publicação. 

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Sala das Comissões, 8 de março de 1985. 
Nilson Gontijo, Presidente - Vera Coutinho, Re-

latora - João Rosa 
(*) O Convênio a que se refere o artigo 19 do 

projeto é o constante da Mensagem n9 434/84, pu-
blicada no "Diário do Legislativo de 24/10/84. 

- Publicar. 
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REUNJAO ORDINAruA DA ASSEMBLÉIA 

LEGISLA TIV /\, EM 11 DE MARÇO DE 1985 

PHES IDÉNCIA DO SP. DEPUI'f\JXJ JOT,O P IN'I'O PIDEIRO 
SUMAHIO: COHPAEECIMENTO- Falte! de "quorum" -ORDEM 

DO DIA. COMPM<ECIMENTO 
As 20hl6min, comparecem os Srs. Deputados: 
João Pinto Pibeiro - Fernando Rainho - José ~b 

ria Chaves - Alcyr Nascimento - Armando Costa ~ 
l1rtur Fagundes - Cami lo Machado - Delfim Hibe i-
ro - Hélio Resende - Hugo Campos - Hugo Gontijo -
Jaime Martins - João AraGjo Ferraz - José Lavio-
la - Milton Salles - Nilson Gontijo - Paulo AraG 
jo - Raimundo r,lbergar ia - Raimundo Rezende - Ro 
berto Luiz Soares - Ronaldo Carvalho - Samir Ce= 
cílio - Samir Tannus. 

FALTA DE "()UORUM" 
O SR. PRESIDEN'I'E - A lista de comparecilrento não 

registra a existência ele número regimental. A Pre 
sidência deixa de abrir a reunião e convoca os 
Srs. Deputados para a ordinária de amanhã, dia 
12, ãs 14 horas, com a seguinte ordem do dia: 

(-NOTA DO REDATOR: A ordem do dia anunciada pe 
lo Sr. Presidente é a publicada na edição ante= 
rior.) 

EXPEDIENTE 

O Sr. 19-Secretário despachou, em 11/3/85, 0 
seguinte expediente: 

MENSAGEM N9 527/85 
Belo Horizonte, 5 de março de 1985. 

Exm9 Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Tenho a honra de encaminhar a V.ExO, para apro 
vação dessa egrégia Assembléia Legislativa, nos 
termos do artigo 31, item XX, da Constituição do 
Estado, o incluso Convênio celebrado entre o Es 
tado de Minas Gerais, através da Secretaria de 
Estado da Saúde, e o Município de Entre Rios de 
Minas, em 25 de outubro de 1984. 

O Convênio em apreço tem por objeto a transfe-
rência de recursos do Programa MS/84 -FINSOCIAL 
destinados ã construção de prédio, através da P~ 
feitura Municipal, para funcionamento de um centro de 
saúde na sede do referido Município. 

Sirvo-me desta oportunidade para reiterar a v. 
Exo as expressões de meu elevado apreço e distin 
ta consideração. -

Hélio Carvalho Garcia, Governador do Estado de 
Minas Gerais. 

- Publicar. À Comissão de Justiça. 
MENSAGEM N9 528/85 

Dele Horizonte, 5 de março de 1985. 
Exm9 Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

~enho a honra ~e encaminhar a v. Ex o, para apro 
vaçao dessa egregia Assembléia Legislativa,nos 
termos do artugo 31, item XX, da Constituição do 
Estado, os inclusos Convênios celebrados entre o 
Estado de Minas Gerais, através da Secretaria de 
Estado da Saúde, e os Municípios de Ferros e Mu-
riaé, em 12 de novembro e 26 de outubro de 1984, 
respectivamente. 

Os Convênios em apreço têm por objeto a implan 
tação de serviços de abastecimento de águanas lo 
calidades de Mar Vermelho e Ribeirão Vermelho,sT 
tuadas nas áreas de atuação dos Centros Regio~ 
nais de Saúde de Itabira e de Ubá. 

Sirvo-me desta oportunidade para reiterar a V. 
ExO as expressões de~ meu elevado apreço e distin-
ta consideração. 

Hélio Carvalho Garcia, Governador do Estado de 
Minas Gerais. 

- Publicar. À Comissão de Justiça. 

MENSAGEM N9 529/85 
Dele Horizonte, 5 de março de 1985. 

Exm9 Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 

Estado de Minas Gerais. 
Ten~o a honr<;: de submeter, por intermédio de v. 

Ex0, a aprovaçao da egrégia Assembléia Legisla-
tlva, ~os termos do artigo 31, item XX, da cons-
tituiçao do Estado, o Convanio celebrado entre 0 
Estado de Mi0as Gerais, através da Secretaria de 
Estado da Saude, e a Fundação João Pinheiro ob-
jetivando a execução, pela Fundação, atrav6~ de 
seu Centro de Desenvolvimento ern Administrarão Pau 
lo Camillo de Oliveira Penna - CD/\, do Curso dr{ Aper 
fo1çoamento em Orçamento e Finanças. 

Ao ensejo, renovo a V. Ex~' as expressões de meu 
elevado apreço c distinta consideração. 

Hélio Carvalho Garcia, Governador ·do Estado de 
Minas Gerais. 

- Publicar. À Comissão de Justiça. 
MENSAGEM N9 530/85 

Delo Horizonte, 6 de março de 1985. 
Exm9 Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

·r:;nho a honra_ de encaminhar a V. ExO, para apro-
vaçao desse egregia Assembléia Legislativa nos 
termos do ar~i~o 31, item XX, da Constitui~ão do 
Estado, em cop1a, os Convênios celebrados no exer-
cício de 1984 entre o Estado de Minas Gerais atra 
vês da Secretaria de Estado da Saúde, e os Muni~ 
cípios de Chapada do Norte e Felisberto Caldeira 
para implantação do sistema de abastecimento d~ 
água na localidade de Cachoeira, no Município de 
Chapada do Norte, e na sede do Município de Fe-
lisberto Caldeira. 

As despesas com a execução dos Convênios corre 
r~o ã conta de :ecursos do Programa MG li, que se 
rao repassados as Prefeituras dos referidos Muni 
c~pios pela Secretaria de Estado da Saúde, atra= 
ves do Centro Regional de Saúde de Diamantina. 

Sirvo-me da oportunidade para renovar a V.Exa. 
as expressões de meu elevado apreço e estima. 

Hélio Carvalho Garcia, Governador do Estado de 
Minas Gerais. 

- Publicar. À Comissão de Justiça. 

MENSAGEM N9 532/85 
Delo Horizonte, 6 de março de 1985. 

Exm9 Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Tenho a honra de encaminhar a V. Ex0,para apro 
vação dessa egrégia Assembléia Legislativa, nos 
termos do artigo 31, item XX, da Constituição do 
Estado, em cópia, os Convênios Celebrados em 10 
de dezembro de 1984 entre o Estado de Minas Ge 
rais, através da Secretaria de Estado da Saúde, e 
o Município de São Pedro do Suaçuí. 

Os Convênios em questão têm por objetivo a im-
plantação, nas localidades de Cinco Ilhas e Cór-
rego Danta, do sistema de abastecimento de água. 

Os serviços e obras objeto dos Acordos serão 
executados pela Prefeitura do referido Município, 
conforme os projetos, especificações e nornBs téc 
nicas fornecidos pela Secretaria, através do Cen 
tro Regional de Saúde de Governador Valadares, e 
com recursos do Programa FINSOCIAL/Sanearnento, con 
signados em dotação orçamentária própria. -

Sirvo-me da oportunidade para renovar a V.Exa. 
as expressões de meu elevado apreço e estima. 

H6lio Carvalho Garcia, Governador do Estado de 
Minas Gerais. 

- Publicar. À Comissão de Justiça. 

MENSAGEM N9 531/85 
Belo Horizonte, 6 de março de 1985. 

Exm? Sr. Pres~~nte da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Tenho a honra de encaminhar a V. ExO, em cópi~ 
para aprovação dessa egrégia Assembléia Legisla-
t~va~ ~os termos do artigo 31, item XX, da Cons-
tltutçao do Estado, o incluso Convênio celebrado 
entre o Estado de Minas Gerais, através da Secre 
taria de Estado da Saúde, e o Município de Coro= 
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nel Murta, aos 30 de agosto de 1984, cujo objeto 
é a reforma do Posto de Saúde, na localidade de 
Ouro Fino, daquele Município. 

As despesas com a execução do Convênio, no mo~ 
tante de Cr$ 4.000.000 (quatro milhÕes de cruzei-
ros) , correrão à conta de recursos do Programa de 
Desenvolvimento Integrado do Vale do Jequitinho-
nha - PRODEVALE, consignados em dotação orçamen-
tária própria. 

Nesta oportunidade, reitero a V. Ex~ a manifes 
tação de minha elevada estima e distinta consid~ 
ração. 

Hélio Carvalho Garcia, Governador do Estado de 
Minas Gerais. 

Publicar. A Comissão 1e Justiça. 

MENSAGEM N9 533/85 
Belo Horizonte, 5 de março de 1985. 

Exm9 Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Tenho a honra de encaminhar a V. Ex~, para apro 
vação dessa egrégia Assembléia Legislativa, nos 
termos do artigo 31, item XX, da Constituição do 
Estado, em cópia, o Convênio celebrado em 10 de 
dezembro de 1984 entre o Estado de Minas Gerais, 
através da Secretaria de Estado da Saúde, e o Mu 
nicípio de Itumirim. -

O Convênio em apreço tem por objetivo a implan 
tação do serviço de abastecimento de água na lo= 
calidade de Macuco. 

As despesas com a execução do Convênio correrão 
à conta de recursos do Programa MG TI, que serao 
repassados à Prefeitura do referido Município pe 
la Secretaria de Estado da Saúde, através do Cen 
tro Regional de Saúde de Varginha. 

Sirvo-me da oportunidade para renovar a v. Ex~ 
expressões de meu elevado apreço e estima. 

Hélio Carvalho Garcia, Governador do Estado de 
Minas Gerais. 

- Publicar. À Comissão de Justiça. 

MENSAGEM N9 534/85 
Belo Horizonte, 6 de março de 1985. 

Exm9 Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Tenho a honra de encaminhar a V.Ex~, para apro 
vação dessa egrégia Assembléia Legislativa, nos 
termos do artigo 31, item XX, da Constituição do 
Estado, o incluso Termo de Acordo de Cooperação 
Técnica celebrado em 15 de outubro de 1984 entre 
o Estado de Minas Gerais, através da Secretaria 
de Estado da Saúde, e o Serviço Social do Comér-
cio - SESC. 

o 'l'ermo de Acordo em referência tem por objeto 
completar e_melh?rar_o atendimento da população 
no tocante a vacLnaçao de rotina e distribuição 
dos medicamentos disponíveis no almoxarifado da 
Secretaria convenente. 

As despesas com a execução do citado Termo de 
Acordo, no valor de Cr$ 1.200.000 (um milhãoed.::: 
zentos mil cruzeiros), correrão à conta dos re-
cursos consignados em dotação própria do Orçame~ 
to da Secretaria de Estado da Saúde. 

Na oportunidade, reitero a V.Ex~ as expressões 
de meu elevado apreço e distinta consideração. 

Hélio Carvalho Garcia, Governador do Estado de 
Minas Gerais. 

Publicar. A Comissão de Justiça. 

MENSAGEM N9 535/85 

Belo Horizonte, 5 de março de 1985. 
Exm9 Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Tenho a honra de encaminhar a V. Ex~, em co-
pia, para aprovação dessa egrégia Assembléia Le-
gislativa, nos termos do artigo 31, item XX, da 
Constituição do Estado, o incluso Convênio e seu 
Termo Aditivo n9 1, celebrados entre o Estado de 
Minas Gerais, através da Secretaria de Estado da 
Saúde, e o Municipio de Janaúba, aos 14 de junho 
de 1984 e 19 de novembro de 1984, respectivamen-
te, tendo por objeto a construção do prédio do 

Posto de Saúde do r:{ovoado de Jatobá, naquele Mu-
nicípio, e a modificação da Cláusula Terceira do 
referido Convênio, para destinação de novos re-
cursos. 

As obras e serviços ora ajustados estão orçados 
em Cr$ 7.200.000 (sete milhÕes e duzentos mil cru 
zeiros), que correrão à conta dos recursos do 
Programa Polonordeste - PDRI - Gorutuba, consig-
nados em dotação' orçamentária própria. 

Nesta oportunidade, reitero a v. Ex~ a mani-
festação de minha elevada estima e distinta con-
sideração. 

Hélio Carvalho Garcia, Govepnador do Estado de 
Minas Gerais. 

- Publicar. A Comissão de Justiça. 

(Nota da Divisão de Redação e Publicação: Os 
convênios e termos de acordo a que se referem as 
Mensagens n9s 527 a 535 foram publicados no "Diá 
rio do Legislativo" de 13/3/85.) 

OFÍCIO N9 820/85 
Belo Horizonte, 5 de março de 1985. 

Exm9 Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Reportando-me aos termos do Oficio n9 4.489/84/ 
~bs, que me encaminhou v. Exa. em 11 de outubro 
ultimo, acompanhado de cópia do Requerimento n9 
2.30~/8~, apresentado pelos Srs. Deputados Geral 
do RLb~Lro e outros e aprovado pelo Plenário de~ 
sa eg:egia Assembléia Legisl?tiva, envio-lhe,an~ 
xo, copia da informação prestada pela Companhia 
de Sa~eamento de Minas Gera{s, a respeito da ins 
talaçao de uma estação de t.:i:-atamento d'água no 
Municipio de Timóteo. 

;revaleço-m~ da oportunidade para renovar a V. 
Ex>_a expressao do meu alto apreço. 

Helio Garcia, Governador do Estado. 
COPIA 

Belo Horizonte, 4 de fevereiro de 1985. 
_Em atenção ao expediente de referência .•. , atra 

ves do qual V. Ex~ nos envia o documento supr~
citado, para exame e atendimento à solicitaçao 
nele contida, cumpre-nos esclarecer: 

1) O sistema de abastecimento de água da cida-
de de Timóteo se constitui de poço profundo, cl~ 
ração e reservação; 

2) nor~almente, as águas profundas apres~ntam 
~ar~cterLsticas de potabilidade bem superLores 
as aguas superficiais, desnecessitando de_trata-
mento completo, exigindo apenas desinfecçao por 
cloração; 

3) no caso vertente de Timóteo, o lençol pro-
fundo apresentou características tais que tornam 
a água ligeiramente turva, pela presença de mi-
croorganismos não-patogênicos; . 

4) a COPASA-MG já constatou, baseada em lLte~~ 
turas específicas e em experiências em outros SL~ 
temas com caracteristicas semelhantes, que estes 
microorganismos são prontamente elimináveis pela 
aplicação de um teor de cloro adequado no inte-
rior do próprio poço profundo; _ 

5) que a continuidade da presença desta agua 
ligeiramente turva se deve a incrustações provo-
cadas na rede por esses microorganismos antes do 
inicio do tratamento adequado através do cloro. 
Essa ligeira turvação será solucionada ao longo 
do tempo, através de descargas periódicas na re-
de de distribuição· 

6) dessa forma, ~ sistema implantado~ cuja ~nl 
dade de tratamento é constituída de pre-cloraçao, 
correção de pll e desinfecção final, atende as c~ 
racteristicas da água captada. 

Continuando ao dispor de v. Ex~, prevalecemo-
nos do ensejo para reiterar-lhe nossos protestos 
de consideração e apreço. 

Marco Antônio Guimarães Monteiro, Presidente. 
- Ciente. Publicar. 

OFICIO N9 821/85 
Belo Horizonte, 5 de março de 1985. 

Exrn'.' Sr. Presidente da Assembléia I.egislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Reportando-me aos termos do Oficio n9 2.297/84/ 



DM, encaminhado por v. Ex'i' em 30 de julho de 1984, a-
companhado de cópia do Requerimento n9 1.812/84, 
apresentado pelos Srs. Deputados Marcos Peixoto 
e outros e aprovado pelo Plenário dessa egregla 
Assembléia Legislativa, envio-lhe, anexo., copla 
da informação prestada pelo. Secretaria de Estado 
do. Educação, o. respeito da instalação de biblio-
teca na Escola Estadual Álvaro Romano, de Nanu-
que. 

Prevaleço-me da oportunidade paro. renovar o. V. 
Ex'i' a expressão do meu alto apreço. 

Hélio Garcia, Governador do Estado. 
CÓPIA 

Belo Horizonte, 31 de janeiro de 1985. 
Referência: N9 6.387. 
Interessada: Assembléia Legislativa. Oficios n9s 
2.297/84 e 2.298/84, dirigidos, respectivamente, 
ao Governador do Estado e ao Secretário do. Educa 
ção, encaminhando cÓpia do Requerimento n9 1.812/84-:-
Loco.lidade: Capital. 
Assunto: Pedido de biblioteca para a Escola Esta 
dual Álvaro Romano, de Nanuque. -
Informação: Como o pedido constante do expedien-
te anexo não está incluído no Plano de Expansão 
de Ofertas 85/87 e considerando o grande número 
de pedidos semelhantes, a Diretoria de Bibliote-
cas desta Secretario. concluiu pelo encaminhamen-
to dos expedientes às Delegacias Regionais de E~ 
sino, a fim de que sejam estabelecidas as priori 
dades com vistas a atendimento futuro, tão logÕ 
haja condições. 

Octávio Elísio Alves de Brito, Secretário de Es 
tado da Educação. 

- Ciente. Publicar. 

OFÍCIO N9 822/85 
Belo Horizonte, 5 de março de 1985. 

Exm9 Sr. Presidente da Assembléia Legislativo. do 
Estado de Minas Gerais. 

Reportando-me aos termos do Oficio n9 5.060/8~ 
MFM, que me encaminhou v. Ex'i' em 14 de novembro úl ti-
mo, acompanhado de cópia do Requerimento n9 2. 447/84, 
apresentados pelos Srs. Deputados João Navar 
ro e outros e aprovado pelo Plenário dessa egrf 
gia Assembléia Legislativa, envio-lhe, anexa, cópia da 
informação prestada pelo. Secretaria de Esta-
do da Educação, a respeito da contratação, pe-
lo Estado, dos professores em exercício nas AP.~s 
do Estado de Minas Gerais. 

Prevaleço-me da oportunidade para renovar a V. 
Ex'i' o. expressão do meu alto apreço. 

Hélio Garcia, Governador ~o Estado. 
CÓPIA 

Belo Horizonte, 30 de janeiro de 1985. 
Referência: n9 34.812 
Interessada: Assembléia Legislativa (Requerimen-
to n9 2.447/84.) 
Localidade: Capital. 
Assunto: Contratação, pelo Estado, dos professo-
res em exercício nas APAEs do Estado de Minas G~ 
rais. 
Informação: Por solicitação da Assembléia Legis-
lativa, através dos Oficios n9s 5.060/84 e 5.061/ 
84, dirigidos, respectivamente, ao Governador do 
Estado e ao Secretário da Educação, o assunto foi 
devidamente examinado pela Diretoria de Pessoal, 
de cujo pronunciamento se anexa cópia. 

Octávio Elísio Alves de Brito, Secretáriode E~ 
tado da Educação. 

CÓPIA 

Informação: O Presidente da Assembléia Legislat~ 
va de Minas Gerais encaminhou ao Secretário de 
Estado da Educação cópia do Requerimento n9 2.447 I 
84, do Deputado João Navarro, aprovado pelo Pl~
nário daquela Casa, no qual solicitam alteraçao 
da legislação atual para possibilitar a contrat~ 
ção, pelo Estado, de professor para as Associa-
ções de Pais e Amigos dos Excepcionais. 

Cumpre-nos esclarecer que, de acordo com a Lei 
n9 7.109, de 13/10/77, que contém o.E~tatu~o do 
Magistério, na política da atual adminlst:açao res-
salta, como prioritário, o ate~dimento as APAEs, 
através do instituto da adjunçao de pessoal. 
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Dá-se a adjunção, com ônus, do detentor, em ca 
ráter efetivo, de cargo do magistério, com todos 
os direitos e vantagens do cargo, excetuando-se, 
apenas, a lotação na escola. Não podemos, pois, 
falar em prejuízo decorrente da adjunção de pro-
fessor à APAE. 

Por outro lado, acreditamos que, num momento em 
que o Governo, adotando uma política de Concursos 
anuais, empenha-se em diminuir o número de convo 
cados, seja inoportuno criar novas situações de 
pessoal sem vinculo. 
Conclusão: Pelo exposto, entendemos que o insti-
tuto da adjunção, prevista na Lei n9 7.109/77 e 
até então adotada pelo Estado, atende suficiente 
mente a situação das APAEs, vez que garante aõ 
adjunto os direitos e vantagens de seu cargo efe 
tivo. 

Maria Cecilia Torga Rodrigues, Assessor 
À Chefia de Gabinete 
Maria de Lourdes Pessoa Brant, Diretor d~ Pes-

soal. 
- Ciente. Publicar. 

OF1CIO N9 823/85 
Belo Horizonte, 5 de março de 1985. 

Exm9 Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Com referência ao Ofício n9 2.967/84,dirigido por 
v. Ex~ ao Sr. Secretário de Estado da Educação, 
encaminhando, através de cópia, o Requerimento n9 
2. 007/84, aprovado pelo Plenário dessa Egrégia As 
sembléia Legislativa, envio-lhe, anexa, cópia da 
informação prestada pelo titular daquela Pasta, a 
respeito da criação de uma biblioteca comunitá-
ria no Município de Estiva. 

Prevaleço-me da oportunidade para renovar a V. 
Ex'i' a expressão do meu alto apreço. 

Hélio Garcia, Governador do Estado. 
CÓPIA 

Belo Horizonte, 17 de janeiro de 1985. 
Recebeu este Gabinete, da egrégia Assembléia Le-

gislativa, o Oficio n9 2.967/84, com cópia do ~~ 
querimento n9 2.007/84, em qu~ ~e solici~ap ~rl~ 
ção de uma biblioteca comunitarla no Munlclplode 
Estiva. 

o assunto foi examinado pela Diretoria de Bibli~ 
tecas desta Secretaria, que informa ter sido prio-
rizada, no Plano de Expansão de Ofertas 85/87, a 
instalação de uma biblioteca na Escola Estadual 
Eduardo Amaral, daquela localidade. 

Renovo, na oportunidade, a expressão do meu apr~ 
ço. 

Octávio Elísio Alves de Brito, Secretáriode E~ 
tado da Educação. 

- Ciente. Publicar. 

OFÍCIO N9 824/85 
Belo Horizonte, 5 de março de 1985. 

Exm9 Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Reportando-me aos termos do Ofício n9 5.291/§ 4/~bs, 
que me encaminhou v. Ex~ em 3 de dezembro ultimo, 
acompanhado de cópia do Requerimento n9 2.498/ 
84 aoresentado pelos Srs. Deputados Jaime Mar~ins 
e ~utros e aprovado pelo Plenário dessa egr~g~a 
Assembléia Legislativa, envio-lhe, a~exa, copla 
da· informação prestada pela Se~retarl~ de Estado 
da Agricultura, a respeito da mstalaçao de tnn po~ 
to de venda da CAMIG em Martinho Campos. 

Prevaleço-me da oportunidade para renovar a V. 
Ex~ a expressão do meu alto apreço. 

Hélio Garcia, Governador do Estado. 

CÓPIA 
Referência: Protocolo n9 8.358, de 10 de deze~ 

bro de 1984, do Palácio dos Despachos. Deu entr~ 
da na Secretaria da Agricultura no dia 13 de de-
zembro. 

Assunto: o Deputado Genésio Bernardino, Presi-
dente da Assembléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais, encaminha o Requeri~ento n9 2.498/84, 
do Deputado Jaime Martins e outros, solicitandoa 
instalação de um posto de venda da CAMIG em Mar 
tinho Campos. 
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Despacho: "Ao Secretário de Estado da Agricul-
tura, para o obséquio de examinar e informar. a) 
Carlos Cotta, Secretário de Estado do Governo e 
Coordenação Politica. B. Hte., 11/12/84". 

Informação: O assunto mereceu toda a nossa aten 
ção e está sendo estudado,com interesse,com vis~ 
tas à sua melhor solução. 

Secretaria de Estado da Agricultura, 11 de fe-
vereiro de 1985. 

Arnaldo Rosa Prata, Secretário da Agricultura. 
- Ciente. Publicar. 

OFÍCIO N9 825/85 
Belo Horizonte, 5 de março de 1985. 

Exm9 Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Com referência ao Oficio n9 3.588/84, dirigido 
por V. Ex~ ao Sr. Secretário de Estado da Educa-
ção, encaminhando, através de cópia, o Requeri-
mento n9 2.052/84, aprovado pelo Plenário dessa 
egrégia Assembléia Legislativa, envio-lhe, ane-
xa, cópia da informação prestada pelo titular da 
quela Pasta, a respeito da instalação de uma bl 
blioteca na Escola Estadual Álvaro Romano, de Nã 
nuque. 

Prevaleço-me da oportunidade para renovar a V. 
Ex~ a expressão do meu alto apreço. 

Hélio Garcia, Governador do Estado. 

COPIA 
Belo Horizonte, 4 de fevereiro de 1985. 
Recebeu este Gabinete, da egregla Assembléia 

Legislativa, o Oficio n9 3.588/84, com cópia do 
Requerimento n9 2.052/84, em que se solicita a 
instalação de uma biblioteca na Escola Estadual 
Álvaro Romano, de Nanuque. 

O assunto foi devidamente examinado pe~a Dir~ 
teria de Bibliotecas desta Secretaria, cuJa in-
formação transcrevo: "Como o pedido constante do 
expediente anexo não está incluido no Plano de 
Expansão de Ofertas 85/87, e considerando o gran 
de número de pedidos semelhantes, esta Diretoriã 
conclui pelo encaminhamento dos expedientes às De-
legacias Regionais de Ensino, a fim de que sejam 
estabelecidas as prioridades com vistas a atendi 
mente futuro tão logo haja condições". -

Renovo, no ensejo, a expressão do meu elevado 
apreço. 

Octávio Elisio Alves de Brito, Secretário de 
Estado da Educação. 

- Ciente. Publicar. 

OFÍCIOS 
Do Sr. José Rezende de Andrade, Presidente do 

Conselho Superior de Policia Civil, comunicando 
que aquele Conselho fez registrar na ata de seus 
trabalhos um voto de regozijo pela eleição do De 
putado Dálton Canabrava como Presidente desta Ca 
sa. 

- Ciente. Agradecer. 
Dos Srs. Vereadores: Hildeu Ribeiro, Otávio de 

Souza Soares, José Custódio Filho, Cláudio de Pau 
lo, Jáder Guerra, Presidentes, respectivamente~ 
das Câmaras Municipais de Perdões, Alpercata, Co 
ronel Fabriciano, Bueno Brandão e Santos Dumont~ 
informando a eleição e posse das Mesas Diretoras 
daquelas entidades. 

- Ciente. Agradecer. 
Do Sr. Vereador Otávio de Souza Soares Presi-

dente da Câmara Municipal de Alpercata, 'comuni-
cando a constituição da Comissão de Finanças, Lc 
gislação e Justiça daquela edilidade. 

Ciente. Agradecer. 

TELEGRAMA 
O Sr. Deputado Alcimar Leitão, Presidente da 

Assembléia Legislativa do Estado do Acre, infor-
mando a eleição e posse da Mesa Diretora daquela 
Casa Legislativa. 

- Ciente. Agradecer. 

CART0ES 
Do Dr. Sérgio Lellis Santiago, Presidente do 

Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais, agr~ 
decendo convite para a solenidade de entrega do 
titulo de Cidadão Honorário do Estado de Minas Ge 
rais ao Dr. Marlos Jacob Tenório de Melo e parã 
o descerramento do retrado do ex-Presidente, De-
putado José Santana. 

- Ciente. 
Do Sr. Vereador Jovino Joaquim da Silveira, Pre-

sidente da Câmara Municipal de João Pinheiro, i~ 
formando a eleição c posse da Mesa Diretora da-
quela edilidade. 

- Ciente. Agradecer. 
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287!! REUNIÃO ORDINAH.IA DA ASSEMI3LÉIA 

LEGISLATIVA, EM 12 DE MARÇO DE 1985 

PRESIDílNCIA DO SR. DEPUTADO JOÃO PINTO RIBEiro 
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - ATAS 

APRESENTAÇÃO DE PROPOSIÇ0ES E ORADORES INSCRI-
TOS: Projetos de Lei n?s 1.168, 1.169, 1.170, 
1.171, 1 .173 e 1.174/84 - Requerirrentos n?s 2.622, 
a 2.627 e 2.630 a 2.634/85 - Re~uerimentos s/n?, 
dos Srs. Deputados José Maria Chaves, Artur Fa-
gundes, José Santana, Euclides Cintra, Domingos 
Lanna, Jaime Martins (2) e Marcos Peixoto - Co-
municações dos Srs. Deputados José Maria Chaves 
e Mendes Barros - Discurso, Projeto de Lei n? 
1.172/85 e Hequerimentos n?s 2.628 e 2.629/85, 
do Sr. Deputado Raimundo Albergaria - Discursos 
dos Srs. Deputados Jésus Trindade, Clodesmidt 
Riani, Euclides Cintra e Mares Guia - Discurso 
e Requerimento s/n?, do Sr. Deputado Samir Ce-
cilia - ORDEM DO DIA: 1~ FASE: Questões de or-
dem ("quorum"); chamada; constatação da exis-
tência de "quorum" - Decisão de questão de or-
dem; questão de ordem; leitura do Parecer n? 
1.050/85, da Consultoria Jurídica; questões de 
ordem- 2~ FASE: 1~ discussão dos Projetos de 
Lei n?s 1.101 a 1 .104/84; aprovação- Falta de 
"quorum" - ENCEHHAMENTO - ORDEM DO DIA. 

COMPARECIMENTO 
Às 14h15min, comparecem os Srs. Deputados: 
João Pinto Hibeiro - Séraio Emílio - José Bo-

nifácio Filho - João Pedro~ Gustin - Fernando Rai-
nho - José Maria Chaves - Ademir Lucas - Aicyr 
Nascimento - Antônio de Araújo - Antônio Faria 
Armando Costa - Artur Fagundes - Camilo Machado 
- Clodesmidt Riani - Delfim Ribeiro - Dênio Mo-
reira - Elmo Braz - Euclides Cintra - Felipe Né-
ri - Ferraz Caldas - Geraldo Pereira Sobrinho -
Geraldo Ribeiro - Hélio Hesende - Hugo Campos -
Jaime Martins- Jésus·Trindade -João Barbosa-
João Navarro - João Rosa - José Geraldo de Oli-
veira - José Laviola - José Pereira Juarez 
Hosken - Luiz Vicente - Manoel Conegundes - Ma-
res Guia - Mário Pacheco - Mendes Barros - Nil-
son Gontijo - Paulo Almada - Paulo Araújo - Pe-
dro Narciso - Haimundo Albergaria - Raimundo He-
zende - Hoberto Luiz Soares - Honaldo Carvalho 
- Samir Cecília - Samir Tannus - Sylo Costa 
Vera Coutinho. 

ABERTURA 

O SR. PRESIDEN'rE (DEPUTADO JOÃO PINTO RIBEI-
RO) - A lista de comparecimento registra a exis-
tência de número regimental. Declaro aberta a 
reunião. Sob a proteção de Deus, iniciamos os 
nossos trabalhos. 

Com a palavra o Sr. 29-Secretário, oara pro-
ceder à leitura das atas das duas reu~iões an-
teriores. 

ATAS 
O SR. DEPUTADO FERNANDO RAINHO, 39-Secretário 

nas funções de 2?, procede à leitura das atas 
das duas reuniões anteriores, as quais são apro-
vadas sem restrições. 
APRESEN'l'AÇÃO DE PROPOSIÇélES E ORADORES INSCRI'l'OS 

O SH. PRESIDENTE - Não havendo expediente a 
ser lido, a Mesa vai passar a receber proposi-
ções e a conceder a palavra aos oradores inscritos. 

PROJETO DE LEI N9 1.168/85 

Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Mu-
nicípio de Paraisópolis. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais decreta: 

Art. 19 - Fica o Poder Executivo autorizado a 
doar ao Município de Paraisópolis imóvel_de pro-
priedade do Estado de Minas Gerais, com area de 
216 25m2 situado à Rua São José, limitando-se, 
à direit~, com propriedade do Sr. J~s~ Cláudio 
da costa e, à esquerda, com o cemiter~o ·paro-
quial. _ . 

Art. 29 - O imóvel objeto da doaçao dest~na
se à construção de prédio do Serviço de Assis-
tência Social. 

Art. 39 - O imóvel doado reverterá ao patri-
mônio do Estado, caso não lhe seja dada, no pra-
zo de cinco anós, a destinação prevista nesta 
lei. 

Art. 49 - Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 59 Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Sala das Reuniões, 12 de março de 1985. 
Ronaldo Carvalho - Samir Cecílio - Sylo Costa 

- Domingos Lanna - Hugo Gontijo - Manoel Cone-
gundes. 

JUSTIFICAÇÃO - O imóvel acima mencionado foi 
doado ao patrimônio do Estado de Minas Gerais 
para a construção do Posto de Saúde estadual. 
No entanto, este terreno foi considerado peque-
no para a destinação inicial. Desta forma, esta 
lei visa a revertê-lo ao Patrimônio da Prefei-
tura Municipal, para que ela possa nele constru-
ir um prédio para abrigar as instalações do Ser-
viço de Assistência Social. 

Ronaldo Carvalho 
-Publicado, inclua-se o projeto em ordem do 

dia para 1~ discussão, nos termos do art. 184 e 
seu § 19 do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N? 1.169/85 
Concede o título de Cidadão Honorário do Es-

tado de Minas Gerais a Severino Ballesteros Ro-
drigues. . 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais decreta: 

Art. 19 - Fica concedido a Severino Balleste-
ros Rodrigues o título de Cidadão Honorário do 
Estado de Minas Gerais. 

Art. 29 - O titulo, representado por diploma 
especialmente confeccionado, será entregue _ao 
homenageado em reunião especial da Assembleia 
Legislativa. 

Art. 3~ - Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Sala das Reuniões, 12 de março de 1985. 
Ademir Lucas - Geraldo Ribeiro - Luiz Vicente 

- Jésus Trindade - Samir Cecílio - Sérgio Emí-
lio - Ferraz Caldas - Alcyr Nascimento - Geral-
do Pereira Sobrinho - Mário Pacheco. 

JUSTIFICAÇÃO - Trazemos à consideração da ca-
sa uma proposta de cidadania que repres~~ta a 
mais perfeita situação em que a Assemble~a de-
cide por esta homenagem. _ _ 

o título de cidadania honoraria e uma honra-
ria muito especial, concedida dentro de crité-
rios rigorosos, só contemplando pesso~s que re-
almente se tornaram merecedoras da mals profun-
da gratidão do povo mineiro; pesso~s que, embo-
ra nascidas fora dos limites geograficos do Es-
tado, ou do País (como é o caso) , para aqui vie-
RAM e se tornaram cidadãos mineiros pela iden-
tidade de interesses e pelo trabalho diuturno 
em prol dos mais legítimos interesses do nosso 
povo. . 

Este é o caso de Severino Ballesteros, c~da
dão espanhol naturalizado brasileiro, hoje um 
dos mais conhecidos e destacados industriais do 
Estado. Iniciou suas atividades em Minas no ano 
de 1931 na cidade de Nova Lima, de forma muito 
modesta: Mas, graças a seu arrojo e capacidade 
de realização, hoje é responsável pela criação 
de empregos e pela geração de imensas riquezas 
para nossa economia. 

Seu "curriculum vitae", que transcrevemos a 
seguir, reflete uma existência de ~rabalho in-
cansável e de absoluta identificaçao com os nos-· 
sos interesses mais legítimos. 

"CURRICULUM VITAE" 
Nasceu a 7 de setembro de 1906, na .. Espanha, 

filho do Sr. Inácio Ballesteros e da Sr~ Josefa 
Ballesteros Rodrigues. Casado com a Sr~ Maria 
Teresa Ginocchi Barbosa Ballesteros.1Tem dois 
filhos: Dr~ Maria Cláudia Ballesteros Resende e 
Dr. Ricardo Barbosa Ballesteros. Carreira Pro-
fissional: chegou ao Brasil em 1928. Em Razão 
de seu grande amor à Pátria que o acolheu, na-
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turalizou-se brasileiro em 4 de junho de 1980. 
1931 - Iniciou sua vida profissional, com uma 

pequena panificadora de instalações precárias 
no Município de Nova Lima - MG. 

sionárias do DER, METROBEL e DEMETR6 e dá outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de'Minas Ge-
rais decreta: 

1935 - Instalou uma indústria de calçados, Eloy 
Ballesteros ·& Cia. Ltda., em Belo Horizonte, em 
sociedade com irmão e cunhado. 

1939 - Adquiriu a maior panificadora da capi-
tal de Minas Gerais - A Nova Capital, em socie-
dade com seu cunhado. 

Art. 19 - Fica criado o sistema de passe espe-
cial para estudantes em empresas de tran~~e 
coletivo de concessão do DER, METROBEL e D~Lr~· 

Art. 29 - o valor do passe especial do estooan-
te .. corresponderã·a 50% (cinqüenta por cento) do 
valor da passagem cobrada pelas diversas conces-
sionárias aos demais usuários. 1951 - Iniciou a construção de Produtos Ali-

mentícios Cardoso S. A., sendo inaugurada em 1958, 
indústria esta que ocupa uma área de 12. 500m2 ,: 

sendo a maior indústria de biscoitos do Estado 
de Minas Gerais. 

1968 - Incorpora a Fábrica de Balas e Carame-
los Suíssa - a maior e me>.i;:; tradicional do mer-
cado mineiro - à sua indústria. · 

1969 - Adquiriu a Produtos Alimentícios Morro 
Velho s. A. - indústria de balas e caramelos 
incorporando-a à Produtos Alimentícios Cardoso 
S. A. 

1970 - Importa novos conjuntos para a sua in-
dústria, na época a maior importação de maqui-
narlo para indústria alimentícia no Brasil. 

1975 - Adquiriu todo o acervo da famosa marca 
Aymoré, instalada· em são Paulo, transferindo-a 
para Minas Gerais. 

1979 - Adquiriu a empresa J. A. Cardoso S. A. 
Indústria e Comércio - fabricante dos tradicio-
nais Biscoitos Confiança; 

1984 - Adquiriu cerca de 50.000m' de área fí-
sica para expansão do seu parque industrial em 
Contagem, além de ter adquirido, em Montes Cla-
ros, a Indústria Brasileira de Chocolates e Ca-
ramelos S. A. Está, ainda, concluindo negocia-
ção com o Estado de Minas Gerais para a aquisi-
ção do imóvel onde se situa a Tok Manufatura de 
Roupas S. A., para tornar possível a instalação 
de uma fábrica de biscoitos naquela cidade a né-
dio prazo ,-·o· que criará mais JtJO empregos dire-
tos·e imediatos. 

Também recentemente, em agosto de 1984, adqui-
·riu mais uma indústria do ramo, a Fábrica de Bis-
coitos Colombo Ltda, fabricante dos produtos po-
pulares Tortore!la. Todo.este conjunto de_ aqui-
sições e expansao faz hoJe do Grupo Aymore um dos 
maiores fabricantes de biscoitos do País e dota 
o Estado de Minas Gerais do privilégio de grande 
exportador de biscoitos para outros Estados, di-
minuindo o fluxo importador, que era acentuado, 
e do que, em 1984, o Grupo Aymoré deverá somar 
recolhimentos à Fazenda Estadual de Cr$3 bilhões 
de ICM. Todas estas indústrias foram adquiridas 
com recursos próprios. 

Atualmente o Grupo Aymoré, que preside, conce-
de 1.500 empregos diretos. Ressalte-se que, ten-
do chegado ao Brasil na qualidade de imigrante, 
tudo que realizou foi graças às imensas possibi-
lidades oferecidas pe.lo País. Faz parte da ACIC-
Associação Comercial e Industrial de Contagem, 
do CICI - Centro das Indústrias da Cidade Indus-
trial - Contagem, e da FIEMG - Federação das In-
dústrias do Estado de Minas Gerais; do Clube Cam-
pestre e do Grêmio Espanhol. Foi agraciado com 
Diploma e Medalha do Mérito Industrial da Fede-
ração das Indústrias do Estado de Minas Gerais 
(1966) e com a distinção honorária do Registro 
Internacional como Membro ".Who 's Who" da SJ,l_~. 

Como se pode depreender de seu-wcurriculum vi-
tae", a dívida de gratidão do povo mineiro para 
com Severino Ballesteros é imensa. A proposta de 
cidadania honorária que trazemos à consideração 
da Casa é a melhor maneira de expressar o reco-
nhecimento de Minas a este ilustre cidadão, que, 
tendo-se integrado à vida de nossa comunidade, 
vem a tantos anos contribuindo decisivamente pa-
ra o nosso desenvolvimento, tornando-se mineiro 
pela identidade de interesses e de ideais. 

Por essas razões, solicitamos o indispensável 
apoio dos eminentes pares ao projeto que ora sub-
metemos a sua apreciação. 

Ademir Lucas 
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do 

dia para 1~ discussão, nos termos do art. 184 e 
seu § 19 do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N9 1.170/85 

Art. 39 - Os passes especiais só poderão ser 
vendidos pelas empresas concessionárias ao estu-
dante que comprove estar matriculado e . freqüen-
tando regularmente a escola. 

Art. 49 - Fica estipulado o prazo de 60 (ses-
senta) dias para que o DER, METROBEL e DEMETRC 
regulamentem e apliquem esta lei, a partir da da-
ta de sua publicação. 

de Art. 59 - Esta lei entra em vigor na data· 
sua publicação. _ 

Art. 69 - Revogam-se as disposições em contra-
rio. 

Sala das Reuniões, 12 de março de 1985. _ . 
Marcos Peixoto - Hugo Campos - José BonifaclO 

Filho - Paulo Araújo - Hélio Resende - Mário Pa-
checo. 

JUSTIFICAÇÃO - O Estado de Minas Gerais vem cum-
prindo um arrojado programa de construção, am-
pliação e reforma de escolas estaduais de 19 grau 
e extensão de séries em várias unidades do inte-
rior, visando a atender a demanda estudantil. 's 

Segundo mensagem encaminhada a esta casa, mal 
de 35 mil bolsas de estudos foram distribuída? a 
alunos carentes nas escolas particulares, mas exJ.S-
te ainda uma legião deles matriculados naquelaS 
escolas, devido à falta de vagas na rede oficial 
de ensino, e que não foram contemplados com es-
sas bolsas. Isso é fato notório e sabido. 

Ora, esta situação vem acarretando uma oferta 
crescente de vagas na rede particular de .ensino 
e a demanda tem forçado a elevação das anw.dades. 

_No curso médio, por exemplo, as estátís~i~a! 
saoassustadoras. Em cada 100 alunos que inlcla 
0 curso, somente 55% conseguem concluí-lo, devi-
do às elevadas anuidades e taxas de material e 
ao preço dos objetos escolares e do transporte 
c~letivo, sendo que este, além de insuficie~t7~ 
alnda contribui para o descontrole orçamentarl 
- cerc~ de 15 a 17% dos salários são consumidos 
nessa area. 

Estamos entrando numa nova era com nova meto-
dologia política e administrativ~ na gestão dos 
bens públic~s, com novo governQ e com program: 
de socorro as classes menos favorecidas, confor 
me consta do Programa Social da Nova República, 
com. a valorização do homem e do seu potencial pro-
dutlvo. Assim, nada mais justo que p~wmos for-
m~s de,_a part~r de Minas Gerais, berço das mo-
dlficaçoes pol1 ticas em andamento darmos o exem-
p~o.de que serão efetivamente cum~ridos os pro-
pos:tos dessa nova era, concedendo-se passe es-
peclal de transporte para os estudantes. · 

Desde a infância, nos nossos saudosos tempos de 
grup~ escolar, cada um de nós aprendeu que o Bra-
sil e um país subdesenvolvido do Terceiro Mundo. 
Com 0 atual êxodo de jovens dos bancos escola-
res' aumentando ainda mais o analfàbetismo, • a nossa 
posteridade certamente aprenderá o mesmo que nos 
foi en~inado. Não há, pois, d~envo1vimento sem 
educaçao, e esse problema de carteiras vazias na! 
escolas deve ser encarado seriamente. Ao poder pu-
bliso cabe dar as condições e todos os meios dis-
ponlveis para manter os nossos jovens nas esco-
las. 

Embo:a reconhecendo que esta proposição n~ re-
solvera o angustiante problema, pelo menos e um 
passo decisivo na busca de soluções mais efeti-
vas e duradouras. 

Apelo, assim, para a sensibilidade política e 
social dos ilustres e laboriosos pariarrentares com 
assento nesta Casa, no sentido de que envidem es-
f~rços para que o projeto de lei ora em aprecia-
çao seja efetivamente aprovado e transformado em 
lei. 

Harcos Peixoto 

Cria o sistema de passe especial para estudan-
tes em empresas de transporte coletivo, conces-

- Publicado, inclua-se o projeto em ordem 
dia para 1~ discussão, nos termos do art. 184 
seu § 19 do Regimento Interno. 

do 
e 



PROJE'rO DE LEI N9 1 .171/85 
Declara de utilidade pública o Instituto Edu-

cacional Fraternidade Cristã, com sede na cida-
de de Governador Valadares. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge-
rais decreta: 

Art. 19 - Fica declarado de utilidade pública 
o Instituto Educacional Fraternidade cristã, com 
sede na cidade de Governador Valadares. 

Art. 29 - Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 39 - Revogam-se as disposiç5es em contrá-
rio. 

Sala das Reuni5es, 12 de março de 1985. 
Marcos Peixoto - Hugo Campos - Paulo Araújo 

Hélio Resende - Mário Pacheco - José Eonifácio Fi-
lho. 

JUSTIFICAÇAO - O Instituto Educacional Frater-
nidade Cristã, com sede na Rua do Seminário, 544, 
Bairro Altinópolis, em Governador Valadares, é 
uma entidade eminentemente filantrópica, com per-
sonalidade jurídica, conforme registro de seus 
estatutos no Cartório de Títulos e Documentos e 
Civil das Pessoas Jurídicas de Governador Vala-
dares, sob o n9 448, livro A-1, fls. 195, em da-
ta de 30 de setembro de 1983. 

Cumprindo os preceitos estatutários, a entida-
de vem funcionando há mais de dois anos no aten-
dimento à criança carente, buscando sua promoção 
social e o atendimento às suas necessidades bá-
sicas de educação, alimentação e saúde. 

Sua diretoria é formada por pessoas de reco-
nhecida idoneidade moral, que nada percebem pelo 
exercício dos respectivos cargos, conforme ates-
ta o MH. Juiz de Direito da Comarca de Governa-
dor Valadares. 

Marcos Peixoto 
Publicado, inclua-se o projeto em ordem do 

dia para 1~ discussão, nos termos do art. 184 e 
seu § 19 do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N9 1.173/85 
Declara de utilidade pública a Sociedade Musi-

cal Lira do Centenário, com sede em Cataguases. 
l1 Assembléia Legislativa do Estado de !.Unas Ge-

rais decreta: 
Art. 19 - Fica declarada de utilidade pública 

a Sociedade Musical Lira do Centenário, com sede 
em Cataguases. 

Art. 29 - Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 39 - Revogam-se as disposiç5es em contrá-
rio. 

Sala das Reuni5es, 12 de março de 1985. 
Juarez Hoskcn - João Pinto Ribeiro - Agostinho 

Patrus - Samir Cecilia - José Maria Chaves - Al-
cyr Nascimento. 

JUS'l'IFICAÇÃO - A corporação musical Lira do Cen-
tenári:?, fundada em 1977, em Cataguases, vem, des-
de cntao, propiciando à juventude e a toda a co-
munidade cataguasense aperfeiçoamento cultural 
musical e artístico. ' 

_seus componentes são pessoas dotadas de forma-
çao artística aprimorada c desempenham com pra-
zer o papel que lhes é conferido pela sociedade. 

Dentre os inúmeros beneficios que a Lira do Cen-
t~nário ~r~z.ã ~omunidade de Cataguases, podemos 
Cl.tar a.l.nl.cl.açao musical dos jovens interessa-
dos em l.ng:;essar.no mundo da música,. Além disso, 
a.corporaç~o abr1.lhanta sobremaneira os a.conte~ 
Cl.mentos Cl.vicos e religiosos. 

. Suas inúmeras apresentações, quer sejam fol.cló-
rl.cas, popu~ares ou eruditqs. expressam. em rit':" 
mo e harmonl.a, as caracter1.sticas e o sentimento 
do povo brasileiro. 

Há de se louvar, ainda, a persistência, o en-
tusiasmo, a dedicação de tosas os seus componen-
tes, que, ao longo destes anos, vêm contribuin-
do, de forma decisiva, para o seu engrandecimen-
to. 

Encontrando-se em funcionamento há mais de do-
is anos e sendo sua diretoria composta por pes-
soas idôneas, que nada percebem pelo desempenho 
de suas funções, entendemos que a entidade aten-
de a todas as exigências legais para que seja de-
clarada de utilidade pública. 

Juarez llosken 

- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do 

dia para 1~ discussão, nos termos do art. 184 
seu § 19 do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N9 1.174/85 
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e 

Declara de utilidade pública a AssociaçãoEvan-
gélica Beneficente Valadarense, com sede no Mu-
nicípio de Governador Valadares. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge-
rais decreta: 

Art. 19 - Fica declarada de utilidade pública 
a Associação Evangélica Valadarense, com sede no 
Município de Governador Valadares. 

Art. 29 - Esta lei entra em vigor na data d~ 
sua publicação. 

Art. 39 - Revogam-se as disposições érn contrá-
rio. 

Sala das Reuniões, 12 de março de 1985. 
Raimundo Rezende - Antônio Faria - Ademir Lu-

cas - João Pinto Ribeiro - Geraldo Pereira So-
brinho - Mares Guia. 

JUSTIFICAÇÃO - A Associação Evangélica B~nefi
cente Valadarense, com sede no Município de Go-
vernador Valadares, fundada em 15 de novembro de 
1979, é urna sociedade civil, sem fins lucrati-
vos, com objetivos filantrópicos. 

A referida Associação mantém, naquela cidade 
o Hospital Evangélico, que presta assistência mé~ 
dica-hospitalar aos doentes pobres da região, des-
tacando-se, assim, pelo seu relevante trabalho 
na área da saúde. 

Em vista dos inestimáveis serviços prestados à 
comunidade valadarense pela Associação já cita-
da, apresenta~os à Casa este projeto, que, espe-
ramos, contara com a aprovação dos nobres cole-
gas, reconhecendo-se, assim, a utilidade pública 
daquela entidade. 

Raimundo Rezende 
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do 

dia para 1~ discussão, nos termos do ~rt. 184 e 
seu § 19 do Regimento Interno. 

REQUERIMENTO N9 2.622/85 
ExmQ. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve requer a v. Ex~, 
na forma regimental, seja encaminhado ofício aos 
.El'm9s Srs. Hélio Carvalho Garcia Governador do 
~t~do, e Silvio de Andrade Abre~ Júnior, Secre-
·tarl.o de E~ta~o do Interior e Justiça, solici-
tando a cr1.açao e instalação de Defensoria PÚ-
blica em Itamarandiba. 

Requer, ~inda, que deste requerimento, bem co-
~ ~os_motl.vos que o fundamentam, seja dada ci-
encl.a aquelas autoridades. 

Sala das Reuniões, 12 de março de 1985. 
!"'la.rcos Peixoto -:,Hugo Campos - Paulo Araújo _ 

Hell.o Resende - Mario Pacheco - José Bonifác1.o Fi-
lho. 

JUSTIFICAÇÃO - Uma das metas do Governo minei-
ro diz respeito à instalação de defensorias pú-
blicas nas diversas comarcas do Estado, garan-
tindo aos oprimidos e carentes de recursos a jus-
tiça gratuita para a defesa de seus direitos e 
assegurando a prestação jurisdicional a todos os 
cidadãos. 

Em conseqüência da política econômica adotada 
no Pais, discordante dos reais interesses nacio-
nais, as populações tornaram-se vitimas do desem-
prego, da fome, do tratamento diferenciado entre 
os diversos níveis sociais, sendo relegadas a so-
breviver em condições subumanas e a serem condu-
zidas à marginalidade social. 

Cabe ao Governo solucionar a crise econômica e 
social das comunidades. Além de proporcionar-
lhes condições de subsistência, como educação, 
alimentação, casa e trabalho, é direito de todos 
o acesso aos órgãos judiciários para defesa de 
seus interesses. Na impossibilidade, por falta 
de recursos, determina a lei a assistência judi-
ciária gratuita. É o que vem sendo provido pelo 
Governo, com a instalação de defensorias públi-
cas no Estado. 

Itarnarandiba, Município situado no Alto Jequi-
tinhonha, com a população de 30 mil habitantes, 
está inserido em região assolada pela seca. Rés-
sentindo-se, também, da crise econômica que as-
sola o Pais, encontra-se assoberbada por confli-
tos sociais, que reclamam a atuação da justiça 
na defesa de partes que não têm condições de pa-
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gar advogado e custas do processo. 
Considerando a amplitude social e a justiça da 

proposição, nós a submetemos aos nobres pares, pa-
ra que seja aprovada. 

Marcos Peixoto. 
- Publicar. À Comissão de Justiça. 

REQUERIMENTO N9 2.623/85 
Exm9 Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

o Deputado signatário, na forma regirrental, re-
quer a V. Ex'i', ouvida a Casa, seja formulado apelo 
aos Exm9s Srs. Governador do Estado, Dr. Hélio Gar-
cia· Secretário de Estado dos Transportes, Depu-
tad~ Âlvaro Antônio Teixeira Dias; e Diretor-Ge-
ral do Departamento de Est:rr>.ãas de Rodagem, Dr. 
Antônio Alberto Canabrava, no sentido de que o 
DER encampe o trecho de estrada que faz a liga-
ção das cidades de Rubim e Almenara. 

Sala das Reuniões, 12 de março de 1985. 
Marcos Peixoto - Hugo Campos - Paulo Araújo -

Hélio Resende - Mário Pacheco - José Ponifácio Fi-
lho. 

JUSTIFICAÇÃO - A estrada que liga as cidades 
de Rubim e Almenara se encontra em péssimo esta-
do de conservação, devido à falta de re=sos da-
queles Municípios. 

Com as chuvas que, recentemente, assolaram a 
região, a situação tornou-se calamitosa, preju-
dicando sobremaneira o trânsito, tanto de passa-
geiros como de cargas, afetando, assim, a vida 
dos moradores daquelas localidades. 

Pelo exposto, solicitamos à Casa sua aprovação 
ao presente requerimento. 

Marcos Peixoto 
- Publicar. À Comissão de Economia e Obras PÚ-

blicas. 
REQUERIMENTO N9 2.624/85 

Exm9 Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
' ,. Estado de Minas Gerais. 

o Deputado que este subscreve, na forma regi-
mental, requer a V. Ex'i', ouvido o Plenário, se-
jam formulados apelos aos Exmos. Srs. Presidente 
do Banco do Brasil, Dr. Oswaldo Roberto Colin, e 
Gerente Regional daquele Banco em Minas Gerais, 
Sr. Florivaldo Erotide Silva, no sentido de se 
instalar a agência bancá~ia criada no Município 
de Pavão, cujas instalaçoes se encontram prontas 
e inclusive vistoriadas e fiscalizadas por fun-
cionários do Banco. 

Sala das Reuniões, 12 
Marcos Peixoto - José 

Campos - Paulo Araújo -
checo. 

de março de 1985. 
Bonifácio Filho - Hugo 
Hélio Resende - Mário Pa-

JUSTIFICAÇÃO - A grande e justa reivindicação 
das camadas interioranas reside, indubitavelmen-
te, na obtenção de crédito_q~e possibilite a am-
pliação de suas bases economlcas. _ 

Tal assertiva se confirma em Pavao, que, dada 
a excelência de suas terras, tem na agricultura, 
na pecuária e na silvicultu:a s~as fonte~ de r~
queza alimentadas pela industrla extratlva ml-
neral: de transformação ou ben~ficiament<;> de pro-
dutos agrículas e pela prestaçao d~servlços. 

Situado na--Zona do Mucuri - uma das reglOes so-
fridas de nosso Estado, porém operosa e produti-
va e com enorme potencialidade, desde que conve-
nientemente explorada -, o Município necessita 
de um sistema mais eficiente de crédito, para qu~ 
possa superar o grave problema de escassez de meios 
financeiros. 

A instalação da agência do Banco do Brasil, que 
já foi criada e cujas instalações se encontram 
prontas e inclusive vistoriadas e fiscalizadas por 
um funcionário do Banco, virá, assim, ao encon-
tro de antiga aspiração da comunidade de Pavão, 
constituindo-se em notável dinamização de todas 
as suas atividades, através da facilidade de cré-
dito, da ampliação de suas fontes de recursos e 
do mercado de trabalho. 

A direção do estabelecimento, integrada ror pes-
soas de largo descortino, naturalmente vai aco-
lher de bom grado o nosso pedido, atendendo às 
expectativas e aos anseios daqueles que sempre 
tiveram no Banco do Brasil um modelo de organi-
zação, de dinamismo e de eficiência, a serviço 
do progresso. 

Com base no exposto, solicitamos aos ilustres 

pares a aprovação deste requerimento. 
Marcos Peixoto 
- Publicar. À Comissão de Economia e Obras PÚ-

blicas. 

REQUERII1EN'l'O N9 2. 6 2 5 I 85 
Exm9 Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve requer a v. Ex'i', 
na forma regimental, seja encaminhado apelo aos 
Exmos. Srs. Dr. Hélio Carvalho Garcia, Govern~
dor do Estado; Dr. Octávio Elísio Alves de Brl-
to, Secretário de Estado da Educação; e Dr. Aloí-
sio M. Vasconcelos Novais, Presidente da Comi~
são de Construção, Ampliação e Reforma de Pre-
dios Escolares - CARPE, no sentido de serem ad~
tadas providências visando à reforma e ampliaçao 
da Escola Estadual de Bertópolis, instalada no 
prédio onde funciona a Escola Estadual de 19 grau 
e a E. E. de Santa Helena, no Distrito de Balbi-
nôpolis. 

Requer, ainda, que desta solicitação, bem como 
dos motivos que a justificam, seja dado conheci-
mento àquelas autoridades. 

Sala das Reuniões, 12 de março de 1985. 
Marcos Peixoto - Hugo Campos - José Bonifácio 

Filho - Paulo Araújo - Hélio Resende - Mário Pa-
checo. 

JUSTIFICAÇÃO - No restabelecimento dos direi-
tos sociais, o Governo de Minas tem-se empenhado 
em conferir ao povo condições que lhe possibil~
tem o acesso à educação, aos órgãos de saúde pu-
blica ~ a outras franquias que, sem dúvida, con-
correrao para o seu bem-estar. 

A educação é setor imprescindível ao desenvol-
vimento, e cumpre ao Estado, na promoção do bem 
público, assegurar a educação aos cidadãos, ofe-
recendo-lhes escolas em número suficiente e de 
boa qualidade. 

Um dos órgãos executores do Governo e que aten-
de a esses objetivos é a CARPE, que integra a es-
trutura da Secretaria da Educação, no setor que 
trata da construção, reforma e aparelhamento de 
prédios escolares, assegurando o seu bom funcio-
namento. 

A medida proposta irá beneficiar o Município 
de Bertópolis, situado na Zona do Mucuri, que es-
pera do Governo de Minas soluções favoráveis a 
formação de seus jovens. 

Marcos Peixoto 
- Publicar. À Comissão de Economia e Obras PÚ-

blicas. 

REQUERIMENTO N9 2.626/85 
Exm9 Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

o Deputado que este subscreve, na forma regi-
mental, requer a V. Ex'i' sejam encaminhados ape-
los da Casa aos Exmos. Srs. Governador do Esta-
do, Dr. Hélio Carvalho Garcia, e Secretário de 
Estado da Saúde, Dr. Dario de Faria Tavares, no 
sentido de que se tomem providências para a ins-
talação de um posto de saúde no Município de Ber-
tópolis. 

Requer, ainda, que desta solicitação sejam ci-
entificadas aquelas ilustres autoridades, enca-
minhando-se-lhes cópia, em inteiro teor, da jus-
tificação que fundamenta o presente requerimen-
to. 

Sala das Reuniões, 12 
Marcos Peixoto - José 

Campos - Paulo Araújo -
çheco. 

de março de 1985. 
Bonifácio Filho - Hugo 
Hélio Resende - Mário Pa-

JUSTIFICAÇÃO - A saúde é bem comum e um dbs 
elementos integradores da plenitude da vida. Po-
vo sem saúde é povo sofrido e pouco ou nada rea-
liza. 

Qualquer iniciativa visando a aumentar o núme-
ro e, principalmente, a qualidade de nossos ser-
viços médicos e hospitalares, em benefício da ele-
vação do nível de saúde de nossa gente, deve ser 
bem recebida e apoiada por todos nós. 

O gozo da saúde é direito reconhecido e pro-
clamado pela Organização Mundial de Saúde OMS, 
como condição fundamental para a paz e segurança 
do mundo. E a Constituição do Estado diz que "a 
saúde como estado de bem-estar físico, mental e 
social é um direito inalienável da pessoa huma-
na". t; direito e dever de todos, como enfatizao 



parágrafo un1co do artigo citado, "a defesa e pro-
teção da saúde é dever do Estado, do !1unicípio, 
da comunidade e do indivíduo". 

O Município de Bertôpolis, situado na Zona do 
Mucuri, ressente-se da ausência de um posto de 
saúde, para qarantir o atendimento ã população 
carente e, dessa forma, cumprir com eficiência 
as metas do programa governamental de saúde. 

O atendimento desta reivindicação, além de ser 
de inteira justiça, representaria uma medida de 
desc;ortino, pois beneficiaria uma parcela consi-
deravel dessa região carente do Mucuri, já que a 
assistência médica é quase inacessível a uma ex-
tensa camada da população local. 

Pelo exposto, solicitamos aos nobres pares a 
aprovação deste requerimento. 

!1arcos Peixoto 
- Publicar. À Comissão de Saúde. 

REQUERIMENTO N? 2.627/85 
Exm? Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, na forma regi-
mental, requer a V. Ex~ seja encaminhado apelo 
da Casa ao Presidente do Banco Central do Bra-
sil, Dr. Affonso Celso Pastare, a fim de que se 
estendam as providências determinadas pela Cir-
cular n? 912, emitida pela Diretoria de Crédito 
Rural, Industrial e Programas Especiais daquele 
Banco, aos Vales do Mucuri, Jequitinhonha e Rio 
Doce, regiões bastante castigadas pelas enchen-
tes. 

Requer, ainda, que desta manifestação seja da-
do conhecimento à autoridade referida; juntando-
s~ ao_expediente cópia de inteiro teor da justi-
flcaçao que acompanha o presente requerimento. 

Sala das Reuniões, 12 de março de 1985. 
.Marcos Peixoto - Hugo Campos - José Bonifácio 

Fllho - Paulo Araújo - Hélio Resende - Hário Pa-
checo. 

JUSTIFICAÇÃO - Ocupando uma área privilegiada 
do nosso Estado, os três vales se limitam, in-
ter?ondo-se, ao sul do Jequitinhonha, o Mucuri e 
o R1o Doce. 

A atividade principal da vasta região por onde 
se estendem aqueles vales é a agropecuária e, con-
seqüentemente, a indústria de transformação. Seu 
solo oferece riqueza de fertilidade, com elevado 
poder de produtividade, dependendo o seu desen-
Volv~mento apenas da ação governamental através 
dos o - - ' rgaos publicas que ali devem e podem atuar. 

Castigada pelas enchentes decorrentes do ex-
cesso de chuvas, toda aquela região sofreu enor-
me~ perdas, imobilizando quase toda atividade lá 
e~lstente e, portanto, merecendo uma especial aten-
çao por pa~te dos nossos dirigentes. 
d Os benef1cios gerados pelas providências toma-
las de acordo com a Circular n9 912, emitida pe-

0 Banco Central do Brasil, serão multiplicado-
r;s, reani~ando os agropecuaristas atingidos e 
a1 ~ populaçoes dos municípios pertencentes ãque-
es vales. 
.Justa, portanto, a nossa reivindicação no sen-

~l~o de se es~ende:em as providências deterrnin~
ao pela alud1da c1rcula~ aos Vales do Jequit1-

nhonha, Mucuri e Rio Doce. 
.so~icitamos dos nobres pares o apoio necessá-

r1o a aprovação deste requerimento. 
Marcos Peixoto 
- Publicar. A Comissão de Agropecuária. 

REQUERIMENTO N9 2.630/85 
Exm9 Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O.Deputado que este subscreve requer, na forma 
reg1~ental, seja encaminhada solicitação ao Se-
cretario de Estado de Esportes, Lazer e Turismo, 
~eputado Leopoldo Bessone, no sentido de que se-
Ja concedida verba para a construção de uma pra-
ça de esportes na cidade de Toledo. 

Sala das Reuniões, 12 de março de 1985. 
. Ronaldo Carvalho - Samir Cecília - Hugo Gonti-
JO - Antônio Faria - Paulo Araújo - Raimundo Al-
bergaria, 

JUSTIFICAÇÃO - A construção de uma praça de es-
portes na referida cidade iria proporcionar um 
melhor aprimoramento físico da juventude tole-
dense, preservando ainda mais a sua saúde. 

Cumpre esclarecer que o Prefeito daquela cida-
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de, embora não medindo esforços para construir a 
aludida praça, não dispõe de recursos suficien-
tes para tal. 

Assim, esperamos contar com o apoio dos nobres 
pares para a aprovação deste. 

Ronaldo Carvalho 
- Publicar. A Comissão de Economia e Obras PÚ-

blicas. 
REQUERIMENTO N? 2.631/85 

Exm9 Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve requer, na forma 
regimental, seja encaminhada solicitação ao Pre-
sidente da COPASA, Dr. Marco Antônio Guimarães 
Monteiro, no sentido de se proceder à instalação 
de água no Bairro dos Pereiras, na cidade de To-
ledo. 

Sala das Reuniões, 12 de março de 1985. 
Ronaldo Carvalho - Samir Cecília - Paulo Araú-

jo - José Maria Chaves - João Pinto Ribeiro - An-
tônio Faria - Hugo Gontijo. 

JUSTIFICAÇÃO - A instalação de água no Bairro 
dos Pereiras irá proporcionar aos seus moradores 
um maior conforto, já que fazem um esforço gran-
de para consegui-la, além de ser a água da COPA-
SA bem tratada, proporcionando melhores conoi-
GÕes· de saúde, pr incipalrnen te às crianças. 

Pela alta importância do pleito, esperamos o 
apoio decisivo dos nobres pares para a aprovação 
deste. 

Ronaldo Carvalho 
- Publicar. A Comissão de Economia e Obras PÚ-

blicas. 
REQUERIMENTO N? 2.632/85 

Exrn9 Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve requer, na forma 
regimental, sejam solicitadas providências ao Sr. 
Governador do Estado e ao Sr. Secretário de Es-
tado da Educação no sentido de que seja instala-
da urna escola noturna de 5~ a 8~ séries no Dis-
trito de Martinho Campos/ Município de Três Pon-
tas. 

Sala das Reuniões, 12 de março de 1985. 
Ronaldo Carvalho - Samir Cecília - José Maria 

Chaves - João Pinto Ribeiro - Armando COsta - Hu-
go Gontijo. 

JUSTIFICAÇÃO - A instalação da referida escola 
iria atender aos alunos que trabalham durante o 
dia e estão impedidos, por esse motivo, de fre-
qüentar as aulas. Nada mais justo do que propor-
cionar condições de ensino aos que necessitam fre-
qüentar a escola de 19 grau e trabalhar. 

Assim, esperamos cQntar com o apoio dos nobres 
pares para a aprovaçao deste. 

Ronaldo Carvalho 
- Publicar. A Comissão de Educação. 

REQUERIMENTO N9·2:633i85 
Exm9 Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

o Deputado que este subscreve, na forma regi-
mental, requer a v. Ex~ se digne encaminhar ao 
Dr. Antônio Alberto Canabrava, ilustre Diretor-
Geral do Departamento de Estradas de Rodagem -
DER-MG, veemente apelo no sentido de que seja re-
capeado o asfalto de Marilândia, Municlpio deIta-
peceric.a. 

Requer, ainda, seja enviada à ilustre autori-
dade cõpia de inteiro teor deste requerimento. 

Sala das Reuniões, 12 de março de 1985. 
Jaime Martins - Paulo Almada - João Rosa - Jé-

sus Trindade - Paulo Araújo - Samir Cecília. 
JUSTIFICAÇÃO: O Distrito de Marilândia já pos-

sui asfalto, mas infelizmente o mesmo se encon-
tra danificado, necessitando urgentemente de ser 
recapeado. 

Trata-se de urna cidade progressista, já possu-
idora de um certo movimento de trânsito, e o con-
serto desse asfalto sô beneficiaria a popu1qção 
local. 

Na firme expectativa do apoio de meus pares nes-
ta augusta Casa é que conto com a aprovação da 
presente proposição. 

Jaime Martins 
- Publicar. A Comissão de Economia e Obras Pú-

blicas. 
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REQUERIMENTO N9 2.634/85 ral de incontestável envergadura. 

Exm9 sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. . 

o Deputado que este subscreve, na forma regl-
ental requer a v. Ex'i se dlgne formular vee-

~ente ~pelo ao Dr. Antônio Alberto Canabrava, ilus-
tre Diretor do Departament~ ~e ~stradas de Roda-
gem, pedindo urgentes provlden~las par~ a c~ns
trução de um quebra-mola~_ou lnstalaçao_de slnal 
luminoso no trecho rodovlarlo entre a Vlla Es-
portiva e o Jardim Glória, Município de Vespasi-
ano, que liga o Aeroporto de Confins a Belo Ho-
rizonte. 

Neném Barbosa como era carinhosamente chama-
do, foi avaliad~r judicial do Estado e avaliador 
do Banco do Brasil, graças aos conhecimentos ad-
quiridos pela vivência que tinha da região. 

Destacou-se como contista e foi, ainda, um d~s 
principais integrantes da Comissão de Construçao 
do Parque de Exposição e membro do Conselho Fls-

Requer, ainda, que seja enviada à autoridade 
acima mencionada cópia de inteiro teor deste re-
querimento. 

Sala das reuniões, 12 de março de_1985. 
Jaime Martins - Paulo Almada - Joao Rosa 

sus Trindade - Paulo Araújo - Samir Cecílio. 
Jé-

JUSTIFICAÇÃO: A providência em questão signi-
fica atendimento a um pedido dos mais 1ustos, que, 
há muito, vem sendo feito pela populaçao exis-
tente nas confluências daquele trecho, por ser 
obrigada u atravessar a rodovia para cumprir obri--
a ar·ecs da faina diária. Os veículos que ali tra-
fe~am não respeitam a velocidade arbitri:[da e cons-
tantes têm sido os atropelamentos, mutllando ou 
tirando a vida de laboriosos pedestres e zelosos 
pais de família. 

Confiados no reconhecido sentimento humano do 
Dr. Canabrava e na elevada reputação de sua equi-
pe, esperamos ser ':tendidos, imediatamente, nes-
te angustiante plelto. 

Jaime Martins 
_ Publicar. À comissão de Economia e Obras Pú-

blicas. 
REQUERIMENTO 

Exm9 Sr. Presidente-da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. . . 

o Deputado que este subscreve, devldame~te apo~a
do na forma regimental, requer a V. Ex., ouvldo 
0 Plenário, a suspensão das atividad~s legisla-
tivas e administrativas da Casa no dla 15 de=-
ço corrente, em virtude da posse do Dr~ T~ncredo 
de Almeida Neves como Presidente da l18piil:'llca ~e
derativa do Brasil, para que_Deputados e funcl~
nários possam acompanhar e VlVer este momento Cl-
vico de alto significado para o futuro de nossa 
Pátria. 

Sala das Reuniões, 12 de março de 1985. 
José Maria Chaves - João Pedro Gustin - Manoel 

conegundes - Raimundo Rezende - João Rosa - Del-
fim Ribeiro - João Navarro - Jésus Trindade - Jo-
sé Geraldo de Oliveira - Alcyr Nascimento - Elmo 
Braz. 

- Publicar. 
REQUERIMENTO 

Exm9 Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

o Deputado que este subscreve cumpre o doloro-
so dever de comunicar ã Casa o falecimento do.Sr. 
Augusto Octávio Barbosa, ocorrido aos 10 de fe-
vereiro próximo passado, em Montes Claros, e so-
licita a v. Ex~ seja dada ciência à família en-
lutada, na pessoa de sua viúva, Sr~ Jeny Simões 
canella Barbosa, residente na Rua Afonso Pena,.n9 
203, naquela cidade, manifestando-se, na oportu-
nidade, o voto de pesar desta Assembléia pelo in-
fausto acontecimento. 

Sala das Reuniões, 12 de março de 1985. 
Artur Fagundes - Hugo Campos - Jaciel Pereira 

- Antônio de Araújo - Vera Coutinho - Marcos Pei-
xoto. 

JUSTIFICAÇÃO - O falecimento do Sr. Augusto Oc-
távio Barbosa, ocorrido aos 10 de fevereiro pró-
ximo passado, em Montes Claros, trouxe grande cçms-
ternação, não apenas aos seus familiares, mas, 
igualmente, aos incontáveis amigos dessa concei-
tuada e tradicional família norte-mineira. 

Nascido aos 16 de abril de 1910, em Coração de 
Jesus, onde foi sacristão, sineiro e carreira, 
transferiu-se para Montes Claros em 1930, onde, 
inicialmente, se dedicou ao comércio de secos e 
molhados e, posteriormente, a uma lavanderia. 

Extremamente dedicado ao trabalho, tornou-se 
um dos grandes fazendeiros pecuaristas da regi-
ão, condição em que atuou decisivamente em enti-
dades de classe, transformando-se em líder ru-

cal do Curtume Norte de Minas. ~ 
Foi também um dos fundadores do FRIGONORTE, or-

gão que contribuiu decisivamente para o desen-
volvimento do Município. 

Articulista de quinta-essência, destacou-se como 
um dos melhores intérpretes dos interesses e das 
dificuldades dos pecuaristas do Norte de Minas. 

O Sr. Augusto Octávio Barbosa foi exerrplar c~e
fe de família, formando um lar feliz e harmonlO-
so. 

Deixa a viúva, Sr~ Jeny Simões Canella Barbo-
sa, e ainda uma filha, a Sr~ Luiza Otany Barbosa 
Lopes, casada com o Dr. Francisco Lopes Neto. 

Artur Fagundes 
- Publicar. 

REQUERIMENTO 
Exm9 Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. . 

O Deputado que este subscreve, na forma _regl= 
mental, requer a V. Ex'i, ouvida a Casa, a lnser 
ção na a ta de nossos trabalhos de um voto de pro-
fundo pesar pelo falecimento do Sr. Antôni~ M~ur
thé Sampaio, ocorrido dia 18 de janeiro ultlmo, 
dando-se do fato conhecimento à família enl~ti:(
da, nas pessoas de sua viúva, D. Francisca DlnlZ 
Mourthé, residente em Curvelo, na Rua santo.f~n
tônio da Estrada, 170, e de seu filho, Pacl lCO 
Mourthé Sampaio, residente na Rua Constantino Du-
tra Amaral, 197, na mesma cidade. 

Sala das Reuniões, 12 de março de 1985-
José Santana- João Barbosa- Domingos Lanna. 

~onaldo Carvalho - Hugo Gontijo - Nilson Gontl-
JO. 

JUSTIFICAÇÃO - o falecimento do Sr. Antônio Mourde 
thé Sampaio causou profundo pesar na cidade 
Curvelo, onde nasceu o extinto, em 12 de dezem-
bro de 1901. 

Era filho de tradicional família de Curvelo e 
herdou de seu pai, João Mourthé Sampaio, a pro-
fissão de agrimensor, que exerceu durante 60 W:0~·z 

Casando-se, em 1930, com a sr~ Francisca Dlnl 
Mourthé, teve cinco filhos: ~·ereza Cristina, Pa-
cifico, Afonso, Antônio e Valério, todos casa-
dos, sendo sua descendência acrescida de 13 ne-
tos. 

Antônio Mourthé de Sampaio foi um homem dota~o 
de excelentes qualidades de caráter e personall--
dade, sendo, por isso, pessoa largamente estima-
da e admirada na sociedade de curvelo. ~re de-
votado ao lar, foi esposo e pai exemplar deixan-
do aos seus filhos uma herança de vida pautada 
no trabalho e na honradez e a memória viva de ho-
mem de bem. 

Homem de coração bondoso, alegre e semp::e de-:-
votado a ajudar os amigos, Antônio Mourthe fol 
nomeado, em 1947, pelo Governador Milton Campos, 
Prefeito de Curvelo exercendo o cargo com se-
riedade, prudência,'equilibrio e dinamismo, nu~a 
fa~e difí~il e delicada da vida politica brasl-
lelra, apos 30 anos de ditadura. 

Devotado às suas atividades na chefia do Exe-
cutivo Municipal de Curve lo, deixou, em pouco tem-
po de governo, uma vasta folha de relevantes ser-
viços p~estados ao Município, principalmente com 
a criaçao de escolas, abertura de estradas e a 
implantação de linha telefônica, propiciando a 
todos os distritos a oportunidade do uso desse 
moderno meio de comunicação. 

Em 1954, foi eleito Vice-Prefeito, na chapa ~o 
Prefeito Paulo de Salvo, dando ao seu companhel-
ro a solidariedade, o entusiasmo e o apoio para 
o êxito de sua administração já que era profun-
do conhecedor dos problemas ~ das necessidades 
da comunidade. 

Criados no exemplo e na orientação de Antônio 
Mourthé Sampaio, homem lutador e de visão, seus 
filhos fundaram, com a sua ajuda, a Construt~ra 
Diniz Mourthé c a firma Diniz Mourthé Materlal 
de Construção, estabelecimento comercial que ~e 
vem projetando no conceito e na preferência do pu-
blico, não só mineiro, mas além de nossas fron-



teiras, pois a firma jã estabeleceu uma filial 
na cidade ele Marabã, Estado elo Pará, sob o co-
mando de Val~rio. 

Ao desaparecer, aos 83 anos de idade, Antônio 
Hc:ur th~ Sampaio deixou consagrado o principio c r i s-
tao de uma vida familiar exemplar, onde semeou 
amor e compreensão. Foi mar ido dedicado, pai amo-
roso, companheiro nas dores e alegrias. 

Deixou um largo circulo de amigos que o acom-
panharam até o Cemitério das Palmeiras, última 
morada desse homem inigualável, que deixou entre 
nós um rastro luminoso de seus atos, de sua mo-
ral inatingivel, deixando no coração de todos que 
com ele conviveram sentimentos de respeito, ad-
miração e uma grande saudade. 

José Santana 
- Publicar. 

REQUERH!ENTO 
Exm'? Sr. Presidente da 1\ssewbléia Legislativa do 
Estado de Hinas Gerais. 

O Deputado infra-assinado, na forma regimen-
tal, vem requerer a V. Ex~1 seja consignado na ata 
de nossos trabalhos, para que conste dos anais 
da Casa, um voto de pesar pelo falecimentodoSr. 
José Pereira de Faria (Juquinha Melo) , ocorrido 
em Brasópolis, e solicita que do pesar da Casa 
seja inteirada a viúva do falecido, D. Júlia Di-
as de Faria, residente naquela cidade. 

Sala das reuniões, 12 de março de 1985. 
_Euclides Cintra - Hugo Campos - Paulo Araújo -

Jesus 'I' r indacle - Juarez Hosken - Raimundo Alber-
garia. 

JUS'l'IFICAÇÃO - José Pereira de Faria, falecido 
recentemente, aos 77 anos, foi Vereador à Câmara 
Municipal de Brasópolis, onde, durante longotem-
po, prestou à comunidade relevantes serviços, com 
uma atuação honesta, ativa e eficiente na busca 
de condições melhores para seus concidadãos. 

Juquinha Melo era pessoa muito popular e esti-
mada no Municipio de Brasópolis e nas regiões cir-
cunvizinhas, pois se tratava de cidadão reto, hon-
rado e trabalhador, próspero fazendeiro, filho 
de famflia ilustre e tradicional naquelas plagas. 

Herce de sua indole sociável, sua bondade na-
ta, sua educação no trato com as pessoas, a par 
de seus atos concretos na vida do dia--a-dia, guia-
dos pela preocupação constante de auxiliar o pró-
ximo, ele formo~ ao redor de si um circulo imen-
s~ de amigos e admiradores sinceros. Sua mili-
t~n~ia na vida politica foi pautada por este es-
Plrlto, no afã único de servir ao nróximo de ma-
n~ira completamente destituida de ~aiores ambi-
çoes. Por isso, foi tão estimado. 

_Deixa a viúva, D~ JÚlia Dias de Faria, e ir-
m~os, filhos, sobrinhos, genros, noras, netos e 
blsnetos, que, juntamente com um grande número 
de amigos, pranteiam a sua ausência eterna. 

_o.atual Prefeito Municipal de Brasópolis, João 
Luclo Faria, é seu sobrinho. 

Euclides Cintra 
- Publicar. 

REQUERIMENTO 
Exm9 Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, na forma regi-
mental, requer a v. Ex~ seja inserido nos anais 
da Casa um voto de congratulações com o Sr. Abel 
Pesqueira Moreira, pela sua eleição para Presi-
dente da Cooperativa de Crédito Rural dos Plan-
tadores de Cana da Zona da Mata Ltda., extensivo 
aos demais membros do Conselho de Administração 
e aos membros do Conselho Fiscal, e solicita que 
da manifestação se dê ciência aos homenageados, 
por intermédio do Presidente eleito, residente 
naAvenida Dr. Otávio Soares, 123, em Ponte Nova. 

Sala das Reuniões, 12 de março de 1985. 
Domingos Lanna - Jésus Trindade - Alcyr Nasci-

mento - Euclides Cintra - João Navarro- Hugo Cam-
pos. 

JUSTIFICAÇÃO - Com satisfação tomamos conheci-
mento da eleição de Abel Pesqueira Moreira para 
a presidência da COPERCRED. 

Sabemos que a Zona da Mata contribui de manei-
ra destacada para o desenvolvimento da economia 
mineira, por meio, principalmente, da cultura ca-
navieira. 

Assim sendo, para cargo de tal importância, como 
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o de Presidente da COPERCRED, só poderia ser es-
colhido alguém com bastante experiência na área 
mencionada e muito senso de responsabilidade. ~ 
o caso de Abel Pesqueira Moreira, conhecido, além 
do mais, pelo seu caráter honesto e conduta mo-
ral irrepreensivel. 

Queremos estender nossa homenagem aos membros 
do Conselho de Administração e do Conselho Fis-
cal, dignos de c~ercer com eficácia e brilho sua 
função. 

Pedimos aos nobres colegas que nos acompanhem 
nesta justa e oportuna homenagem. 

Domingos Lanna 
- Publicar. 

REQUERIMENTO 
Exm9 Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

o Deputado que este subscreve, na forma regi-
mental, requer seja inserido nos anais da Casa 
um voto de congratulações com o Colégio São Jo-
sé, de Divinópolis, pelos 25 anos de atividades 
em prol da educação divinopolitana. 

Requer, ainda, que à diretoria daquele ~oncei
tuado estabelecimento de ensino, situado a Rua 
Sergipe, 271, em Divinópolis, seja enviada cópia 
de inteiro teor deste requerimento. 

Sala das reuniões, 12 de março de 1985. 
Jaime Martins - Paulo Almada - João Rosa Jé-

sus Trindade - Paulo Araújo - Samir Cecilio. 
- Publicar. 

REQUERIMEN'l'O 
Exm9 Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, na forma regi-
mental, requer a V. Ex~ seja inserido nos anais 
da Casa um voto de congratulações com o Divinó-
polis Club, pela inauguração de sua magnifica sede 
campestre. 

Requer, ainda, seja enviada cópia de inteiro 
teor deste requerimento ao Divinópolis Club, à 
Rua São Paulo, 286, naquela cidade. 

Sala das Reuniões, 12 de março de 1985. 
Jaime Martins - Hugo Campos - João Rosa - Rai-

mundo Rezende - Hário Pacheco - Fernando Rainho. 
JUSTIFICAÇÃO - O Divinópolis Club Social é uma 

associação recreativa atuante e representativa 
da sociedade local, e, com suas requintadas e mo-
dernas instalações, vem propiciando a seus asso-
ciados e à gente divinopolitana bem-estar, lazer 
e alegria, há muitos anos. Como uma as~ociação 
que cultiva o lema "amizade e participaçao", o 
Divinópolis Club, pioneiro no Municipio, abriga, 
em seu seio, as melhores tradições da terra e re-
trata o brilhante trabalho de suas diretorias an-
teriores e atual. 

Jaime Martins 
- Publicar. 

REQUERIMENTO 
Exm9 Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

o Deputado que este subscreve requer à casa se-
ja formulado um voto de congratulações com os ba-
charéis da turma de 1944 da Faculdade de Direito 
da UFMG, pela comemoração de seus 40 anos de for-
matura. 

Pede, ainda, que da decisão da Casa seja dada 
ciência aos jornalistas Dr. Oswaldo Nobre e Dr. 
Otaviane Bernis. 

Sala das Reuniões, 12 de março de 1985. 
Marcos Peixoto - Agostinho Patrus - Alcyr Nas-

cimento - José Bonifácio Filho - João Navarro 
Mário Pacheco. 

JUSTIFICAÇÃO: A turma de bacharéis de Direito 
da Universidade Federal de Minas Gerais, ano de 
1944, completa 40 anos de formatura. 

Cumpre salientar, Sr. Presidente, que essa tur-
ma, ao longo do exercicio profissional, destacou-
se entre as mais brilhantes de quantas se forma-
ram pela vetusta Casa de Afonso Pena. 

Vários de seus membros se assinalaram pela com-
petência, pelo brilho na advocacia, pelo desem-
penho de importantes funções, como juizes, pro-
motores, desembargadores, professores eméritos, 
ministros c também em outros setores da ativida-
de humana. 

~, poil3, um f a to marcante a comemração em apre-
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ço, que justifica inteiramente 

Fundado no exposto, solicito 
requerimento. 

o nosso júbilo. gina 26, que aqui se encontra em minhas mãos. 
Sr. Presidente e Srs. Deputados, o que se di-

vulgou em Governador Valadares - sem minha pre-
sença e sem minha influência, pois quando tomei 
conhecimento tal movimento estava pronto- f~i.o 
inteiro teor, em cópia da publicação do "Diar~o 
do Legislativo", portanto, do conhecimento pu-
blico. 

Marcos Peixoto 
- Publicar. 

COMUNICAÇÃO 

a aprovação deste 

Exm9 Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

o Deputado que esta subscreve, na forma regi-
mental, cumpre o doloroso dever de comunicar à 
Casa o falecimento da Sr'i' Hercília C-enofr~, ocor-
rido dia 3 do corrente, na cidade de Poços de Cal-
das, e solicita um voto de pesar pelo infausto 
acontecimento. 

A acusação de falsificação desse documento, fei-
ta pelo Deputado' Alcyr Nascimento, cabe à Impren-
sa Oficial, portanto. 

Efetivamente, os fatos - e não as versões dos 
eminentes parlamentares - comprovam que ambos ~e 
insurgiram contra a verdade ao contestarem nao 
"um documento falso" - no entendimento do Depu-
tado Alcyr Nascimento - "montado com as junções 
das páginas 21 e 26 do "Minas Gerais" do dia 12 Requer, ainda, seja dada ~iência deste voto à 

família enlutada, na pessoa de seu marido, Sr. An-
tônio Genofre, residente na Rua Dr. Mário Mou-
rão, 88 - Poços de Caldas-MG. 

Sala de Reuniões, 12 de março de 1985. 

de ~evereiro próximo passado, mas a expressão mais 
autentica e fidedigna dos acontecimentos em tor-
no do Projeto de Resolução n9 1.128/85. 

Sr. Presidente e Srs. Deputados, minha indig: 
nação pelas acusações recebidas não se limita a 
inerente natureza humana de rechaçar a agressã~, 
mas ao mais justo sentimento de repulsa de ace~
tar o injusto . 

José Maria Chaves - João Barbosa - Jaciel Pe-
reira - Luiz Alberto Rodrigues - Ronaldo Ca~va
lho - José Maria Borges - Elmo Braz - Luiz Vi-
cente. 

JUSTIFICAÇÃO: O falecimento da Sr'i' Hercília Ge-
nofre causou profunda consternação a todos que a 
conheceram e tiveram o privilégio de desfrutar de 
sua sabedoria de vida e de seu trato amoroso. 

Era grande incentivadora da cultura em Poços 
de Caldas, principalmente na área musical. Pro-
fessora de piano muito querida, atendeu várias 
gerações. 

Deixa o viúvo, Sr. Antônio Genofre, os filhos 
Maria do Carmo e Antônio Sérgio, nora, genro ~ 
netos. 

Associarukrnos à manifestação de pesar da Casa, 
estamos certos de que sua lembrança permanecerá 
indelével para todos nós que a admirávamos. 

José Maria Chaves 
- Ciente. Publicar. Comunique-se. 

COMUNICAÇÃO 

Exm9 Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado ~ue ~sta subscreve, na forma regi-
mental, comun~ca a Casa o falecimento da Sr'i' se-
bastiana Pereira Nunes, D'i' Sinhá, ocorrido em Go-
vernador Valadares. 

Solicita que esta Assembléia manifeste seu pe-
sar à família enlutada, na pessoa de seu filho 
jornalista Sebastião Pereira Nunes, residente nti 
Av. Moacir Paleta, 1.177, naquela cidade. 

Sala das Reuniões, 12 de março de 1985. 
Mendes Barros 
- Ciente. Publicar. Comunique-se. 
SR. PRESIDENTE - Com a palavra o Sr. Deputado 

Raimundo Albergaria. 
O SR. DEPUTADO RAIMUNDO ALBERGARIA - Sr. Pre-

sidente, Srs. Deputados: tomando oonhecirrento dos 
pronunciamentos dos dias 6 e 7 do corrente, dos 
Deputados Alcyr Nascimento e Sebastião l1endes Bar-
ros, pronunciados na Tribuna desta Casa procu-
rei fazer uma análise tranqüila e racio~al sobre 
os mesmos, tentando não ser_ dominado por uma jus-
ta revolta contra as acusaçoes que a mim foram 
proferidas pelos mencionados Senhores Deputados. 

Em toda a minha vida parlamentar, jamais fui 
atacado por nenhum colega, e meu comnortamento 
como político sempre se guardou de tot~l confor-
midade com a ética. 

No pronunciamento do Deputado Alcyr Nascimen-
t~, a acusação básica era de que eu era respon-
savel pela "mais repugnante maquinação política 
desenvolvida contra o povo de Governador Valada-
res", e essa "maquinação" alegada pelo Deputado 
Alcyr Nascimento se trata de um "documento fal-
so publicado pelos canalhas de Governador Vala-
dares", a quem o Deputado conclama para que seja 
provada sua veracidade. 

. E forçoso dizê-lo que os Deputados Alcyr .Nas-
c~mento e Mendes Barros mostraram tanto des~nte
resse pela sorte da ponte da Ilha dos Araújos ~ue 
demonstraram completo desconhecimento do seu ~n
teiro teor. 

Desta tribuna, ambos afirmaram - o Deputado Al-
cyr Nascimento por três e o Deputado Mendes.Bar-
ros por uma vez - que: Deputado Alcyr Nasc~men
~o: "· .. meu ex-partido, o PDS, apresentou ao pro-
Jeto, durante o tempo de sua tramitação nas Co-
missões competentes, emendas que os Deputados e 
nobres colegas entendiam ser necessárias. Uma ~e
las, de autoria do Deputado Raimundo Albergar~a, 
buscava destacar uma verba (sublinhe-se "destà-
car uma verba") para que fosse construída uma no-
va ponte, ligando a cidade de Governador Valada-
res a um dos bairros, a Ilha dos Araújos". . 

- Ainda do Deputado Alcyr Nascimento em seu .d~s
curso: "Faço um desafio ao nobre Deputado Ra:liDJll-
do Albergaria para que, se estiver nesta casa ago-
ra, compareça aqui a este Plenário, para ocupar 
esta tribuna e fazer a prova de que eu tenha ou 
de que o Deputado Mendes Barros tenha votado con-
tra a Emenda n9 11, que concede a verba par~ a 
ponte de Governador Valadares". Anotem os ~lus
tres parlamentares a expressão usada, e agora re-
petida: "que concede a verba". 

-.continua o Deputado Alcyr Nascimento: "volto 
a d~zer que eu desafio o Deputado Raimundo Al-
bergaria - que tem o mesmo direito que eu de ocu-
par esta tribuna - que aqui venha a dizer e com-
provar que eu tenha votado contra a sua emenda 
que concedia a verba para a construção da ponte 
da Ilha dos Araújos ... " 

- Observem os Srs. Deputados a insistência ~o 
~eputado Alcyr Nascimento em reiterar a expresao 

conceder verba" . n9 Não menos desconhecedor do teor da Emenda 
11 foi o Deputado Mendes Barros. 

Isto mesmo consta de seu pronunciarrento: "O iluS-
tre colega, Deputado Raimundo Albergaria, apr~
sentou diversas emendas, entre elas a que dest~
nava um~.verba para recuperação da ponte da !l~a 
dos Arau]os, emenda inconstitucional e demagog~
ca". 

Enganaram-se os ilustres parlamentares, hoje 
temerosos do julgamento dos valadarenses, por cer-
to, contrário a ambos pelo desinteresse demons-
trado. 

_Apresentei três emendas ao Projeto de Resolu-
çao n9 1.128/85; duas delas objetivando: uma a 
discriminação da obra com sua vinculação a re-
cursos previstos no substitutivo, e a outra, de 
destaque autorizativo da verba. 

~ preciso, Senhor Presidente e nobres colegas 
que estes fatos fiquem bem claros ao conhecimen~ 
to desta Casa e do povo de Governador Valadares. 

A Emenda n9 11 , objeto da encrespação do~ Depu-
tados Alcyr Nascimento e Mendes Barros, nao des-
taca, nem destina verba - como afirmaram os par-
lamentares, com completo desconhecimento de seu 
teor -, nem vincula a reconstrução da ponte da 
Ilha dos Araújos a recursos cstabelcidos no 9ubs-
titutivo do projeto de Resolução n9 1 .128f85. 

O alegado "documento falso" trata-se somente 
da cópia da Emenda n9 11, publicada no "Minas Ge-
rais"_d~ dia 11/2/85, Seção Diário do Legislati-
vo, pag~na 2, eoluna 1, e mais, da cóuia do Pa-
recer_das Comissões Conjuntas, e do r~sultado da 
votaçao da Emenda n9 11, publicado no "Minas Ge-
rais" do dia 14/2/85 - Diário do Legislativo., pá-

A Emenda n9 11 -cuja leitura se faz- e ape-
nas autorizativa da obra, sem discriminação de 
recursos, mas de liberdade ao Poder Executivo pa-
ra, valendo-se de parcela do empréstimo, reali-



zar o desejo da comunidade de Governador Valada-
res. 

É este o teor da Emenda n9 11: 
"Art. - Fica o Poder Executivo autorizado a 

reconstruir a ponte sobre o Rio Doce, que liga a 
Ilha dos AraGjos ao centro da sede do Município 
de Governador Valadares." 

Disseram os Deputados Alcyr Nascimento e Men-
des Barros que a Emenda n9 11 era "profundamente 
demagõgica, anticonstitucional e anti-regimen-
tal", e, ainda, "emenda inconstitucional edema-
gÕgica". A prevalecer o ponto de vista dos emi-
nentes parlamentares, há de se entender que eles 
escorregaram pelos desvãos da demagogia e não eu. 

De fato, ao aprovarem na reunião das comis-
s5es conjuntas o "Substitutivo n9 1 ao Projeto de 
Resolução n9 1.128/85" dispuseram sobre despesa 
pública o matéria financeira, contrariando pon-
to de vista sustentado em seu discurso pelo De-
putado Alcyr Nascimento. 

A simples leitura do artigo 29 do mencionado 
Substitutivo revela que o produto do empréstimo 
de 500 milhões de dõlares destina-se, "preferen-
temente", a complementar recursos para execução 
do programa de investimentos do Estado e demons-
tra, ainda, que foram os recursos distribuídos, 
com vinculação, a várias atividades. 

Analisemos, por etapa, o conteGdo do Substitu-
tivo e a iniciativa constitucional de sua apre-
sentação. 

Ao estabelecer que os recursos "serão, prefe-
rentemente, assim distribuídos", o legislador dei-
xou livre o Poder Executivo para atender ou não 
a discriminação. Não o obriga a investir na or-
dem estabelecida, mas admitiu, inclusive, a subs-
tituição da destinação. Vale dizer que a regra 
do artigo 29 é meramente autorizativa e, sob es-
sa forma, da mesma espécie da Emenda n9 11. 

Sob este ângulo de análise e se procedentes fos-
sem as afirmações dos preclaros pc>.rlarnentares Al-
cyr Nascimento e Mendes Barros, o Substitutivo é 
demagógico e inconstitucional. 

Por não perfilar este ponto de vista, entendo 
que projetos de natureza resolutiva, conforme o 
de n9 1.128/85, são de autoria privativa das Ca-
s~s L~gislativas e de sua formulação e prornulga-
çao nao participa o Poder Executivo. 

Mantém-se a praxe, não conforme o preceito cons-
titucional e regimental, quando o Poder Executi-
vo fa: acompanhar suas mensagens, projetos de re-
soluçao sobre empréstimo, aprovação de convênios 
e outros de natureza semelhante. 
_Essa~ proposições são elaboradas pelas cornis-

soes tecnicas da Assembléia Legislativa e, por 
conseguinte, não sujeitas às limitações impostas 
pela Constituição à iniciativa de legislar dos 
parlamentares. 

_A.proibição de emendas que disponham sobre rna-
terla financeira não atinge a prerrogativado de-
putado que emenda projeto de resolução. 

As disposições de limitação do excrclcio de le-
gislar de membro do Poder Legislativo, invocadas 
P~lo_Depu~ado Alcyr Nascimento, não têm aplica-
çao a especie trazida a debate. 

Também alegaram os Deputados Alcyr Nascimento 
e Mendes Barros que estiveram de acordo com a Emenda 
n~ 11 na reunião das comissões conjuntas. 

Desmente-os, e de maneira irretorqulvel, a có-
pia_autenticada em xerox do parecer aprovado nos 
orgaos técnicos, que aqui passo a ler: (-O pa-
recer a que se refere o orador acha-se publicado 
no final do seu pronunciamento.) 

~ sabido que a tradição praxista, dificilmente 
alterada, da Assembléia Legislativa, é aprovar 
n9 Pl~nário a conclusão a que chegam as comis-
soes t0cnicas. Tanto é verdade que todas as emen-
das apresentadas ao Projeto de Resolução n9 1.128/85, 
com exclusão do Substitutivo n9 1, foram rejei-
tadas. 

Se os nobres Deputados Alcyr Nascimento e Men-
des Barros votaram contra, nas Comissões Técni-
cas, onde é evidente a importância da tramitação 
de emendas, com sua necessária aprovação para ter real 
"chance" em Plenário, demagógica é realmente a 
atitude de ambos em votar a favor do destaque da-
do no Plenário, corno alegaram. Ciente desse des-
fecho, inócua teria sido a minha presença no Ple-
nário. Por outro lado, não tendo sido nominal a 
votação das emendas em Plenário, nem ~correndo 
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declaração de voto manifestada, como dizer--se que 
tal ou qual deputado tenha votado a favor ou con-
tra? 

Assim, Senhor Presidente, solicito sejam ex-
pungidas dos pronunciamentos dos Deputados Alcyr 
Nascimento e Mendes Barros as expressões contrá-
rias ao Regimento Interno neles existentes. 

Finalmente, concluo, Sr. Presidente e Srs. De-
putados, que também será levada esta minha res-
posta ao ataque que recebi ao conhecimento do po-
vo de Governador Valadares. Ele eu aceito como 
julgador verdadeiro se faltei com a verdade, com 
a ética e com o escrGpulo e dignidade no exerci~ 
cio de meu mandato, como acusado pelo Deputado Al-
cyr Nascimento. 

A este povo entrego meu julgamento, e, embora 
não tenha esta manifestação popular, e, como tal, 
espontânea, comando, como acusado fui, de minha 
pessoa, tomo hoje a posição de total apoioa seus 
participantes, pois não tenho escrGpulos de sua 
aprovação e anuência, já que a considero legíti-
ma e de direito. 
"PARECER PARA DISCUSSÃO ÚNICA DO PROJETO DE RE-

SOLUÇÃO N9 1.128/85 
Comissões de Economia e Obras Pfiblicas e de Fi-

nanças e Orçamento 
REUNIÃO CONJUNTA 

RELA'l'ÓRIO 
o Projeto de Resolução em epígrafe, que auto-

riza o Estado de Minas Gerais a contratar emprés-
timo externo no valor de até US$500.000.000,00 
(quinhentos milhÕes de dólares), resulta da apro-
vação do parecer sobre a Mensagem n9 488/85, emi-
tido pela douta Comissão de Justiça desta Casa. 

A matéria é de competência privativa do Exrn9 
Sr. Governador do Estado, exige a prévia autori-
zação da Assembléia Legislativa, nos termos do 
que·preceitua o artigo 76, inciso XV, da nossa 
Constituição Estadual, e sujeita-se, ainda, à apro-
vação do Senado Federal, conforme dispõe o arti-
go 42, inciso IV, da Constituição Federal. 

Após ter permanecido sobre a Mesa para a apre-
sentação de emendas pelo prazo de 3 (três) dias, 
como preceitua o item IV do parágrafo único do 
artigo 235, combinado com o artigo 187 do Regi-
mento Interno, foram apresentadas à matéria 13 
(treze) emendas, e o Projeto foi distribuído às 
Comissões de Economia e ·obras Pfiblicas e de Fi--
nanças e Orçamento. 

o ilustre Deputado Ademir Lucas, na reunião do 
dia 12 do corrente, apresentou requerimento para 
a adoção do regime de urgência na apreciação da 
matéria, bem corno para que essa apreciação se pro-
cessasse em reunião conjunta daquelas Comissões, 
obedecidas as determinações dos artigos 111, item 
III, e 263 das disposições regimentais desta ca-
sa. 

Aprovado o referido requerimento pelo Plená-
rio, veio o projeto a estas Comissões, que, con-
juntamente, lhe dão o seguinte 

PARECER 
o empréstimo solicitado, segundo consta da Men-

sagem n9 488/85, deverá ser aplicado no financia-
mento de diversas atividades, programas e proje-
tos a serem implantados e desenvolvidos em dife-
rentes áreas de atuação do Estado. 

As autoridades governamentais que compareceram 
a esta Casa e que debateram com as Conlissões Per-
manentes a destinação dos recursos provenientes 
do empréstimo solicitado convenceram plenamente 
os componentes desses órgãos técnicos, atrav~s 
de suas exposições, da necessidade de obtençao 
dos recursos e da real destinação dos mesmos. 

o Diretor-Geral do DER/MG, Eng9 Antônio Alber-
to Canabrava, o Chefe do Gabinete Militar do Go-
verno, Cel. José Braga Júnior, e o Secretário Exe-
cutivo da Coordenadoria Estadual de Defesa Ci-
vil - CEDEC, Ten.-Cel. Fabiano de Oliveira Cas-
tro, retrataram com minúcias a destruição e a 
miséria que assolaram o Estado, após a intensi-
dade das chuvas do mês passado. 

o Secretário de Estado Extraordinário para As-
suntos Especiais, Dr. José Geraldo Rfreiro, apre-
sentou às Comissões Técnicas um detalhado plano 
de aplicação dos recursos pleiteados, tanto no 
que se refere às providências relativas aos es-



162 

tragos das chuvas quanto à parte da verba desti-
nada a investimentos. O depoimento de S. Ex'i' per-
mite-nos avaliar a seriedade e o cuidado dos ór-
gãos responsáveis pela viabilização do emprésti-
mo em planejar e compatibilizar os recursos com 
a execução das obras e com a política de inves-
timentos programada. 

O Presidente da Caixa Econômica do Estado de 
Minas Gerais, Dr. Roberto Brant, definiu com cla-
reza os critérios de utilização da parcelade 100 
milhões de dólares destinada à referida entida-
de. Foram mencionados, dentre outros, os progra-
mas a serem desenvolvidos pela Carteira Rural da 
Caixa e a destinação de verba às Prefeituras de 
municípios de pequeno e médio porte, para a rea-
lização de obras de elevado rãrâter social. 

O Secretário de Estado aa Fazenda, Dr. Luiz Ro-
gério Mitraud, não deixou dúvidas sobre a capa-
cidade de endividamento do Estado, a segurança 
com que se administra a dívida pública e o per-
feito saneamento das finanças do Estado de Minas 
Gerais. 

Nenhuma dúvida restou quanto à necessidade de 
aprovação do empréstimo solicitado. o nosso Es-
tado sofreu um enorme abalo em sua economia, e 
grande parte de sua população necessita de abri-
go e de alimento. Há mui to a se fazer e muito mais 
a se refazer no que diz respeito à responsabili-
dade social do Estado com as necessidades pre-
mentes do seu povo. 

No que s~ ref.ere a outros pr<?jetos sociais, me-, 
nos angust1antes, mas nem por 1sso menos impor-
tantes, é também de extrema urgência a necessi-
dade de sua implantação ou ampliação. 

Na execução desses projetos, o plano de apli-
cação dos recursos oriundos do empréstimo prevê: 
recuperação da malha viária e implantação de no-
vos trechos; saneamento básico; recuperação de 
infra-estrutura urbana; reconstrução de pontes e 
estradas estaduais e municipais; eletrificação e 
telefonia rural; alteração do sistema carcerário 
e penitenciário do Estado; reforma e aquisição 
de equipamentos para a rede hospitalar e postos 
de saúde; reaparelhamento das Polícias Civil e 
Militar e, ainda, programas nas áreas de educa-
ção, segurança, saúde e amparo ao menor, em con-
vênio com órgãos federais e internacionais. 

Diante de todas estas ponderações, estamos in-
teiramente favoráveis à aprovação do projeto. 

Relativamente às Emendas de nos. 1 a 13, a ele 
apresentadas, posicionamo-nos da seguinte forma: 

Emenda n9 1 - Deputado Camilo Machado 
A emenda tem por objetivo destinar parte dos 

recursos ao DAE - Departamento de Águas e Ener-
gia Elétrica para a realização de prog1mmas 'de ele-
trificação rural. Entretanto, na exposição feita 
pelo Exm9 Sr. Secretário José Geraldo Ribeiro, 
S. Ex'i' afiançou que US$20.000.000,00 (vinte mi-
lhões de dólares) serão destinados aos programas 
do DAE. 

Além disso, a vinculação de recursos expressa 
em lei, como pretende o autor da emenda, é pre-
judicial. Isso porque a avaliação dos danos so-
fridos pelo Estado é presumida. Caso sejam ne-
cessários maiores recursos para atender aos pre-
juízos causados pelas chuvas e enchentes, após 
uma avaliação final, é indispensável que haja uma 
margem de recursos de investimentos e que a mes-
ma possa ser remanejada para atender a determi-
nadas prioridades. 

Essas as razões que nos levam a não aprová-la. 
Emenda n9 2 - Deputado Camilo Machado 
o ilustre autor da emenda pretende vincular ex-

pressamente na lei a destinação dos recursos plei-
teados e, para tanto, baseia-se no relatório que 
o Sr. Secretário de Estado para Assuntos Especiais, 
Dr. José Geraldo Ribeiro, apresentou sobre o pla-
no de aplicação do empréstimo. 

A intenção do eminente Secretário José Geraldo 
Ribeiro ao fazer o aludido relatório foi exata-
mente a de demonstrar que o Governo do Estado dis-
põe de um programa elaborado após estudos e cri-
teriosa seleção de prioridades. Mas a vinculação 
rígida pretendida pelo autor da emenda vai reti-
rar do Estado a flexibilidade de remanejamento 
de recursos que lhe possibilitem eliminar o pro-
blema mais grave que enfrenta: a reparação dos 
danos causados pelas enchentes. 

Desta forma, a própria justificação da emenda 

nos induz ao seu não-acatamento. 
As demais emendas apresentadas têm teor seme-

lhante, variando as regiões que os eminentes Srs. 
Deputados, com muita justiça, desejam ver 
templadas na distribuição dos recursos que 
virão do empréstimo ora examinado. 

con-
ad-

Seus autores são: Emenda n9 3 - Deputado Do-
mingos Lanna; Emenda n9 4 - Deputado Dênio Mo~~i
ra; Emendas n9s 5 e 6 - Deputado Paulo ArauJo; 
Emendas n9s 7, 8, 9 e 10 -Deputado Roberto LU-
iz Soares e Emendas n9s 11, 12 e 13- Deputado 
Raimundo Albergaria. 

Embora~elev~dos e justos os Qbjetivos.de .seus 
al!tores, todas estas emendas tem por f1nal1da~e 
v1ncular recursos às regiões de influência pol 1-
tico-eleitoral de cada parlamentar. Entretanto, 
tais recursos devem ser distribuídos a todo o Es-
tado, na medida das necessidades regionais e de 
acordo com a intensidade de problemas que afeta-
ram os diferentes municípios mineiros. Se aco-
l~idas essas vinculações propostas, estari<:un des-
f1gurados os reais objetivos do Executivo, que 
pretende atender a todos os mineiros, sem dis-
criminações ou privilégios. 

Por essas razões, opinamos contrariamente 
Emendas de n9s 3 a 13. 

às 

Pelos motivos expostos, feita profunda análise 
do projeto e das emendas a ele apresentadas e ob-
jetivando resguardar o interesse público e do Es-
tado, reformulamos a redação inicial, motivo que 
nos leva a opinar pela sua aprovação nos termos 
do seguinte substitutivo que passamos a apresen-
tar: · 

SUBSTITUTIVO N9 1 AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 
1.128/85 

Autoriza o Poder Executivo a contratar emprés-
timo externo, nas condições e para os fins que 
menciona. 

A Assembléia Legislativa do Estado de ~tinas Ge-
rais aprova: 

Art. 19- Fica o Poder Executivo autorizado_ a 
contratar, pelo Estado de Minas Gerais, empres-
ti~o externo no valor de até US$500.000.00~,oo 
(quinhentos milhÕes de dólares) ou o seu equ1va-
lente em outras moedas, observ~das as exigênci~s 
legais e normativas do Governo Federal, inclus1-
ve quanto à fixação de juros e demais acessórios. 

Art. 29 - O produto da operação de crédito de 
que trata o artigo anterior destina-se a comple-
':tentar recursos 'para a execução do programa de 
1nve~timentos do Estado, os quais serão, prefe-
renc1almente, assim distribuídos: . 

! - US$131.000.000,00 (cento e trinta e um m~
~h~es de dólares) para a recuperação da I&>lha v:-
ar1a, sua manutenção preventiva e a implantaçao 
e/ou pavimentação de novos trechos rodoviário~; 

II- US$190.500.000,00 (cento e noventa milhoes 
e quinhentos mil dólares) como contrapartida es-
tadual de programas desenvolvidos em convênioS 
com órgãos federais e/ou internacionais, a sa-
ber: 

.a) : US$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos 
m1l dolares) com a Caixa Econômica Federal; . 

~) - US$55,000.000,00 (cinqüenta e cinco ·~1-
lhoes de dólares) em contrapartida a financ 1a-
mentos a serem contratados com o BID - Banco In-
teramericano de Desenvolvimento voltados ao Pro-
jeto de Escoamento Carvoeiro e PLANOROESTE III 

c)_- US$89.000.000,00 (oitenta e nove milhoes 
de dolares) para repasse à COPASA~MG em contra-
partida a financiamentos do Banco Nacionalda Ha-
bitação, no biênio 1985/86, e 

d) : US$45.000.000,00 (quarenta 
de dolares} como contrapartida 
financiamentos do BIRD (Programas 

e cinco milhÕes 
estadual para 
Minas Rural da 

CEMIG e MG-II). 
III - US$38.500.000,00 (trinta e oito milhÕes 

e quinhentos mil dólares) para recuperaçãode da-
nos provocados pelas enchentes no sistema esta-
dual de_saneamento, a cargo da COPASA-MG e are-
cuperaçao de infra-estrutura urbana; 

IV- US$3.600.000,00 (três milhões e seiscen-
tos mil dólares) para a reconstrução de pontes 
de estradas estaduais e municipais; _ 

V- US$20.000.000,00 (vinte milhões de dola-
res) para investimentos através do DAE-MG em me-
lhorias operacionais e investimentos em eletri-
ficação rural e telefonia; 

VI- US$15.000.000,00 (quinze milhões de dóla-
res) para segurança pública; 



VII- US$1.400.000,00 (um milhão e quatrocen-
tos mil dólares) destinados à melhoria física e 
equipamentos para a rede hospitalar e postos de 
saúde do Estado. 

VIII - US$100.000.000,00 (cem milhões de dóla-
res) destinados à Caixa Econômica do Estado, pa-
ra o desenvolvimento de programas de financia-
mento. 

Parágrafo único - O Plano de Aplicação de re-
cursos constantes deste artigo poderá ser alte-
rado em quaisquer de seus subprogramas, de modo 
a atender a recuperação de eventuais danos que 
venham a ser apurados posteriormente à vigência 
desta resolução, ou nos casos em que os convêni-
os com os órgãos federais e/ou internacionais men-
cionados no item II sofram descontinuidade ou não 
se efetivem. 

Art. 39 - Para a realização do empréstimo e 
atendimento ao disposto no artigo 59 do Decreto-
Lei n9 1.312, de 15 de fevereiro de 1974, fica o 
Poder Executivo autorizado a outorgar garantia à 
União, relativamente a aval dado pelo Tesouro Na-
cional em garantia da operação. _ 

Parágrafo único- A garantia a ser outorgada_a 
União constituir-se-á de cessão de direito ao Cre-
dito do Estado, resultante das quotas ou parce-
las de que tratam os itens I do artigo 25 e I, II 
e III do artigo 26 da Constituição Federal. 

Art. 49 - Esta resolução entra em vigor na da-
ta de sua publicação. 

Art. 59 - Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

CONCLUSÃO 
Cabe-nos, pois, concluir favoravelmente pela 

aprovação do Projeto de Resolução n9 1.128/85, na 
forma do Substitutivo n9 1, por nós apresentado, 
e pela rejeição das Emendas de n9s 1 (um) a 13 
(treze). 

Sala das Comissões, 13 de fevereiro de 1985. 
Mendes Barros, Presidente - Felipe Néri, Rela-

tor - José Maria Chaves - Delfim Ribeiro - Mar-
cos Peixoto - Ferraz Caldas - Alcyr Nascimento -
José Maria Borges - Pedro Narciso. 

Contra o parecer e a favor das emendas: Rober-
to Luiz Soares e Paulo Araújo." 

PROJETO DE LEI N9 1.172/85 
Dá a denominação de Escola Estadual Maria da 

Silva Rocha à Escola Estadual de Franciscópolis, 
0.3.0.A, Município de Malacacheta. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas :Ge-
rais decreta: 

Art. 19 - A Escola Estadual de Franciscópolis, 
Distrito de Malacacheta, passa a denominar-se Es-
cola Estadual Maria da Silva Rocha 0.3.0.A. 

Art. 29 - Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Sala das Reuniões, 12 de março de 1985. 
Raimundo Albergaria - Artur Fagundes - Ronaldo 

Carvalho - Fernando Rainha - Sylo Costa - Mário 
Pacheco. 

JUS'l'IF'ICAÇÃO: Maria da Silva Rocha nasceu em 
13 de setembro de 1916, em Frei Serafim, Distri..: 
to de Itambacuri, Minas Gerais. Era filha de Cle-
mente da Silva Rocha e de Adelina Mariana Camar-
gos de Figueiredo. 

Estudou no Colégio Santa Clara e formou-se em 
1937, iniciando sua carreira de mgistério em 1951, 
em Franciscópolis, Distrito de Malacacheta, onde 
exerceu as funções do magistério até 1967, trans-
ferindo-se, depois, para a Escola Estadual Dr. 
Tristão da Cunha, em Itambacuri - MG. 

No período em que lecionava em Franciscópo-
lis, r-taria da Silva Rocha destacou-se como exem-
plar educadora, consagrando-se como fundadora e 
primeira dirigente da mencionada Escola. 

Faleceu. em 24 de março de 1973, com 56 anos 
de idade, sendo sepultada no mesmo dia de sua mor-
te, em Itambacuri - MG. 

Deixou o viúvo, Sr. Serafim José de Almeida e 
cinco filhos: Heloísa Maria de Almeida Lopes, Ma-
ria José de Almeida Mendes, Dr. Fausto de Almei-
da Rocha, Fábio Antônio de Almeida Rocha e Deni-
se de Almeida Cerqueira. 

Por ter sido a vida da prof'.l Maria da Silva Ro-
cha um exemplo de coragem, de fé, de dignidade e 
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de trabalho, juntamos nosso apelo ao da popula-
ção de Franciscópolis, no sentido de que os no-
bres pares dêem sua aprovação ao presente proje-
to. 

Raimundo Albergaria 
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem 

dia para 1'.1 discussão, nos termos do art. 184 
seu § 19 do Regimento Interno. 

do 
e 

REQUERIMENTO N9 2.628/85 
Exm? Sr. Presidente da Assembléi~ Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado infra-assinado, na forma regimen-
tal, ouvido o Plenário, requer sejam enviados ofí-
cios aos Srs. Governador do Estado de Minas Ge-
rais, Dr. Hélio Carvalho Garcia, e Secretário de 
Estado de Obras Públicas, Deputado Maurício Pá-
dua Souza, solicitando o asfaltamento das estra-
das situadas entre o Distrito de Sereno/Santana 
de Cataguases/Povoado do Glória. 

Requer, outrossim, sejam encaminhadas cópias 
dos ofícios ao Sr. José de Arimathea de A. Tole-
do, presidente da Câmara Municipal de Catagua-
ses. 

Sala das Reuniões, 12 de março de 1985. 
Raimundo Albergaria - José Laviola - Hugo Cam-

pos - Fernando Rainha - Mârio Pacheco - Artur Fa-
gundes - Sylo Costa. 

JUSTIFICAÇÃO: O asfaltamento daquelas estradas 
tem sido considerado pela população das referi-
das localidades medida prioritária a ser to-
mada pelo poder público. 

E, realmente, se justifica o interesse da po-
pulação das loêalidades-menéio:ii.adas, uma vez que 
há uma perspectiva de que a concretização da me-
dida, que ora se solicita, implicará em enormes 
benefícios para seus moradores, não só pela fa-
cilidade de locomoção, um benefício imediato, co-
mo também por uma sensível melhora no fluxo de 
produtos da região, em virtude de melhores con-
dições de transporte. 

Desta forma, o apoio dos nobres pares será uma 
demonstração de amplo entendimento da oportuni-
dade deste requerimento, que o signatário espera 
seja aprovado sem demora. 

Raimundo Albergaria 
- Publicar. A Comissão de Economia e Obras PÚ-

blicas. 

REQUERIMENTO N9 2.629/85 
Exm9 Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado infra-assinado, na forma regimen-
tal, ouvido o Plenário, requer sejamenviadosofí-
cios aos Srs. Governador do Estado de Minas Ge-
rais, Dr. Hélio Carvalho Garcia, Secretário de 
Estado da Saúde, Deputado Dario de Faria Tava-
res, e Secretário de Estado da Educação, Octávio 
Elísio Alves de Brito, encarecendo a necessidade 
de se dotar o Município de São Sebastião do Ma-
ranhão de um gabinete dentário, a ser instalado 
na escola estadual local, com a conseqüente cria-
ção de uma vaga para dentista, a exemplo do ocor-
rido em vários outros municípios. 

Requer, outrossim, o encaminhamento de 
dos oficios ao Sr. Prefeito Municipal de 
bastião do Maranhão, Vital Oliveira, eao 

cópias 
são Se-
Sr. Rai-

mundo Catarina, residente da Praça Serra Negra, 
124, na mesma cidade. 

Sala das Reuniões, 12 de março de 1985. 
Raimundo Albergaria - José Laviola - Hugo Cam-

pos - Artur Fagu~des - Sylo Costa - Fernando Rai-
nha - Mário Pacheco. 

JUSTIFICAÇÃO: O Município de São Sebastião do 
Maranhão coloca-se entre aqueles que possuem uma 
população infantil bastante numerosa, oriunda de 
famílias de baixissima renda, para as quais fal-
ta qualquer condição de proporcionar assistência 
odontológica, através de recursos próprios, a seus 
filhos. 

Desta forma, apresenta-se a intervenção esta-
tal como extremamente necessária e urgente, con-
siderando-se a importância do tratamento preven-
tivo, constituindo-se um dos modos de minorar as 
grandes dificuldades enfrentadas pela população 
carente e de proporcionar implantação de um men-
ta~idade ~espertada para este aspecto ligado à 
saude soc1al, de mais alto significado. 

Assim, estou certo de que o atendimento desta 



reivindicação da comunidade de São Sebastião do 
Maranhão tem inteiro cabimento, o que faz com que 
o signatário deste espere incontinenti aprova-
ção. 

Raimundo Albergaria 
- Publicar. À Comissão de Saúde. 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra o Sr. Deputa-

do Jésus Trindade. 
O SR. DEPUTADO JÉSUS 'rRINDADE - (- Profere dis-

curso, que será publicado em edição posterior). 
O SR. PRESIDENTE - A Presidência defere o re-

querimento oral do nobre Deputado Jésus Trinda-
de. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Deputa-
do Clodesmidt Riani. 

O SR. DEPUTADO CLODESMIDT RIANI - (- Profere 
discurso, a ser publicado em outra oportunidade). 

O SR. PRESIDENTE - Com a palavra o Sr. Deputa-
do Euclides Cintra. 

O SR. DEPUTADO EUCLIDES CINTRA - Sr. Presiden-
te e Srs. Deputados: A abertura democráticaatin-
giu um dos principais segmentos da sociedade bra-
sileira ao contemplar a iniciativa privada com a 
aprovação do Estatuto da Microempresa. 

Conferindo ao pequeno empresário maior liber-
dade de ação através da isenção tributária e abran-
gendo as normas referentes a registros e obriga-
ções junto ao Poder Público, o presente Estatuto 
garante a sobrevivência da sociedade no período 
de crise econômica atravessada pelo Pais, res-
peitando iniciativas geradoras de riquezas, ga-
rantindo o emprego a grande parcela das popula-
ções e permitindo aos jovens visualizar um futu-
ro melhor com a sua participação efetiva no con-
texto nacional. 

Encerrando em si perfeita conciliação entre po-
der político e empresários, o Estatuto da Micro-
empresa representa o reconhecimento, por parte 
do Executivo e do Legislativo, da necessidade de 
tratamento diferenciado das empresas em função 
de seu porte, possibilitando-lhes o surgimento e 
desenvolvimento em igualdade de oportunidades com 
empresas maiores. 

O espírito criativo e empreendedor é inerente 
à personalidade humana e para o seu perfeito de-
senvolvimento exige que lhe sejam oferecidas con-
dições ao seu despontar, à sua afirmação a bem 
das comunidades. 

Na vastidão do território brasileiro, onde ri-
quezas prodigiosas emergem do seu solo, é neces-
sário, para que se promova o bem-estar social, 
que os empreendimentos individuais sejam incen-
tivados pelo Governo, transformados em recursos 
capazes de solucionar os entraves econômicos de-
parados em nossos dias. 

As micro, pequenas e médias empresas corres-
pondero a 95% do conjunto de empresas do. Pais, ofe-
recendo 70% dos empregos e responsabilizando-se 
por 40% do produto nacional. 

Além de sua importância no setor industrial co-
mo geradoras de produtos e tecnologias, são in-
dispensáveis ao crescimento de grandes empresas, 
exercendo tarefas de complementação, dinamizando 
a economia e possibilitando às indústrias exer-
cerem função propulsionadora do bem-estar soci-
al. 

Constituindo-se em fonte de empregos, seu cus-
to é menor e, coerentes com os programas gover-
namentais, têm a grande vantagem de se caracte-
rizarem como descentralizadoras de atividades eco-
nômicas, utilizando mão-de-obra e recursos locais, 
evitando o êxodo para os grandes centros, con-
tribuindo para a regionalização do desenvolvi-
mento. 

A medida recentemente efetivada, abrindo am-
pl~s pe:spectivas para a sociedade brasileir,a, 
ate entao bloqueada por um regime de opressão, 
cerceador de liberdade e iniciativas, confere ao 
cidadão brasileiro o direito de buscar alterna-
tivas de trabalho e produção, que irão reverter 
em beneficio próprio e de seus semelhantes. 

O reconhecimento institucional das pequenas em-
presas existentes no Pais e da possibilidade do 
surgimento de inúmeras outras, além de uromover 
a abertura econômica, representa a val~rização 
do trabalho do cidadão brasileiro, permitindo-
lhe a auto-realização e convocando-o a partici-
par do desenvolvimento, subsidio imprescindível 
à sobrevivênda dos valores nacionais. Além des-

te fator relevante, retira da clandestinidade em-
preendimentos conceituados pelo IBGE como "eco-
nomia oculta", cuja existência se encontrava obs-
taculizada por obrigações fiscais e burocráticas 
inviabilizadoras do exercício de suas atividades. 

A Lei 7.256, de 27 de novembro de 1984, esta-
belecendo normas integrantes do Estatuto da Mi-
croempresa, assegurando-lhe tratamento diferen-
ciado e favorecido nos campos administrativo, tri-
butário, previdenciário, trabalhista e credití-
cio, tem como finalidade facilita r a atividade do 
pequeno empresário, desburocratizando suas rela-
ções com as repartições federais, estadunis e rüu-
nicipais, por se caracterizar como uma das mais 
importantes fontes de ocupação de mão-de-obra, 
desempenhando, em conseqüência, função social de 
alta significação e vindo a constituir marco his-
tórico na vida política e econômica do Pais. 

Com a sua aplicação, milhares de empresas es-
tagnadas encontram novos caminhos ao retomarem as 
atividades capazes de conduzir ao soerguimento 
da economia, através da remoção de empecilhos à 
sua livre formação e funcionamento, incentivando 
setor produtivo favorecedor de absorção de mão-
de-obra até que possa efetivamente estabilizar-
se, passando a ocupar espaços que legalmente lhe 
pertencem. 

A empresa, não mais um patrimônio individual, 
mas detentora da função social de servir a comu-
nidade, satisfazendo suas carências em bens e 
serviços, funcionando como fator de promoção hu-
mana de todos os que nela colaboram, encontra 
agora o incentivo do Poder Público para fixar-se 
e exercer a sua missão de contribuir para o equi-
líbrio econômico e social da população brasilei-
ra, agora inserida em mecanismos capazes de es-
timular a participação consciente e responsável 
de todos no processo produtivo brasileiro. 

O Poder Legislativo de Minas não pode eximir-
se de declarar a justeza da iniciativa governa-
mental, ao encaminhar ao Congresso o Projeto que 
deu origem ao Estatuto da Microempresa, entre as 
medidas constantes do Programa Nacional de Des-
burocratização, indo ao encontro dos anseios das 
comunidades. 

Na oportunidade em que aplaudimos esta insti-
tuição que tantos beneficios proporcionará ao po-
vo brasileiro, fazemos também um apelo às auto-
ridades federais, estaduais e municipais para que 
contribuam para a sua execução, divulgando entre 
diversas camadas sociais a disposição legal do 
governo de acolher os empreendimentos do setor 
privado brasileiro, atendendo aos procedimentos 
simplificados a serem estabelecidos pelo Poder 
Executivo para cumprimento da legislação traba-
lhista e previdenciária asseguradora de direitos 
conforme determinam as normas previstas no Esta-
tuto. 

O SR. PRESIDENTE - Com a palavra o Sr. Deputa-
do Mares Guia. 

O SR. DEPUTADO MARES GUIA - (- Profere discur-
so, a ser publicado em outra oportunidade). 

O SR. PRESIDENTE - Com a palavra o Sr. Deputa-
do Samir Cecilio. 

O SR. DEPUTADO SAMIR CEC!LIO - (- Profere dis-
curso, que será publicado oportunamente. Da tri-
buna, o orador encaminha a seguinte proposição:) 

REQUERIMENTO 
Exm9 Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, na forma regi-
mental, ouvido o Plenário, requer a v. Ex'i' se con-
voque uma reunião especial desta Casa para hQme-
nagear e reverenciar a memória do grande homem 
público Gustavo Capanema, falecido no dia 10 pró-
ximo passado. 

Sala das Reuniões, 12 de março de 1985. 
Samir Cecilia - Jésus Trindade - Artur Fagun-

des - Hugo Campos - Clodesmidt Riani - Raimundo 
Albergaria - Ademir Lucas - Ferraz Caldas - Al-
cyr Nascimento - Felipe Néri - Juarez Hosken . 
Raimundo Rezende - Antônio Faria - Pedro Narc1so 
- Geraldo Pereira Sobrinho - Mário Pacheco - Sér-
gio Emílio - Luiz Vicente. 

- Publicar. 
ORDEM DO DIA 

1'i' FASE 
o SR. PRESIDENTE - Não havendo outros oradores 



in~critos, a Presidência t:Jasaa à 2i;.i parte da reu-
niao, com a 1i;.i fase da ordem do dia, compreen-
dendo a discussão e votação de pareceres, reque-
rimentos e redações finais. 

Estão abertas as inscrições para o Expediente 
de amanhã, dia 13 de março. 

QUES'l'0ES DE ORDEM 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, pela ordem, 

o Sr. Deputado Roberto Luiz Soares. 
O SR. DEPUTADO ROBERTO LUIZ SOARES - Sr. Pre-

sidente, corno V. Exi;.i poderá verificar, não há nú-
mero regimental para a continuidade dos nossos 
trabalhos, razão pela qual solicito a V. Ex'.' o en-
cerramento da presente reunião. 

O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, pela ordem, 
o Sr. Deputado Delfim Ribeiro. 

O SR. DEPUTADO DELFIM RIBEIRO - Sr. Presiden-
te, peço seja feita a chamada para a recomposi-
ção de nquorum". 

SR. PRESIDENTE - É regimental a questão de 
ordem levantada pelo nobre Deputado Delfim Ri-
beiro. 

A Presidência convoca o Sr. Deputado Juarez Hos-
ken para, nas funções de 1?-Secretiírio, proceder 
a chamada dos Srs. Deputados. 

CHAH.l\DA 
O SR. 1?-SECRETÂRIO - (- Faz a chamada). 
O SR. PRESIDEN'l'E - Responderam à chamada 28 Srs. 

Deputados. Há "quorum" para o prosseguimento dos 
nossos trabalhos. 

DECISÃO DE QUESTÃO DE ORDEM 
O SR. PRESIDENTE - Em resposta à questãode or-

dem formulada pelo Sr. Deputado Artur Fagundes, 
no dia 19 do corrente, a respeito da indicação 
da Liderança da Bancada do Partido da Frente Li-
beral nesta Assembléia, a Presidência adota corno 
sua decisão o Parecer n9 1.050/85, da Consulto-
ria Jurídica da Casa, cuja conclusão é a seguin-
te: "Em conclusão, opinamos no sentido de que a 
Presidência da Assembléia Legislativa, em res-
posta à questão de ordem suscitada, declare con-
siderar estar constituída nesta Casa a Bancada 
do PFL e indicado o respectivo Líder, com todas 
as conseqüências administrativas e regimentais 
cabíveis." 

A Presidência determina a publicação, na ínte-
gra, do citado parecer, cuja cópia passa, neste 
momento, às Lideranças e ao suscitante da ques-
tão de ordem. 

QUESTÃO DE ORDEM 
O SR. DEPUTADO ARTUR FAGUNDES - (-Suscita ques-

tão de ordem, a qual será publicada oportunamen-
te.) 

O SR. PRESIDENTE - A Presidência defere o pe-
dido do Sr. Deputado Artur Fagundes e solicita 
ao Sr. 19.:.secretár i o que proceda à leitura do Pa-
recer n9 1.050/85, da Consultoria Jurídica. 

Com a palavra o Sr. 39-Secretár i o, Deputado Fer-
nando Rainha, parã, nas funções de 19-Secretá-
rio, proceder à leitura do parecer. 

LEITURA DO PARECER 
O SR. SECRETARIO (-Lê o Parecer n9 1.050/85, 
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da Consultoria Jurídica, publicado no "Diário do 
Legislativo" de 13/3/85.) 

QUESTÃO DE ORDEM 
O SR. DEPUTADO ARTUR FAGUNDES - (-Levanta ques-

tão de ordem, a ser pu~licada em futura edição.) 
O SR. PRESIDENTE - A Mesa, nos termos do § 29 

do art. 160 do· Regimento Interno, aguardará o re-
curso. 

O SH. DEPUTADO LUIZ VICENTE - (- Suscita ques-
tão de ordem, a ser publicada em outra edição). 

O SR. DEPU'l'ADO SYLO COS'l'A - (- Suscita questão 
de ordem, que será publicada em outra oportuni-
dade). 

_O SR. DEPUTADO LUIZ VI~EN'l'E - (- Formula ques-
tao de ordem, a qual sera publicada em edição fu-
tura). 

O SH. DEPUTADO SYLO COS'l'A - (- Formula questão 
de ordem, a ser publicada futuramente). 

O SR. DEPUTADO MARES GUIA - (- Levanta questão 
de ordem, que será publicada em edição posteri-
or). 

O SR. PRESIDEN'l'E - Registrem-se as palavras dos 
Srs. Deputados Luiz Vicente, Sylo Costa e Mares 
Guia. 

2'.1 FASE 
O SR. PRESIDENTE - Esgotado o tempo 

a esta fase, a Presidência passa à 2i;.i 
dem do dia, com a discussão e votação 
tos da pauta. 

destinado 
fase da ar-
dos proje-

-A seguir, submetidos a discussão e votação, 
sao aprovados, nos termos regimentais, cada um 
por sua vez, sem debates, os seguintes projetos: 

Em 1i;.i discussão, os Projetos de Lei n9s 1.101, 
da Sri;.i Deputada Vera Coutinho, que declara de uti-· 
lidade pública a Associação Maternal de Auxílio 
à Infância Yolanda Pentagna Guimarães, sediada 
nesta Capital; 1.102, do Sr. DeputadoRonaldoCar-
valho, que declara de utilidade pública a Asso-
ciação Mineira de Educação Médica - AMEM, com se-
de na cidade de Itajubá; 1.103, do Sr. Deputado 
Luiz Alberto Rodrigues, que dá a denominação de. 
Professor Luiz Antônio Correa de Oliveirijl. à Es-
cola Estadual de 19 Grau, ex-Polivalente, da ci-
dade de Araxá; e 1.104/84, do Sr. Deputado Sér-
gio Emílio, que declara de utilidade pública a 
Associação de Proteção à Maternidade e à Infân-
cia de Capim Branco ~ APAMI, com sede no Municí-
pio de Capim Branco. (- À Comissão de Justiça) 

FALTA DE "QUORUM" 
O SR. PRESIDENTE - A Presidência verifica, de 

plano, que não há número regimental para o pros-
seguimento dos trabalhos. 

ENCERRANENTO 
O SR. PRESIDENTE - Tendo em vista a inexistên-

cia de "quorum", a Presidência encerra a reunião 
e convoca os Srs. Deputados para a ordinária de 
amanhã, dia 13, às 14 horas, com a seguinte or-
dem do dia: 
(- NOTA DO REDATOR: A ordem do dia anunciada pe-
lo Sr. Presidente é a publicada na edição ante-
rior). 

- Levanta-se a reunião. 
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2&&a REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA, EM 1 3 DE MARÇO DE 19&5 

PRESIDÊNCIA DOS SES. DEPU'l'f,DOS DÁLTON CANP,BRA-
VA, JÉSUS 'l'HINDl\DE E CLODESMIDT RIANI. 

SUI1ÁRIO: COMPARECIHEN'l'O - P;DERTUP.A - ~Nl'A - EX-
PEDIENTE: Hensaaem n9 536/85 (Conv~nio) - Oficio 
nQ 826/85 - ofi~ios diversos - telegramas e car-
tões - 1\PPESENTl\ÇÃO DE PROPOSIÇÕES E ORJ\DOEES 
INSCEITOS: Projeto de Lei n9 1.175/85, Projeto 
de Resolução nQ 1. 176/85 c Projeto de T,ei n9 
1.177/85- Requerimentos nQs 2.635 a 2.638/85 
Requerimentos s/n9, dos srs. Deputado~; ,Jésus Trin-
dade, Geraldo da Costa Pereira e Mendes Barros -
Comunicações dos Srs. Deputados 1\cndes Dc-"trros ( 2) 
e Armando Costa - Discurso do Sr. Deputado José 
Santana - Discurso e Requerimento s/n9, do Sr. 
Deputado Sérgio Emílio - Questões de ordem - OR-
DE11 DO DIA - 1~' FASE: Requerimento do Sr. Deput~ 
do Samir Cecilia: deferimento - Requerimento do 
Sr. Deputado José Santana; discurso do Sr. Depu-
tado Hugo Gontijo; aprovação - Requerimentos dos 
Srs. Deputados Artur Fagundes, Euclides Cintra, 
Domingos Lanna, Jaime Martins (2), Marcos Peixo-
to, Jésus Trindade, Geraldo da Costa Pereira, Sé_!: 
gio Emílio, Mendes Barros e José Maria Chaves; 
aprovação - Requerimentos nQs 2.528, 2.537, 2.549 
e 2.553/85; aprovação- 2<;' FASE: 1<;' discussiodos 
Projetos de Lei nQs 1.105, 1.107, 1.109, 1.110, 
1.111, 1.114 e 1.115/84; aprovação- 1'.1 discussão 
do Projeto de Lei n9 1.116/84; discurso do Sr. De 
putado Geraldo Pereira Sobrinho; encerramento d~ 
discussão; aprovação - 1~ discussão dos Projetos 
de Lei n9s 1.118 e 1.121/84, 1.131, 1.132, 1.133, 
1. 1 3 4 , 1. 1 3 5 , 1 . 1 3 6 , 1. 1 3 7 e 1. 1 4 O 1 8 5 ; aprowlÇio -
SNCERRl\MENTO ORDEH DO DIA. 

COMPARECIHENTO 
As 14h15min, comparecem os Srs. Deputados: 
Dálton Canabrava - Sérgio Emílio - João Pedro 

Gustin - Fernando Rainha - José Maria Chaves 
Ademir Lucas - Agostinho Patrus - Alcyr Nascimen 
to - Antônio de Araújo - Antônio Faria - Armando 
Costa - Artur Fagundes - Camilo Machado - Clode~ 
midt Riani - Delfim Ribeiro - Dênio Moreira - El 
mo Braz - Felipe Néri - Ferraz Caldas - Geraldo 
Pereira Sobrinho - Geraldo Ribeiro - Hélio Rescn 
d~ - Hugo Campos - Hugo Gontijo - Jaime Martins= 
Jesus 'l'r indade - Joio Barbosa - João Navé\rro -
João Rosa - José Geraldo de Oliveira - José Perei 
ra - José Santana - Luiz Alberto Rodrigues - M~ 
rio Pacheco - Mendes Barros - Narcélio Mendes 
Neif Jabur - Nilson Gontijo - Paulo Almada - Pau 
lo Araújo - Pedro Narciso - Petrônio Matias - Rai 
mundo Albergaria - Raimundo Rezende - Roberto LÜ. 
iz Soares - Ronaldo Carvalho - Samir Cecilia 
Sylo Costa - Vera Coutinho. 

ABERTURA 
O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JÉSUS TRINDADE) - A 

l~sta de comparecimento registra a existência de 
numero regimental. Declaro aberta a reunião. Sob 
a proteção de Deus, iniciamos os no f; sos trabalhos. 

Com a palavra o Sr. 29-Secrctãrio, para proce-
der à leitura da ata da reunião anterior. 

l\TA 
O Sr. DEPUTADO GERALDO RIBEIRO, 29- Secretário 

"ad hoc", procede à leitura da ata da reunião an 
terior, a qual é aprovada sem restrições. 

EXPEDIEN'l'E 
O SR. DEPUTADO MIMUtlDO REZENDE, 1 ?-Secretário 

"ad hoc", lê o seguinte expediente: 

MENSAGEM N9 536/85 
Belo Horizonte, 8 de março de 1985. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia 
do Estado de Minas Gerais. 

Legislativa 

•renho a honra de encam.inhar a V. Exa. , para ap~ 
vação dessa egrégia Assembléia Legisla~iv~'- n~~ 
termos do artigo 31, item XX, da ConstltUlçao E~ 
tadual, em cópia, os Convênios celebrados em 10 
de dezembro de 1984 entre o Estado de Minas Ge-
rais, através da Secretaria de Estado da Saúde, 

e os Municípios de Mirabela c São João da Ponte, 
visando ã complementação das obras do sistema de 
abastecimento de água nas localidades de Muguém 
c Lontra. 

Segundo o ajustado, a execução dos serviços fi 
carã a cargo das respectivas Prefeituras, compro 
metendo-se o E~tado a fornecer-lhes os projetos; 
as especificaçocs e normas técnicas referentesàs 
obras, repassando-lhes, ainda, os recursos finan 
ceiros necessários, provenientes do Programa F'IN 
SOCIAL/Saneamento, consignados em dotação orça= 
mcntária própria da Secretaria de Estado da Saú-
de. 

Ao ensejo, apresento a V. Exa. as expressõesdo 
meu elevado apreço e distinta consideração. 

Hélio Carvalho Garcia, Governador do Estado de 
Minas Geré\is. 

- Publicar. h Comissão de Justiça. 
(Nota da Divisão de Redação e Publicação: Os 

convênios a que se refere é\ Mensagem n9 536/85 
foram publicados no "Diário do Legislativo" de 
15/3/85.) 

OFÍCIO NQ 826/85 
Belo Horizonte, 8 de março de 1985. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia 
do Estado de Minas Gerais. 

Legislativa 

Reportando-me aos termos do Oficio n9 4041/84/ 
lbs, que me encaminhou V. Exa. em 18 de setembro 
último, acompanhado de cópia do Requerimento n9 
2~69/84, apresentado pelos Srs. Deputados Eucli-
des Cintra e outros e aprovado pelo Plenário de~ 
sa egrégia Assembléia Legislativa, envio-lhe, an~ 
xa, cópia da informação prestada pela Secretaria 
de Estado da Educação, a respeito da incorporação 
aos vencimentos da gratificação de 80~ para o 
professor especialista de educação, em regime es 
pecial de trabalho. 

Prevaleço-me da oportunidade para renovar a V. 
Exa. a expressão do meu alto apreço. 

Hélio Garcia, Governador do Estado. 
CÓPIA 

Belo Horizonte, 22 de janeiro de 1985. 
Referência: NQ 650. 
Interessada: Assembléia Legislativa. (Requerime~ 
to n9 2.169/84) 
Localidade: Capital. 
Assunto: Incorporação aos vencimentos da gratif! 
cação de 80~, por regime especial de trabalho. 
Informação: Por solicitação da Assembléia Legis-
lativa, através dos Oficios n9s 4.041 e 4.042/84 
dirigidos, respectivamente, ao_Governador do Es~ 
tado e ao Secretário da Educaçao, o assunto fol 
devidamente examinado pela Diretoria de Pessoal, 
de cujo pronunciamento se anexa cópia. 

Octávio Elísio Alves de Brito, Secretário deEs 
tado da Educação. 

CÓPIA 
Assunto: Incorporação da gratificação de 80%, por 
regime especial de trabalho. 
Informação: O Secretãrio de Governo e Coordena-
ção Política, Dr. Carlos Cotta, encaminha ao Sr. 
Secretário cópia de Requerimento n9 2.169/84, em 
que solicita examinar a viabilida~e da incorpo7~ 
ção aos vencimentos da gratificaçao de 80% (ol-
tenta por cento) para o professor e especialista 
de educação em regime especial de trabalho. 
Informação: A gratificação referente ao regime 
especial de trabalho para o professor ou o espe-
cialista de educação está prevista no art.145 da 
Lei n9 7.109, de 13/10/77. 

"Art. 145 -o professor ou especialista de ed~ 
cação sujeito ao regime especial de 40 (quaren-
ta) horas semanais de trabalho terã gratificação 
correspondente a 806 (oitenta por cento) de seu 
vencimento." 

Verifica-se que mencionada gratificação é paga 
em razão do aumento da carga horária, já que os 
ocupantes de cargos daquelas classes estão suje~ 
tos, obrigatoriamente, a 24 (vinte e quatro) ho-
rus semanais. 
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Trata-se de uma concessão, anualmente rcnovâ-
vel ou nâo, dependendo da oportunidade e conve-
niência do sistema, inclusive de limitação orça-
mentária. 

A incorporação da gratificação por regime espe 
cial de trabalho está prevista no art. 146 da Lei 
n9 7.109, de 13 de outubro de 1977- Estatuto do 
Magistêrio -que asHim disp6e: "Art. 146 -A gra 
tificaçâo por regime especial de trabalho inte-
gra aos proventos de aposentadoria à razão de 1/ 
30 (um trinta avos) por ano de exercicio." 

Mencionada incorporação se dá por ocasião da 
aposentadoria, desde que o funcionário esteja per-
cebendo naquele momento e que comprove um pericx:lo 
mlnimo de 4 (quatro) anos de percepção, como exi 
ge o inciso III do artigo l? da Lei nQ 6.565, de 
17 de abril de 1975, com a redação dada pelo art. 
12 da Lei n9 8.330 de 29 de novembro de 1982. 

Nestas condições, caso o funcionário se aposen 
te aos_2~ (vi~tc e cinco) anos, a incorporação 
se dara a razao de 25/30 (vinte e cinco trinta 
avos) da gratificação dos 80~ (oitenta por cen-
to) e, integralmente, se a aposentadoria ocorrer 
aos 30 (trinta) anos de exercicio. 

Contudo, de acordo com o disposto do art. 11 da 
Lei n9 8.330, de 29/11/84, portanto, anterior à 
Lei n9 7.109/77, "remuneração para todos os efei 
tos do art. 22 e seu § 19 da Lei n9 5.945 de 
11/7/72, com a redação dada pelo art. 12 da Lei 
n: ~.01~, d~ 23/7/81, é o vensimento mais as gra 
t1f1caçoes 1nerentes ao exerc1cio do cargo". -

Com base no conceito de remuneração expresso 
no artigo 11 da Lei 8.330, de 29/11/82 ficou as 
segurado ao diretor de escola estadual' no exer= 
cicio do cargo em comissão, o direito de conti-
nuidade de percepção da gratificação de 80% (oi-
tenta por cento) referente ao regime especial de 
trabalho, desde que comprove: 

- ser detentor de cargo efetivo; 
- ser exonerado ou dispensado do exercicio do 

cargo em comissão, sem ser a pedido ou por pena-
lidade; . 

- co~pr~var quatro anos de exercicio do cargo 
e~ com1ssao e es~ar percebendo no momento de sua 
d1spensa, em opçao, na forma prevista no §1o do 
art. 1S9 da Lei n9 7.109, de 13/10/77. · 

Isto equivale dizer que já se reconhece hoje 
ao op~a~te pelo regime espec~al de trabalho n~ 
exerc1c1o do cargo em comissao de Diretor de Es-
cola Estadual, ~ direito de "apostilamento" na-
quela :emuneraçao,.dentro dos ditames legais. 
Menc~onado benefLcio resultou do Parecer da se-

cre~a71a de E~tado d~ Administração no caso de 
Mar1l~a Sampa1o de Padua Scnndar, datado de 29/5/84 . 

. Ass1m sendo, entendemos que o mesmo tratamento 
d;s~ensado ao diretor.de_escola estadual no exer 
c1c1o do cargo em com1ssao deva ser estendido aõ 
professor e especialista de educação. 
.P~ra ~sso, ent7etanto, se fazem necessárias mo 

d1f1caçoes na Le1 n9 7.109/77. -
Conclusão: A proposta ê válida, merecendo um exa 
me em profundidade. 

Marilia Saraiva de Almeida 
À Chefia de Gabinete 

Maria de Lourdes Pessoa Brant, Diretora de Pes-
soal, 

- Ciente. Publicar. 

OFÍCIOS 
Do Sr:.Deput~do Eduardo Chuahy, Presidente da 

Assemble1a Leg1slativa do Rio de Janeiro comuni 
cando a eleição e posse da Mesa Diretora' daquelã 
Casa. 

- Ciente. Agradecer. 

Dos Srs.: Cel. PM Laurentino de Andrade Filo-
cre, .Presiden~e do Tribunal de Justiça Militar 
de M1~as Gera1s; Vereadores Aldair Machado Maia 
e Jose Alves_de Andrade, Presidentes, respectiva 
mente, das Camaras Municipais de Santa Luzin e 
Nova Lima, cumprimentando a nova Mesa Diretora 
da Casa. 

- Ciente. Agradecer. 

_ D<;>s Srs. Vereadores: Leandro Gonçalves Pereira, 
Ce~1? Lemes da ~osta, Jarbas Mendes Marques c 
Id1r1landes Jo~e da Silva, Presidentes, respecti 
vamente, das Camaras Municipais de Coração de J~ 

sus, Delfim Moreira, Campanârio e Capim Branco, 
informando a eleição e posse das Mesas Diretoras 
daquelas edilidades. 

- Ciente. Agradecer. 

Do Sr. Vereador José Júlio Milagres, informan-
do sua posse no cargo de Presidente da Câmara Hu 
nicipal de Piranga. 

- Ciente. Agradecer. 

Do Sr. Vereador Roberto Vital, Presidente da 
Câmara Municipal de Belo Horizonte, encaminhando 
requerimento de autoria do Sr. Vereador Art~ur 
Viana, em que solicita voto de congratulaçoes 
com o Deputado Dálton Canabrava, pela sua indic~ 
çâo para Presidente da Assembléia. 

- Ciente. Agradecer. 

Do Sr. Vereador Ubiratan Gonçalves Sevilha,Pr~ 
sidente da Câmara Municipal de Tarabai, São Pau~ 
lo, encaminhando requerimento do Sr. Verendor ~a!: 
cilio Cirso Nogueira, em que este solicita s~Ja~ 
enviados oficios ao futuro Presidente da Republ~ 
ca, ao Senado e à Câmara, ao Ministro da Agricul 
tura, aos Governadores dos Estados, a todas as 
Assembléias do Pais e às Câmaras Municipais de 
São Paulo, no sentido de se dar prioridade à agr!_ 
cultura no Pais, visto ser a carência alimentar 
o principal problema do brasileiro. 

- Ciente. 
Do Sr. Josê Antônio Nunes da Silva, President~ 

Nacional da ABDPSIAS, cumprimentando o Sr .. pres~ 
dente desta Assembléia e solicitando o apo1o da 
Casa para a aprovação do Projeto de Lei n9 3 · 17 ~ /8 4, 
do Sr. Senador Nêlson Carneiro, ora em tramlta-
ção na Câmara dos Deputados. 

- Ciente. 

TELEGHAMAS 
Do Sr. Deputado Gil Cêsar Moreira de Abreu, S~ 

cretário de Estado de Minas e Energia, agradec~~ 
do convite para participar do lançam~nto d<;> l~
vro "Convivia Democrático na Concepçao e Vlda e 
Renato Azeredo". 

- Ciente. 
Do Sr. Ivan Sebastião Barbosa Afonso, Secret~

rio Adjunto da Administração, agradecendo con~~
te para a solenidade de entrega do título de ~
dadão Honorário de Minas Gerais ao Dr. Marlos ~ 
cob Tenório de Melo e descerramento do retrato 
do ex-Presidente da Casa, Deputado Josê Santana. 

- Ciente. 

CAR'r0ES 
Do Sr. Sêrgio Lellis Santiago, Presidente .do 

•rribunal de Alçada do Estado de Minas. Ge~.~~:_: 
agradecendo convite para lançamento do llvro to 
vivia Democrático na Concepção e Vida de Rena 
Azeredo". 

- Ciente. 
Do Sr. Vereador 

sidente da Câmara 
mando a eleição e 
edilidade. 

Cele ~tino Sansevero Batista, Pr~ 
~ • infor-Municipal de Carandal, 1 . t ra daque a posse da Mesa D1re 0 

- Ciente. Agradecer. 
presidente Do Sr. Vereador Laudimir Marques, do a 

da Câmara Municipal de Taiobeiras, informa~'lida 
eleição e posse da Mesa Diretora daquela e l -

de. 
- Ciente. Agradecer. 

- . b Delegado do Mi-Dos Srs. Joao da costa L1s oa, . · J .- 'fon . - . d M' Geral" e ose ,., -n1ster 10 da F a zen a em 1nas ~ ~ . - s l\ ""d rraxll\CrCO • • I so l\ssumpção, Presidente da L1 e~ , de entrega 
a0radecendo convite para a solen1dadc. 

" c Gcruis do titulo de Cidadão Honorârio de Mlnaa 
ao Dr. Marlos Jacob Tenório de Melo. 

- Ciente. 
" E. ORADORES INSCRITOS APRESENTAÇÃO DE PROPOSIÇuES 

O SR. PRESIDENTE - A Mesu vai passar 
proposições e a conceder a palavru aos 
inscritos. 

PHOJETO DE LEI N9 1.175/85 

a receber 
oradores 

Dfi a denominação de ProfQ Maria Ro~crto de Li-
ma ã Escola da Vila Nazaré, de Jacutlnga. 



A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge 
rais decreta: 

Art. 1? - Passa a denominar-se Prof~ Maria Ro-
berto de Lima a Escola da Vila Nazaré de Jacu-
tinga. ' 

Art. 2? - Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 3? - Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Sala das Reuniões, 13 de março de 1985. 
José Pereira - Mendes Barros - Silvio Mitre -

Samir Cecilio - Pedro Narciso - Ferraz Caldas -
H.onaldo Carvalho - Neif Jabur - Elmo Braz. 
JUSTIFICAÇÃO - Maria H.oberto de Lima, pertencen-
te a uma familia tradicional da cidade de Jacu-
tinga, destacou-se durante muitos anos na área 
do ensino, prestando relevantes ·serviços como pro 
fessora. Faleceu há dois anos, deixando uma lacu 
na impreenchivel. 

_ocupou o cargo de Diretora na Escola Estadual 
Julio Brandão (Jacutinga) e nada mais justo q~e 
esta senhora, que não está mais no nosso convl-
vio, receba essa homenagem, pois trata-se de pes-
soa digna de todos 08 elogios por ter desempenhado 
com dinamismo e esmero um trabalho incansável pe 
rante a comunidade jacutinguense, preparando oi 
seus alunos para o futuro. Além disso é desejo 
de diretoras e inspetoras de várias escolas da ci 
dade a aprovação do presente projeto. 

Pelas razões expostas, é oportuna a presente 
proposição, e para sua aprovação solicito o apoio 
dos nobres pares. 

José Pereira 
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do 

dia para 1~ discussão, nos termos do art. 184 e 
seu § 1? do H.egimento Interno. 

PROJE'l'O DE RESOLUÇli.O N? 1. 176/85 
Delega atribuições ao Governador do Estado e 

dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge 

rais aprova: 
Art. 1? - Fica atribuida ao Governador do Esta 

do competência para celebrar convênio com a Pre 
feitura Municipal de Governador Valadares, obje= 
tivando a reconstrução da ponte sobre o rio Do-
ce, que liga o centro da cidade à Ilha dos Araú-
jos. 

Art. 2? - A delegação contida no artigo ante-
rior será exercitada pelo prazo necessário à cons 
trução da obra e sua entrega ao uso público. 

Art. 3? - O Estado poderá alocar recursos para 
execução da obra até 100% (cem por cento) de seu 
custo. 

Art. 49 - H.evogadas as disposições em contrá-
rio, esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala das H.euniões, 13 de março de 1985. 
H.aimundo Albergaria - Samir Tannus Roberto 

Luiz Soares - Fernando Rainha - José Bonifácio Fi-
lho - Mário Pacheco. 
JUSTU'I~AÇÃO - Apresentamos emenda ao projeto de 
resoluçao de autorização ao Governador do Estado 
par~ con~rair empréstimo externo, com objetivo 
de autorJ.zar o Chefe do Poder Executivo a re-
construir a referida ponte. 

Nossa emenda, apresentada na Sessão ~egislati
va Extraordinária, não mereceu aprovaçao. 

Insistimos na autorização legislativa, consci-
entes de que não poderá o Estado fazer qualquer 
investimento na obra sem a competente delegação 
do Poder Legislativo. 

A obra é municipal, de encargo, portanto, do 
Municipio de Governador Valadares, que, não ten 
do recurso para executá-la, está a depender do 
Estado. Este, por sua vez, só poderá assumi-lo, 
se assim o consentir a Assembléia Legislativa. 

A demora na reconstrução da citada ponte vem 
acarretando sérios prejuizos à população da Ilha 
dos Araújos, que está-se utilizando de barcos e 
balsas para a travessia do rio Doce. Existem na-
quela localidade escolas, casas comerciais e uma 
população de aproximadamente 30 mil habitantes. 
O fato mais grave, já de conhecimento público, foi 
o acidente ocorrido com a balsa usada para a tr~ 
vessia, com vítimas fatais. 

Pelo exposto, solicitamos aos Srs. Deputados a 
aprovação deste projeto de resolução em regime 
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de urgência. 
Raimundo Albergaria 
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do dia 

~ara 1~ discussão, nos termos do art. 184 e seu 
§ 19 do Regime Interno. 

(- Recebido pelo Sr. Presidente, que reformou 
seu despacho anterior.) 

PROJETO DE LEI N? 1.177/85 
Dis~õe so~re a participação de empregados 

adm1n1straçao e na fiscalização de empresas 
controle do Estado. 

na 
sob 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge 
rais decreta: 

Art. 1? - Respeitada ~ legislação federal, as 
s~g~ra-se_a representaçao dos empregados na ad= 
m1n1straçao e na fiscalização das empresas em 
que o.Estado de Minas Gerais, exclusiva ou majo-
rltarJ.amente, detenha o controle do capit~l so-
cial. 
_ § 1? -_Haverá pelo mell_Q~ um representante dos 
~mp~egados na diretoria e em cada um do~ demais 
orgaos colegiados de administração, consultivos 
e de fiscalização, com direito a voto nas delibe 
rações. 

§ 2? - Exceto para integrar o Conselho Fiscal, 
os demais representantes hão de ter vinculo em-
pregaticio com a empresa. 

Art. 29 - No caso de empresas cujo número de 
diretores e conselheiros esteja fixado em lei, 
fica autorizada a criação de cargos e o aumento 
do número de conselheiros, de modo a se absorve-
r~m os.representantes dos empregados, desde que 
nao haJa cargo ou vaga em conselho suscetivel de 
aproveitamento para os fins desta lei. 

Art. 3? - Os empregados das empresas 
seus representantes por voto direto e 
garantida a estabilidade, com duração 

elegerão 
secreto, 

de manda-
to igual à dos demais administradores ou conse-
lheiros. 

Art. 4? - Os estatutos sociais das empresas 
abrangidas por esta lei serão alterados para se 
adequarem a ela, no prazo de seis meses, a con-
tar de sua publicação. 

Art. 5? - Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 6? - Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Sala das Reuniões, 13 de março de 1985. 
Antônio Faria - Clodesmidt Riani - Mendes Bar-

ros - Luiz Vicente - Ademir Lucas - Felipe Néri-
João Barbosa. 
JUSTIFICAÇÃO - Uma das mais relevantes reivindi-
cações da classe trabalhadora é a de participar 
da gestão da empresa em que ela emprega sua mão-
de-obra e garante os resultados econômicos. A de 
mocracia politica tem como corolário a democratT 
zação também da economia. -

Um dos postulados de maior ressonância na As-
sembléia Nacional Constituinte há de ser, sem dú 
vida alguma, o da co-gestão da empresa. -

O Estado contemporâneo participa da atividade 
empresarial. No Brasil, o poder público, neste 
momento de implantação da Nova República, pode e 
deve dar expressivo exemplo de democracia parti-
cipativa, possibilitando aos trabalhadores de e~ 
presas estatais colaborar efetivamente em sua a~ 
ministração e fiscalização. 

Dois beneficios imediatos, além de muitos ou-
tros, advirão da medida proposta: mais eficaz 
ação fiscalizadora da sociedade civil na adminis 
tração das empresas estatais e envolvimentomaior 
dos próprios trabalhadores na fixação das dire-
trizes de politica econômica dessas empresas. 

No Estado de são Paulo e na sua Capital as res 
pectivas legislações já contemplam a participa= 
ção dos empregados. Iniciativas inteiramente bem--
sucedidas e que servem de exemplo a outros Esta-
dos e Municipios. 

o Governo do Estado de Minas Gerais é agora con 
vocado a inserir-se nessa diretriz. o projeto de 
lei que ora trazemos à consideração da Asserrbléia 
Legislativa pretende ser o ponto de partida pa-
ra tal conquista. 

Antônio Faria 
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do 

dia para 1~ discussão, nos termos do art. 184 e 
seu § 1? do Regimento Interno. 
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REQUERIMENTO N9 2.635/85 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Leqislati.va 
do Estado cte Minas Gerais. 

o Deputado que este subscreve, na forma regi-
mental, requer a V. Exa. seja formulado apelo de~ 
ta Assembléia Legislativa ao Exmo. Sr. Governa-
dor do Estado, Dr. Hélio Carvalho Garcia, no sen 
tido de autorizar a liberação de recurs~s da or-
dem de Cr$ 600.000.000 (seiscentos milhoesdecru 
zeiros), que permitam à Prefeitura t:~unicipal de 
Esmeraldas realizar as obras necessar1as a repa-
ração dos danos causados pelas últimas ~huvas que 
assolaram a região, conforme justificaçao. 

Sala das Reuniões, 13 de maio de 1985. 
Paulo Araújo - I!ugo CampO" - Jaime Martins 

Mãrio Pacheco - Artur Fagundes - Jesus Trindade. 
JUSTIFICAÇ~O - O Municipio de Esmeraldas foi 

duramente atingido pelas chuvas que caíram sobre 
a região durante o mês de janeiro último. As en-
chentes provocaram a paralisação das atividad~s 
em diversas ãreas agrícolas, ocasionando tambem 
a danificação de pontes e estradas municipais.Em 
conscquência, ficou gravemente comprometida a 1~ 
comoção dos habitantes da zona rural - que repr~ 
sentam cerca de 2/3 da população da comunidade -
e impedido, quase totalmcn te, o cscoamcn to dil pr:?_ 
dução agropecuária, base da economia local. 

A gravidilde da situação determinou mesmo que o 
Sr. Prefeito Municipal decretasse estado de eme~ 
gência no Município, através do Decreto n9 478, 
de 30/1/85. 

A Prefeitura Municipal não dispõe de recursos 
que lhe permitam arcar com a totalidade do custo 
das obras que se fazem necessárias, havendo o Pre-
feito, Dr. Francisco José Rezende dos Santos, e~ 
caminhado pedido de auxilio financeiro ao Sr. G~ 
vernador do Estado, na ordem de Cr$ 600.000.000 
(seiscentos milhÕes de cruzeiros). _ 

Reputamos perfeitamente justa a reivindicaçao, 
pelo que contamos com o indispensável apoio dos 
nobres colegas ã aprovação deste requerimento. 

Paulo Araújo 
- Publicar. A Comissão de Assuntos Municipais. 

REQUERIMENTO N9 2.636/85 
Exrno. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, na forma regmen 
tal, requer a V. Exa. seja formulado apelo des-
ta Assembléia Legislativa aos Exmos. Srs. Gover-
nador do Estado, Dr. Hélio Carvalho Garcia, Se-
cretário de Estado da Educação, Pro f. Octãvio Eli-
sio Alves de Drito, e Presidente da CARPE, enge-
nheiro Aloísio Marcos Vasconcelos Novais, no sen 
tido de serem autorizadas, de imediato, as medi= 
das necessárias ã recuperação do prédio da Esco-
la Estadual Vale do Mucuri, de Nanuque, na forma 
da justificação anexa. 

Sala das Reuniões, 13 de março de 1985. 
Paulo Araújo - Hugo Campos - Jaime Martins-~ 

rio Pacheco - Artur Faqundes - Jésus Trindade. 
JUSTIFICAÇAO - o processo de desenvolvimento 

de uma nação evolui na razão direta da educaçãrJ e 
da cultura de seu povo. 

A criação de escolas c a sua manutenção em per 
feitas condições de funcionamento são deveres bã 
sicos dos governantes, que somente assim poderã~ 
proporcionar aos seus governados os meios neces-
sários a que tenham acesso, desde tenra idade, 
aos bancos escolares, via dos quais poderãoa~~i 
rir os conhecimentos indispensáveis a ampliarem 
seus horizontes, conquistando para si e para sua 
comunidade urna existência condigna. 

A Escola Estadual Vale do Mucuri, de Nanuque, 
em precárias condições de conservação c funciona 
rnento, com salas interditadas por engenheiros di 
CARPE, pleiteia, através de sua Diretoria e pro-
fessoras, os reparos que se fazem necessãrios e 
urgentes. O assunto, já levado ao conhecimento 
das autoridades competentes, encontra-se ainda 
pendente de urna solução definitiva, protelada in 
justificadamente. 

Há, pois, que se coibir que o desinteresse c 
entraves burocráticos protelem medidas que exi-
gem presteza, pois que se acha envolvida a pres-
tação de um serviço relevante c indispensável, 
qual seja, o processo de educação de centenas de 
crianças, merecedoras de todo respeito e consid~ 
ração, sobretudo de n6s, homens públicos. 

E é desejando ver modificado o atual estado de 
coisas que lançamos ~s nossas autoridades esse 
apelo, para o qual contamos com o apoio dos no-
bres colegas desta Casa. 

Paulo Araújo 
- Publicar. A Comissão de Economia e Obras PÚ-

blicas. 
REQUERIMENTO N9 2.637/85 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, na forma regilre~ 
tal, requer, ouvido o Plenário, sejam solicita-
das providôncias ao Sr. Diretor-Geral do DER-MG, 
Dr. Antõnio Alberto Canabrava, no sentido de que 
sejam construidos quatro abrigos em ponto de ôn~ 
bus, nas seguintes localidades do Município de 
Inconfidentes: Fazenda Soledade do Mogi, MG-290; 
Sitio Boa Vista, MG-290; Alto Posto Vale do Mo-
gi km 41 da MG-290, c km 2 da MG-295. · 

Sala das Reuniões, 13 de março de 1985. 
Honaldo Carvalho - Geraldo Ribeiro - Samir Ce-

cília - Clodesrnidt Riani - Sérgio Emílio - João 
Barbosa. 

JU<:TIPICAÇln - Os pontos de ônibus cobertos, ob-
jeto deste requerimento, vêm sendo reiteradamen-
te pleiteados pelos usuários do Município de In-
confidentes, os quais alegam, justificadamente, 
que ê incõmodo esperar os carros expostos ao sol 
c, mais ainda, ã chuva. 

Achando justa tal reivindicação, conto com o 
apoio dos nobres pares para a aprovação deste. 

Honaldo Carvalho 
- Publicar. A Comissão de Economia e Obras PG-

blicas. 
REQUERIMENTO N9 2.638/85 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

Requeiro a V. Exa., ouvida a Casa, nos termos 
regimentais, seja dirigido oficio ao Exrno: ~r. S!;. 
cretário de Estado da Educação, Pro f. Octavw El~ 
sio Alves de Drito, solicitando daquela autorid~ 
de a criação do ensino de 29 grau no Bairro Flo-
rarnar. 

Plenário Presidente Juscelino Kubitschek, 13 de 
março de 1985. 

Vera Coutinho - Mendes Darros - João Barbosa -
Geraldo Ribeiro - Nilson Gontijo - João Rosa. 

JUSTIFICAÇAO - Os moradores do Bairro Florarnar 
há muito tempo anseiam pela criação do ensino de 
29 grau. _ _ . 

Agora, com a provãvel desativaçao do Coleglo 
SênJio de Freitas Pacheco, ficando as salas c1e a~,;~. 
la ociosas no horãrio da noite, esse desejo es~a 
mais fácil de ser concretizado, pois o local fl-
sico já se encontra totalmente equipado e em co~ 
diçõcs de pronto funcionamento. 

Essa medida ajudará os alunos que terminam o 
19 grau e lutam para continuar seus estudos, sem 
no entanto terem perto de sua casa urna escola o~ 
de possam atingir seus ideais de maior c melhor 
instrução. 

A referida escola cstã situada à Rua 36, n? 354, 
no Dairro Florarnar. 

Vcra Coutinho 
- Publicar. A Comissão de Educação. 

HEQUEHIMEN'l'O 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, na forma reg~ 
tal, ouvida a Casa, requer um voto de congratul~ 
ções com o Sr. Antônio André da Luz pelo lança-
mento de seu interessante livro "Ontem", em con-
corrida cerimônia na localidade de Ouro Preto, no 
dia 2 do corrente dando-se ciência deste voto 
ao mesmo na Avenlda Afonso Pena, 1. 626, apt? 1. ~04, 
nesta Ca~ital, incluindo o teor da justificaçao. 

Sala das Reuniões em 13 de março de 1985. 
,Jésus Trindade - i'erraz Caldas - Sílvio Mi_tre 

Artur Fagundes - D~nio Moreira - Pedro Narc1so ~ 
Eaimundo Hezcnde - Alcyr Nascimento - Marcos Pe~ 
xoto. - d - d· L z fer Ju r'l'IFICAÇÂO - o Sr. Antonio An re a u ' -' " - f · lhos en roviãrio aposentado, pai de inumeros l , 
tre os quais três ilustres cngenheir<;>s, pa~so~ qu~ 
ce toda sua exist~ncia dedicando-se a fam1l1a e 
~o cultivo de s6lidas e vastas amizades em Ouro 



Preto. Nascido em Furquim, Distrito de Mariana, 
descende de honrada e humilde familia. A par de 
suas poucas letras, tornou-se reconhecidamente 
apto a aconselhar várias gerações de estudantes 
em Ouro Preto, a trilhar o caminho da prud~nci~ 
e sensatez, com o seu jeito muito peculiar e pa-
ternal. Tornou-se , pelo exemplo de sua existên~ 
cia, querido e admirado por jovens de todos os 
rincões do nosso Brasil, que na Velha Vila Rica 
foram buscar seus conhecimentos acad~micos. 

Constitui para nós grata surpresa o lançamento 
de seu livro "Ontem", importante obra literária 
composta de poesias, poemas e crônicas sobre te~ 
mas existenciais e do cotidiano, com rico senso 
de humor, amor e humanismo e, sobretudo, com a 
capacidade de agradar não só a todos os ouro-preta 
nos e admiradores do Sr. Luz como aos mais exi= 
gentes criticas literários. 

t admirável ver a capacidade que tem um homem 
simples na sua formação cultural acad~mica de ab 
sorver todas as variadas culturas da nossa Ouro 
Preto e de traduzi-las de forma objetiva e agra-
dável, como um grande mestre das Letras. 

Achamos, pois, muito justa a homenagem do nos-
so Legislativo, que ora propomos a este exemplar 
pai de familia, cidadão que agor~ nos mostra sua 
faceta de artista. 

Jésus 'l'rindade 
- Publicar. 

REQUERIMENTO 
Exrno. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, devidamente apoia-
do, na forma regimental, requer a V. Exa., ouvi-
do ? P lenãr i o, um voto de louvor à notável poetisa 
para-rninense Ila Flávia Marinho Theodoro, pelo 
lançamento de sua nova coletânea de poesias in-
titulada "Quebrando o circulo". ' 

Re~~er~ a~nda, que da decisão da Casa seja da-
~a c1enc1a a homenageada e a seu esposo, Bel. Jo-
ao Theodoro, titular do Cartório do 69 Oficio de 
Not<;s desta Capital, ao Secretário do Prefeito de 
Para de Minas, Dr. Hugo Flávio, irmão da homena 
geada, e a seus genitores, Hugo Marinho e Editfi 
Lobato, residentes na Rua Prof. Morais, 150,Pará 
de Minas-Me. 

Sala das Reuniões, 13 de março de 1985. 
Geraldo da Costa Pereira - Hugo Gontijo - Ar-

mando Costa - Vera Coutinho - Antônio Faria - Ma 
noel Conegundes. 

JUSTIFICAÇÃO - Ila Flávia Marinho 'l'heodoro lan 
çou, em solenidade realizada no dia 9 de março 
do corrente, no Museu Histórico de Pará de Minas 
sua coletânea de poesias intitulada "Quebrand~ 
o Ci~culo". A poetisa é ~utora de outro livro de 
poes1as, denominado "Horta de Quintal" que se 
constitui em um expressivo sucesso. ' 

. Pe~a oportuna contribuição à cultura e artes 
nnne1ras que a poetisa faz com o lançamento des-
sa nova obra, apresento este requerimento, em meu 
nome e em no~e de toda a comunidade pará-rninense 
e, por que nao dizer, do Estado de Minas Gerais 
esperando o necessário apoio dos nobres pares p~ 
ra a sua aprovação. -

Geraldo da Costa Pereira 
- Publicar. 

REQUERIMEN'l'O 
Exrno. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que ~ste subscreve, na forma regi-
mental, comunica a Casa o falecimento do Sargen-
to Moacir Morais Coelho, ocorrido em Governador 
Valadares, e solicita um voto de pesar pelo in-
fausto acontecimento. 

Solicita, ainda, que esta Assembléia manifeste 
seu pesar à família enlutada, na pessoa da viúva, 
D. Maria Duarte Coelho, residente na Rua Ametis-
ta, 169, Bairro São Raimundo, naquela cidade. 

Sala das Reuniões, 13 de março de 1985. 
Mendes Barros - Ferraz Caldas - Geraldo Ribei-

ro - Clodesmidt Riani - Antônio de Araújo - Neif 
Jabur. 

- Publicar. 

COMUNICAÇÃO 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
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do Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que ~sta subscreve, na forma regi-
mental, cornun1ca a Casa o falecimento do Dr. Or-
lando de Moraes Moretzsohn, ocorrido nesta Capi-
tal. 
So~icit~ ~ue esta Assembléia manifeste seu pe-

sar a fam1l1a enlutada, na pessoa de seu irmão 
Dr. J?aquirn Afonso Moretzsohn, residente na Ru~ 
Josafa Belo, 645, Cidade Jardim, nesta Capital. 

Sala das Reuniões, 13 de março de 1985. 
Mendes Barros 
- Ciente. Publicar. Comunique- re. 

COMUNICAÇÃO 
Exrno. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que esta subscreve, na forma regi-
~ental. comunica à Casa o tráqico falecimento do 
Jovem Agenor Damasceno Silva, ocorrido em Gover 
nador Valadares. 

Solicita que esta Assembléia manifeste seu pe 
sar à familia enlutada, na pessoa de seu pai, J~ 
nas Batista da Silva, :r:esidente na Rua 12, n91.05o= 
Ilha, naquela cidade. 

Sala das Reuniões, 13 de março de 1985. 
Mendes Barros 
- Ciente. Publicar. Comunique-se. 

COMUNICAÇÃO 
Exrno. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

O Deputado infra-assinado comunica a v. Exa. e 
à Casa o falecimento do Sr. Antônio Carlos Pedro 
so, Presidente do Diretório do PMDB de 'l'r~s Ma-
rias, e requer sejam enviadas condolências à fa-
milia enlutada, na pessoa de seu genitor, Sr.Wen 
ceslau Pedroso, residente naquela cidade. 

Sala das Reuniões, 13 de março de 1985. 
Armando Costa 
JUSTIFICAÇÃO - Perde a cidade de Três Marias, 

com a morte do Sr. Antônio Carlos Pedroso, um 
grande e memorável batalhador pela conquista de 
melhoramentos para aquele Municipio. Corno Presi-
dente do Diretório Municipal do PMDB, engrande-
ceu a agremiação, e seu futuro politico era in-
conteste. A morte colheu um homem de valor, um 
cidadão de bem. 

'l'oda a soe iedade de 'l'r~s Mar ias, consternada, 
reverenciou a sua memória, e nós, correligioná.-
rios do PMDB, perdemos um grande companheiro e 
estamos nesta hora compartilhando a dor de seu 
pai. 

Armando Costa 
- Ciente. Publicar. Comunique-se. 
O SR. PRESIDENTE (DEPU'l'ADO DÁLTON CANABRAVA) -

Com a palavra o Sr. Deputado José Santana . 
O SR. DEPUTADO JOSt SANTANA - Sr. Presidente,, 

Srs. Deputados, a inauguração da Siderúrgica Men 
des Júnior, consolidando formidável complexo ja 
em operação, vem definitivamente confirmar a con 
dição de Minas Gerais como pólo siderúrgico bra= 
sileiro. 

Em função da relevância do empreendimento, OCO,!: 
re-nos à lembrança essa figura irnpar que foi Jo 
sé Mendes Júnior, autor da obra cuja corrplexão não 
chegou a ver, levado que foi de nosso convivia 
após urna vida plena de realizações válidas. 

Estão presentes na novel Siderúrgica Mendes Jú 
nior todas aquelas características de arrojo e 
viabilidade que constituem a tônica dos demais em 
preendirnentos do grande idealizador. 

Trata-se de usina semi-integrada com capacida-
de de produção de 720.000 toneladas/ano de lami-
nados não-planos, ocupando área coberta de 162.000 
m2 e gerando 2.350 empregos diretos e 9.000 em-
pregos indiretos. 

Suas unidades principais abrangem aciaria, la-
minação e trefilar ia, e sua gama de produtos in-
clui laminados (fios-máquina, vergalhões, barras) 
e trefilados (arames de vários tipos, pregos e 
grampos). A produção destina-se aos mercados in-
terno e de exportação, sendo que já em 1984 fo-
ram exportados cerca de onze milhões de dólares 
para países da Europa, África, Oriente Médio e 
China. 

Na composição do capital, avulta a presença da 
Construtora Mendes Júnior como acionista majori-
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tária, figurando como demais pa~ticipantes ~ SI-
DERBRÁS, o Estado de Minas Gera1s e a Prefe1tura 
de Juiz de Fora. Em projeto que envolveu recur-
sos da ordem de 540 milhÕes de dólares, é signi-
ficativo observar que 35% vieram de recursos pr2 
prios e 65% de financiamentos. 

A decisão de localizar o empreendimento em Juiz 
de Fora levou em consideração a proximidade do 
eixo Rio-São Paulo-Belo Horizonte, boas comunica 
ções ferroviárias e rodoviárias, recursos hidri= 
cos naturais e disponibilidade de energia elétri 
ca. E, devemos dizer, foi no fundo uma escolha 
muito cara a José Mendes Júnior, já que Juiz de 
Fora era sua terra natal. 

Está ai, portanto, mais um qrande empreendimen 
to para orgulho dos mineir.o~ e reconhecimento da 
capacidade empresarial de José Mendes Júnior, ny 
ma tradição aliás belamente continuada por seus 
filhos Murillo, Alberto, Sânzio, Marcos, Arthur e 
Martha. 

Pois seria realmente injusto cultuar a memória 
do patriarca sem mencionar a obra de seus legiti 
mos continuadores. A par do dinamismo e capacida 
de demonstrados pela família na expansão da Cons 
trutora Mendes Júnior e de suas afiliadas, nãõ 
se esqueceram os filhos de dar andamento à obra 
filantrópica e de incentivo aos esportes inicia-
da pelo velho Mendes. Continuam eles à frente da 
Associação Mineira de Reabilitação, obra pionei-
ra e modelar, enquanto o Minas Tênis Clube conti 
nua a receber a dedicação de Sânzio, e o CEPEL~ 
orgulho do hipismo mineiro, e brasileiro, tem em 
Marcos sua mola-mestra. 

Por tudo isso, como dever inadiável que nos é 
sumamente grato cumprir, fazemos registrar nos 
anais desta Casa um voto de louvor aos Mendes Jú 
nior, ao ensejo da inauguração da Siderúrgica~ 
Que este não seja o último empreendimento desta 
gente extraordinária é nosso desejo e nossa con-
vicção, para beneficio de Minas e do Brasil. 

O SR. PRESIDENTE - Com a palavra o Sr. Deputa-
do Sérgio Emílio. 

O SR. DEPUTADO S~RGIO EMÍLIO - (- Profere dis-
curso, que será publicado oportunamente. Da tri-
buna, o orador encaminha a seguinte proposição:) 

REQUERIMENTO 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve requer a v. Exa., 
na forma regimental, seja consignado em ata dos 
nossos trabalhos um voto de congratulações com 0 
Exmo. Sr. Presidente eleito, Dr. Tancredo de Al-
meida Neves, pela recente criação do Ministério 
de Urbanismo e Meio Ambiente, bem como pela indi 
cação do Dr. Flávio Rios Peixoto da Silveira pa= 
ra titular daquela pasta. 

Req~er, a~nda, que da decisão da Casa seja da-
da ciencia as autoridades que menciona, junta-n-
do-se a~ expediente cópia de inteiro teor da jus 
tificaçao que ac~mpanha o presente requerimento~ 

S~la das Reunioes, 13 de março de 1985. 
Sergio Emílio - Raimundo Rezende - João Barbo-

sa - Delfim Ribeiro - Geraldo Ribeiro - Samir ce 
cilio. -

_ JUSTIFICAÇÃO - 12 de março de 1985 será p·ara 
nos, conservacionistas, um dia histórico, 

Raras vezes, no exercício do mandato de tradu-
zir as aspirações da comunidade que aqui repre-
s~nto, tive a feliz ~portunidadc de trazer de 
publico, neste plenario, o testemunho de tão gran-
de satisfação. A este júbilo, acrescento o meu 
contentamento particular, pela recente criaçiio do 
Ministério de Urbanismo e Meio Ambiente, 

Essa é mais_ uma ·demonstração inequívoca do gran 
de espírito publico do estadista, hoje Presidcn~ 
te, Dr. Tancredo de Almeida Neves. Essa é uma de 
monstração incontestável de que a Nova República 
se volta desde a alvorada de sua instalação para 
um dos mais legítimos anseios da comunidade. 

Preservar o meio ambiente é preservar a vida, 
nossa exuberante flora e fauna, nossos rios mon 
tanhas e praias, enfim, nosso ambiente de ~ida~ 
que, quer no campo ou na cidade, está definido sob 
rígidos padrões de qualidade, abaixo dos quais a 
poluição e a degradação dos ecossistemas nos con 
duzem a níveis incompatíveis de rclacionruncnto coiii 
o meio físico. 

Não nos bastassem os argumentos de ordem biolQ 
gica para justificar a criação do referido Mini~ 
tério, a História Universal nos ensinaque os grél!! 
des impérios do passado perderam sua hegerronia CO!:_ 
comitantemente com a degradação de seus recursos 
naturais. 

Estamos certos de que a criação do Ministério 
de Urbanismo e Heio Ambiente lança novas luzes e 
esperanças sobre o futuro da Floresta Amazônica, 
do Pantanal de Mato Grosso, dos nossos rios, pra_! 
as, enfim, dos ecossistemas, recursos naturais 
e, de que principalmente, propiciará a tão nece~ 
sária e desejada harmonia entre o desenvolvimen-
to urbano e a manutenção de melhores ccndições de 
vida para as populações brasileiras. 

Sérgio Emílio 
- Publicar. 

QUESTOES DE ORDEM 
O SR. DEPUTADO JBSUS TRINDADE - (-Suscita que~ 

tão de ordem, que será publicada oportunamente.) 
O SR. DEPUTADO RAIMUNDO REZENDE - (- Suscita 

questão de ordem, a ser publicada em outra edi-
ção.) 

O SR. PRESIDENTE - A Presidência determina à 
sua assessoria que examine o assunto, junto com 
a Assessoria Jurídica, para que nós, oportuname!:_ 
te, possamos dar respostas às questões de ordem 
levantadas. 

Quanto ao 29 item da questão de ordem d? ~ob~e 
Deputado Jésus Trindade, determina a Pres1denc7a 
que se o leve à Consultoria Jurídica para exam1: 
nar qual será o procedimento que esta Casa tera 
de ter, na oportunidade. 

ORDEM DO DIA 
1? FASE 

O SR. PRESIDENTE - Não havendo outros oradores 
inscritos, a Presidência passa à 2? parte da re~ 
nião, com a 1? fase da ordem do dia, compreende~ 
do a discussão e votação de pareceres, requer~ 
tos e redação final. 

Estão abertas as inscrições para o Expediente 
de amanhã. 

REQUERIMENTOS 
O SR. PRESIDENTE - Sobre a Mesa, requerimento 

do nobre Deputado Samir Cecilia, em que requer s~ 
ja convocada uma reunião especial desta Casa pa-
ra homenagear e reverenciar a memória do gra~fe 
homem público, Gustavo Capanema, falecido no a 
10 próximo passado. A Presidência defere o ~e~~~ 
rimento, de conformidade com o item XXI, a: ' da 
do Regimento Interno e oportunamente fixara a -
ta. 

Requerimento do nobre Deputado José Santana,em 
que requer a inserção na ata de nossos trabalhâs 
de um voto de profundo pesar pelo faleciment.o ~ 
Antônio Hourthé Sampaio, ocorrido dia 18 d~ J;ne~ 
ro próximo passado, dando-se conhecimento a a~
lia enlutada, na pessoa de sua viúva, D. Franc ~ 
ca Diniz Mourthé, e de seu filho, Pacifico Mour-
thé Sampaio, em curvelo. Em votação o requer~me~ 
to. Para encaminhá-la tem a palavra o nobre ep_ 
tado Hugo Gontijo. i r 

O SR. DEPUTADO HUGO GONTIJO - (-Profere d seu _ 
so que será publicado oportunamente) • ~ roque 

O SR. PRESIDENTE - continua em votaçao 0 ta-
rimento do nobre Deputado José Santana. ~m vo 

0
; 

cão, Os Srs. Deputados que o aprovam que ra~ P -
manecer como se encontram, (-Pausa) Aprov~~o,Da-

A Hesa se associa ao requerimento do no S 
putado José Santana, pois conhecia de perto 0 /' 
Antônio Mourthó Sampaio, ex-Prefeito de curve â' 
homem de ilibada conduta pessoal e mcrocodo! 0 

todo o nosso respeito o de toda a conoidoraçuo doE, 
to Legislativo. ~ 

- A seguir o sr Presidente submete a votaçao, 
' , d rovados cada um nos termos regimentais, son o ap ' I 9 por sua vez som debatas, os Requerimentos s n 

apresentado~ pelos seguintes Srs. Deputados: A~
tur Fagundes - voto de posar pelo falecimento 0 
Sr. Augusto Otávio Darbosa; Euclides Ci~tra - ~~ 
to de peoar pelo falecimento do Sr. Jose Poro! 
do Faria; Domingos Lanna - voto do con<)ratulaçoci~ 
com o sr ~bel Pesqueira Moreira, pela s~a elo 
ção para'Presidente da Cooperativa do Credito R~ 
ral dos Plantadores de Cana da Zona da K1t.1 Ltda.-



C(_)PEIZCH.ED Jaime:: Hartins - voto de conr:JTatulaçõr~s 
com o Col gio S5o Jos&, pcJ.os 2S anos de ativida 
des cduc~t i~Jas; Jaimo Hartins - vrJto de congratll 
laçõ~s com o DivlnóprJlls Club Social, vela inau-: 
guraç50 de sua !It~gnlfíca sede campostr~; Marcos 
Peixoto - vrJtr.J dr~ congratulações com os }-)élchuréís 
du turnu da 1944 da Faculdade de Direito da UFMG 
pela comowordç~lo de:: seus 40 t.lnos do formatura; Jé 
sus Tr indadc - voto de congratulações corn o Sr-:-
2\ntônlo André da Luz, pelo lançamento de seu li-
~,ro "Ontcmu; Geraldo d~l Costa Pereira - voto de 
louvor â not5vol poetisa pará-rninensc Ila Flávia 
Marinl1o Theodoro, pelo lançantcnto de sua nova co 
lct5rleél do p0Csins, intitulada ''Quebrando O Cir= 
cu lo"; Sérgio Erni 1 i o - voto de congratulações co!H 
o Presidente Tancredo de Almeida Neves, pela re-
cente criaç5o do Ministério do Urbanisnto e Meio 
lunbiente c indicaç~io do Dr. Flávio Domingos Pei-
xotCJ da Silveira pard titular do mesmo Ministé-
rio; !v1cndes Barros - voto de pc;:;ur pelo falccirncn 
to do Sarqento Hoacir Horais l·loreira, om Governa 
dor yaladnrcs; Jos~ Marla Chaves - requer a sus= 
pertsuo das atividades legislativas o administra-
tivas da Casa, cont exceçâo de seus serviços es-
senciais, no dia 15 de março corrente, em virtu-
de da posse do Dr. Tancredo de Almeida Noves co-
mo Presidente da Hepública Federativa do Brasil, 
para que os Deputados e funcion5rios possam acom 
panhur e viver este rnr.:>mento cívlco de..; alto signi 
ficado para o futuro de nossa Pátria. -

S5o tarnbént submetidos a votos e aprovados, nos 
termos regimentais, cada um por sua vez, sem de-
bates, os Requerimentos n9s 2.528/84, 2.537/84, 
2.549/84 c 2.553/84. 

2'.1 FASE 
O SR. PRESIDENTE - Esgotada a mat~ria destina-

da a esta fase, a Presid6ncia passa â 2~ fase da 
ordem do dia, com a discussão e votação dos pro-
jetos constantes da pauta. 

- !\. seguir, o Sr. Presidente submete u discus-
sao e votaçâo, nos termos regimentais, sendo apr~ 
v a dos, cada um por sua vez, sem deba tos em ·1 <;' dis 
cuc;,;ão, os Projetos de Lei n'?s 1.105/84, do sr-:-
Deputado João Pedro Gustin, que declara de util! 
da de pública a Federação Mineira de Futebol de Sa 
lào, sediada nesta Capital; 1.107/84, do Sr. De-: 
putado Cl~ubcr Carneiro, que dá a donominaçào de 
Dr. João Cunha Ortiga ao fórum da Comarca de 11a!_l: 
ga; 1.109/84, do Sr. Deputado José Santana, que 
declara de utilidade pGblica a Loja Maçônica Li-
berdade, Disciplina e Justiça n9 129, com sede no 
Municipio de Porteirinha; 1.110/84, do Sr. Depu-
tado Ronaldo Carvalho, que declara de utilidade 
pública a Associaçào Beneficente Lar da Tiani-
nha, sediada na cidade de Itajubá; 1.111/84, do 
Sr. Depu ta do Ronaldo Carvalho, que declara de 1:1t.:!: 
lidade pública a fundaçào santa-ritense de Saude 
e Assistência Social, com sede na cidade de San-
ta Rita do Sapucai; 1.114/84, do Sr. DcputadoFer-
nando Rainho, que declara de utilidade Pública o 
Banco de Olhos de Juiz de Fora, com sede na cid~ 
de de mesmo nome c 1.115/84, do Sr. Deputado Ad~ 
mir Lucas, que dã denominaçào de Coronel Jo~e 
Benjamim de Castro à Escola Estadual do Bairro Sao 
Gabriel, desta Capital. (- A Comissão de Justiça.) 

O SR. PRESIDENTE - 10 discussão do Projeto de 
Lei n'? 1. 116/84, do Sr. Deputado Ademir Lucas, que 
dá a denominaçÕ.o de Francisco Paolinelli - Dr. D!::!_ 
te, ao Centro de Saúde da cidade de Ci.mtiipr.Jlis de 
Minas. Em discussào o projeto. Com a palavra, P~ 
ra discuti-lo, o Sr. Deputado Geraldo Pereira So 
brinho. S. Exa. disp5e de uma hora. 

O SR. DEPU'l'l\.DO GEEALDO PEREIRA SOBRINHO - (Pr~ 
fere discurso, que será publicado oportunamente.) 

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO CLODESMIDT RIANI) -
Continua em discussão o Projeto de Lei n9 1.116/ 
U 4. NZio há mais oradorf~S in ser i tos. Encerra-se a 
discussâo. Em votaçâo o projeto. Os Srs. Deputa-
dos que o aprovam permaneçam como estão. (-Pausa) 
Aprovado. (-A Comissão de Justiça.) 

- A seguir, o Sr. Presidente submeto a discus-
são c votação, sondo aprovados, cada um por sua 
vez, sem debates, nos termos regimentais em 1'.1 

discussZ1o, os Projetos de Lei nf.Js 1.118/84, do Sr. 
Deputado Geraldo Ribeiro, que declara do utilid~ 
do pGblica o Diretório Aoad~mico Oscar Niemeycr 
da Pontif[cia Universidade Católica de Minas Go-
rais - Campus de Coronel Fabr lciano, com ~;edc na 
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cidade de mesnv~ non1o; 1.121/84, do Sr. Deputado 
Delfim Ribeiro, aue altera a denominação da Esco 
la Estadual Faze~da da Uniào para Jarbas Teixei-
cb de Hezende, localizada no Distrito de Pregos, 
Hunicípio de Senador Cortes; 1.131/85, do Sr. De 
putado Joào Pedro Custin, quo declara de utilida 
de pGblica a Associação dos Servidores da Junt~ 
Comercial - ASJC, sediada nesta Capital; 1.132/ 
85, d~ Sr. De-eutado~Antônio Faria, que dá a deno 
nnnaçao de Joao Antonio Siqueira à Escola Esta-: 
dual do Bairro \'lashington Pires, de Ibirité; 1.133/ 
85, do Sr. Deputado Hílton Salles, que dá a deno 
minação de Abrão Adolpho Engel ao Distrito Indui 
trial de Alfenas; 1.134/85, do Sr. Deputado Má= 
rio Pacheco, que declara de utilidade pGblica o 
Centro EspÍrita Verdade e l\mor, com sede na cida 
de de Capinópolis; L 135/85, do Sr. Deputado Má:: 
rio Pacheco, que declara de utilidade pública o 
Centro Espírita Casa de Oração São Vicente de Pau 
lo, sediado na cidade de Capinópolis; 1 .136/85-;-
do Sr. Deputado Hário Pacheco, que declara de uti 
lidade pública o Abrigo Frederico Ozanam, com s~ 
de na cidade de Capinópolis; 1.137/85, do Sr. De 
puta do Má r i o Pacheco, que declara de utilidade pu 
blica a Associação dos Servidores Públicos Muni-: 
cipais, sediada na cidade de Capinópolis;e 1.140/ 
85, do Sr. Deputado João Rosa, que dá a denomina 
ção de Cônego Francisco Stella ã Escola EstaduaT 
de Estiva. 

ENCERRAMEN'rO 
O SR. PRESIDENTE - Esgotada a matéria da pauta, 

a Presid~ncia encerra a reuniào, convocando os 
srs. Deputados para a ordinária de amanhã, dia 
14, ãs 14 horas, com a seguinte ordem do dia: 

(- NOTA DO REDATOR - A ordem do dia anunciada 
pelo Sr. Presidente ~ a publicada na edição ante 
rior.) 

- Levanta-se a reunJ.âo. 

PARECERES 

Receberam parecer de redação finalos seguintes 
~Jrojetos: 

(*) PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 995/84 
Aprova os Convênios de n9s 04, 05 e 06 celebra 

dos entre o Estado de Ninas Gerais, através da 
Secretaria de Estado da Saúde, e o Municipio de 
Januária. 

A Assembléia Logislativa do Estado de Minas Ge 
rais aprova: 

Art. 19 - Ficam aprovados os Convênios de n9s 
04, 05 e 06, celebrados, em 7 de maio de 1984,en 
tre o Estado do Minas Gerais, através da Secreta 
r ia de Estado da SaGde, e o I-!unicípio de Januá-· 
ria, objetivando a construção de um posto de saú 
de nas localidades de Fabião, Tanque e Cabeceira 
de rlacaúbas, pertencentes ao referido Município. 

Parágrafo único - Os Convênios de que trata e~ 
te artigo passam a fazer parto integrante desta 
resolução. 

Art. 29 - Esta resolução entra em vigor na da-
ta de sua publicação. 

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Sala das Comissões, 13 de março de 1985. 
João Navarro, Presidente - Geraldo Ribeiro, P.e 

lator - Vera Coutinho. 
(*) Os Convênios de que trata o artigo 19 do 

projeto sào os constantes da llensagem n'? 408/84, 
publicada no "Diúrio do Legislativo" de 18/9/84. 

- Publicar. 
(*) PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 1.060/84 

Aprova Convênio celebrado entre o Estado de Mi 
nas Gerais, através da Secretaria de Estado da 
Saúde, e o Municipio de São Sebastião do Rio Pr~ 
to. 

A Assembl~ia Legislativa do Estado do Minas G~ 
rais aprova: 

Art. 19 - Fica aprovado o Convênio celebrado 
em 14 de junho de 1984 entre o Estado de Minas 
Gerais, através da Secretaria de Estado da Saú-
de, e o Municipio de Sào Sebastião do Rio Preto, 
objetivando a construçào de um centro de saúde 
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naquele Municlpio. 
Parágrafo único - O Convênio de que trata este 

artigo passa a fazer parte integrante desta reso 
lução. 

Art. 29 - Esta resolução entra em vigor na da-
ta de sua publicação. 

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Sala das Comissões, 13 de março de 1985. 
João Navarro, Presidente - Vera Coutinho, Rela 

tora - Geraldo Ribeiro 

(*) - O Convênio a que se refere o artigo 19 
do projeto é o constante da Mensagem n9 439/84, 
publicada no "Diário do Legislativo'' de 24/10/8~ 

- Publicar. 
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289<1 REUNIÃO ORDINÁRIA D/\ 1\SSEMBLÉI/\ 

LEGISL/\TJV/\, EM Jlf DE MARÇO DE 1985 

P:RESID!I!JCIA DO SR. DEPUTADO SÉEGIO EMÍLIO 

SUMÁIUO: CONPMmCH1ENTO - ABEETUEJ\. - Nrl',- A 
PRESENTAÇJ\.0 DE PlcOPOSIÇÕES E ORJ\.DOEES INSCRITOS: 
Projetos de Lei n?s 1.178 a 1.184/85 -Requeri-
mentos n9s 2. 639 a 2. 650/85 - Requerimentos s/n? 
dos Srs. Deputados Ver a Coutinho, Clodesmidt IHa-
ni, J6sus Trindade, João Pedro Gustin, Jos& Pe-
reira, Fernando Rainha e Samir Cecilio - Comuni 
caç6es dos Srs. Deputados João Pedro Gustin,Me~ 
des Barros, Hugo Gontijo, Jésus Trindade, Gerai 
do da Costa Pereira e da Bancada do PDS - Dis= 
cursos dos Srs. Deputados Mares Guia, Ant6nio 
F~ria e Camilo Machado - Questão de ordem; deci 
sao da Presidência - Discurso do Sr. Deputad~ 
1\.rtur Fagundes - Questão de ordem (pedido de pa 
rec~r oral para o Eequerimento nQ 2.639/85); d~ 
cisao da Presidência - ORDEM DO DIJ\.; 1~ FASE~ 
Nomeação de Relator; parecer oral do Sr. Deputa 
do Mendes Barros sobre o Requerimento n? 2.6397 
85; decisão da Presid&ncia - Quest6es de ordem~ 
Comunicação da Bancada do PDS (indicação de Li-
derança) - Requerimento da Sra. Deputada Vera 
Coutinho; deferimento - Requerimento do Sr. De-
putado Clodesmidt Riani; discurso do Sr. Deputa 
do Mares Guia; aprovação - Eequerimcntos doi 
Srs. Dep'::tados Jésus 'l'rindade, João Pedro Gus-
tln, Jose Pereira e Fernando Rainha· acrovação 
- Requerimento do Sr. Deputado Sami~ Ce~Ilio;Re 
que~imento do Sr. Deputado Antônio Faria; apro= 
vaçao; remessa ii. Comissão de Justiça - 2'~ FASE: 
2~ discussão dos Projetos de Lei n?s 723, 737, 
764,964, 987~ 1.006,1.025,1.026,1.034, l.C64, 
1.074 c .J .07',/G~:; aprovação - ENCERHAMENTO - OHDEN 
DO DIA. 

COMP!,RECIMEN'l'O 
li.s_l4hl4min, comparecem os Srs. Deputados: 
Joao Pinto Ribeiro - S6rgio Emilio - João Pe-

dro Gustin - Fernando Hainho - Jos& Maria Cha-
ves - 1\.demir Lucas - Alcvr Nascimento - Ant6nio 
Faria - Armando Costa - :\rtur Fagundes - Camilo 
Machado - Clodesmidt Hiani - Cyro Maciel - Dê-
nio Moreira - Felipe Néri - Fernando Junqueira 

Ferraz Caldas - Geraldo da Costa Pereira - Ge 
raldo H~~eiro - Hélio nesende - Hugo Campos -H~ 
go GontlJO - Jaime Martins - Jairo Magalh~es Al 
ves - Jésus 'l'r indade - João Navarro - Joilri Rosa 
- Jos& Geraldo de Oliveira - José Pereira - Jua 
rez I~sken - Kemil Kumaira - Luiz 1\.lberto Hodri 
gues - Mares Guia - Mãrio Pacheco - Mendes Bar= 
ros - ~Jilton Salles - Narcélio Mendes - Neif Ja-
bur::-. N1lson Gontijo ... otãcilio Miranda - Paulo 
1\.raUJO - Haimundo Albergaria - Raimundo nezen-
de - HobGrto Junqueira - Hoberto Luiz Soares 
Samir Cecilia - Samir Tannus - Vera Coutinho. 

ABEHTURJ\. 
.o SR. PRESIDENTE (DEPUTJ\.DO SBHGIO EMíLIO) - A 

l1st~ de comparecimento registra a existência 
de numero regimental. Declaro aberta a reunião. 
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos tr~ 
balhos. 

Com a palavra o Sr. 2?-Secretãrio, para proc~ 
der ã leitura da ata da reunião anterior. 

1\'I'l\. 
O SR. DEPU'l'ADO FEHNANDO Rl\.INHO, 3?-Secretãrio 

nas ~~nç6es de 2?, procede ã leitura da ata da 
r~un1ao anterior, a qual é aprovada sem restri-
çoes. 

APRESEN'l'l\.Çl\.0 DE PROPOSIÇÕES E ORADOHES INSCRI'IDS 
O SH. PRESIDENTE - Não havendo expediente a 

s~r lido, a Mesa vai passar a receber proposi-
çoes e a conceder a palavra aos oradores ins-
critos. 

PROJETO DE LEI N? 1.178/85 
Declara de utilidade pfiblica o Centro de Cul 

tura c Pesquisa Sapiens, com sede em Belo Hori 
zonte. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais decreta: 

1\.rt. l? - Fica declarado de utilidade pfibli-
ca o Centro de Cultura e Pesquisa Sapiens com 
sede em Belo Horizonte. ' 

Art. 29 - Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

~r~. 39 - nevogam-se as disposições em 
trar1o. con-

Sala das Reuniões, 14 de março de 1985. 
Dênio Moreira - Ferraz Caldas - Mãrio Pache-

co - 1\.lcyr ~ascimento - Mendes Barros - Milton 
Salles. 

JUS'l'IFICAÇ'ÃO O Centro de Cultura e Pesquisa 
Sapiens é uma sociedade civil, sem fins lucra-
tivos. Tem como finalidade propiciar elementos 
de pesquisa e cultura a estudantes carentes. 

Conforme atesta o MM. Juiz de Direito da 13~ 
Vara Civel da Comarca de Belo Horizonte, Dr. Hu 
go Ilengtson Júnior, a entidade funciona regu= 
larmente hã mais'de dois anos, e sua diretoria 
não rx~rcebe qualquer tipo de remuneração pelo 
exercicio dos respectivos cargos. 

Em atendimento a determinações de ordem le-
gal, a referida entidade faz prova de persona-
lidade jurJdica, atrav&s de certidão fornecida 
pelo Cartório de Registros e Titulas e Documen 
tos e Firmas Comerciais, da cidade de Formiga= 
MG - onde se encontra registrada no livro AI, 
a fls. n? 44v, em data de 20 de agosto de 1982. 

_com base nos elevados objetivos a que se prQ 
poe o Centro de Cultura e Pesquisa Sapiens, & 
que nutrimos a mais absoluta certeza de que o 
presente projeto encontrará guarida por parte 
dos nobres pares desta Casa. 

Dênio Moreira 
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do 

dia para l? discussão, nos termos do art.l84 e 
seu § l? do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N9 1.179/85 
Dã a denominação de Prefeito Gil Diniz 

a Escola Estadual do Ilairro Ilandeirantes, 
tuada na Rua Pirapetinga, na cidade de 
tar;em. 

Júnior 
si-

Con-

Art. 19 - Passa a denominar-se Prefeito Gil 
Dlniz Júnior a Escola Estadual do Bairro Ban-
deirantes, situada na Rua Pirapentinga, na Ci-
dade de Cont~gem. 

Art. 29 - Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 3? - Revogam-se as disposições em con-
trário. 

Plenãrio Presidente Juscelino Kubitschek, 14 
de março de 1985. 

Ademir Lucas - Antônio Faria - Neif Jabur 
Jairo Magalhães Alves - Fernando Junqueira -Jé 
sus Trindade - Roberto Junqueira. 

JUS'l'IFICJ\.ÇÃO - Faleceu no dia 27 de julho úl-
timo o ex-Prefeito de Contagem, Gil Diniz Júni 
or, que gonvernou o Municipio no periodo d~ 
1959 a 1963. 

Gil Diniz Júnior teve como ideal a valoriza-
ção e o desenvolvimento da sua terra natal - Con-
tagem - para a qual dedicou toda sua vida poli-
tica. 

Quando Contagem deixou de ser cidade e passou 
a pertencer a Betim, Gil Diniz Júnior liderou 
um movimento pró-reemancipação do Municipio, &-
peca em que, pela primeira e Gnica vez, situa-
ção e oposição se uniram. O movimento contou com 
o apoio do então Governador Milton Campos, e,em 
28 de dezembro de 1948, Contagem retornava a 
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condição de Município. 
Eleito e reeleito Vereador, Vice-Presidente e 

Presidente da Câmara, ali permaneceu até janei-
ro de 1959, quando assumiu o Governo do Municí-
pio. 

Iniciando o mandato de Prefeito, colll2çou a pôr 
em prâtica o programa elaborado durante a campa 
nha. Fazendo questão de honrar os compromissoi 
assumidos, dentre eles não aumentar os impostos 
municipais, iniciou a batalha para a obtP.nção 
de verbas, jâ que o Município não contava com 
recursos para a execução dos programas do GoveE 
no. 

Começou por calçar e arborizar a sede. Também 
foram calçadas as ruas transversais da Av. Hum 
(Amazonas). Depois de exaus~~vos contatos, con-
seguiu finalmente verba para asfaltar a primei 
ra pista da Av. João César de Ol~veira, ligaçã~ 
Cidade Industriul-Contagem, o que se deu em 1961. 

A âgua era um problema enfrentado pelos mora-
dores, principalmente na região de Bernardo Mon 
teiro. Uma grande festa comemorou a inauguraçã~ 
de um poço artesiano e da Caixa d'âgua que hoje 
ali ainda existe. 

Dundo destaque â educação, Gil Diniz JGnior 
promoveu a criação c instalação de escolus muni 
pais, Levando em conta i1 necessidude da popula~ 
ção, Gil Diniz JGnior não esperava a entrada de 
recursos para a construção de escolas, instalan 
do-as provisoriamente em casas alugadas ou cedi 
das, para posterior instalução definitiva. -

Através do então Ministro da Educação, Profes 
sor Clóvis Salgado, conseguiu verba para a coni 
trução do primeiro colégio do Município.ConstruT 
do e inaugurado em sua administrução, recebeu ~ 
nome do Colégio Comercial Clóvis Salqado,passan-
do depois a receber o nome de ColégiÓ Municipal 
( FUNEC - Sede) . 

Foi também em sua administração que se insta-
laram os primeiros postos médicos municipais:Se 
de, Eldorado, Vila São Paulo, Bairro Amazonas ~ 
Ambulatório de Bernardo Monteiro. Pela primeira 
vez houve atendimento médico gratuito em Contu-
gem. 

A iluminação pública não foi esquecidu. Den-
tre os Bairros que receberam esse benefício des 
tacamos: Água Branca, Flamengo, Praia e N.Sra~ 
de Fâtima. 

Para o lazer da população, foram construídos 
campos de futebol na Sede, Praia, Água Branca, 
Vila São Paulo, Bairro ~azonas, Flamengo, In-
confidentes, Bernardo Monteiro, Retiro e Dom 
Bosco. 

Teve ainda participação efetiva na construção 
do Campestre Yucca Clube. 

De formação religiosa, não mediu esforços pa-
ra auxiliar na construção de igrejas, tais co-
mo: Igreja N. Sra. da Glória, do Novo Eldorado· 
Igreja de São Sebastião, de Água Branca, pa~a 
a qual fez a doação da imagem do padroeiro; Ca-
pela N.Sra. das Graças, da Vila São Paulo, e Ca 
pela N.Sra. da Piedade, do Bairro Inconfiden~ 
tes. 

Sua Colaboração se fez presente também na 
construção da casa paroquial da Igreja São Gon-
çalo. 

Foi Gil Diniz Júnior que iniciou o processo 
de doação de lotes, o que se deu principalmente 
na reg~ao do Bairro Fonte Grande. 

Por ocasião de seu mandato como Prefeito, os 
moradores do Bairro Praia se viram alll2açados por 
UITa grande empresa, decidida a apcxlerar-se de suas 
oropriedades. Pessoas simples e sem recursos re 
correram a Gil Diniz Júnior e dele tiveram o a~ 
paio que necessitavam. Hoje ainda são donos de 
seus terrenos e sempre se recordam do episódio. 

Gil Diniz Júnior também construiu a ponte so-
bre o córrego Ferrugem, que liga a Vila São Pau 
lo â Cidade Industrial. 

um dos compromissos assumidos por Gil Diniz 
Júnior antes de se eleger foi a construção do 
Prédio da Prefeitura Municipal. Apesar de todas 
as dificuldades, conseguiu cumprir mais este com 
premissa. Iniciando a construção em 19 de setem:-
bro de 1962, em dezembro o prédio_estava cons-
truído com todas as suas instalaçoes prontas. A 
inauguração se deu em 10 de j ano ir o de 196 3 .A f i 
ta simbólica foi cortada pelo Deputado Jorge Fer 

raz, atual Secretário de Estado da IndGstria e 
Comércio. Gil Diniz JGnior sempre gostava de con-
tar aos seus amigos que a escolhu do local para 
construção do prédio da Prefeitura foi Feita por 
sua esposa. (FÓi onde se conheceram) . 

Foi ele o fundador do PSD e do PR em Contagem. 
Atualmente fazia parte do Diretório do PMDB. 

Gil Diniz Júnior foi também Exator Federal(Con 
trolador da Peceita Federal) .Inicialmente desii 
nado para Betim, conseguiu, através de represen 
tação ao Presidente da Républica, a transferé~ 
cia da Coletoria para a Cidade Industrial de Con 
tagem e para lá foi transferido, onde ficou ate 
a extinção das coletor ias. Foi o único Coletor Fe 
deral de Contagem. -

Gil Diniz Júnior deixou a viúva, Canrelita DruJl\-', 
mond Guimarães Diniz, professora, e os seguintes 
filhos: Dirce Imaculada Drumond Diniz Rocha,pro 
fessora de Letras e estudante de Direito, casa~ 
da com José Armando Rocha, um dos Diretores da 
Empresa São Gonçalo; Gilca Imaculada Drumond Di 
niz Malacco Moreira, administradora, Coordenad~ 
ra de Modernização Administrativa da SEPLI\N- Con 
tagem, casada com Marco Sílvio Malacco Moreira; 
Diretor da Construtora Coroar Ltda.; Lúcia de F~ 
tima Drumond Diniz Lopes, comerciante e estuda~ 
te de Letras, casada com Carlos Alberto Lopes, 
8studante de Direito e funcionário da !1ANNES!-1ANN; 
Fernando Drumond Diniz, Administrador da Cidade 
Industrial - Contagem e Presidente do Contagem 
Tênis Club, casado com Clãudia Aparecida Lopes 
Drumond Diniz; Luiz Cláudio Drumond Diniz, A~ 
sessor do Secretário de Estado de Transportes, 
casado com Cristina Beraldo Ribeiro Drumond Di-
niz; Geraldo llenr ique Drumond Diniz, comercian_-
te; Antônio Drumond Diniz do ramo de Constnwao 
Civil, ·estudante de Ciénci~\s Contábeis e funcio-
nârio da ETECCO; Gil Josã Drumond Diniz, estu-
dante de Economia, Vereador de Contagem e Líder 
do PMDD; Daisy do Carmo Drumond Diniz,estudante 
de Arquitetura. 

Deixa, ainda oito netos e os seguintes irnk'íos: 
Dulce Geralda biniz, funcionária da Secretaria 
de Estado da Fazenda, e Emir Antônio Diniz,fun-
cionãrio aposentado da Delegacia da Receita.F~
dcral, sua esposa, a cunhada Maria da Conce~çao 
Rocha Diniz, viúva de Josã Diniz c Silva, e no-
ve sobrinhos, 

Era filho do Cel. Gil Peres Diniz Silva e Ma 
ria da Conceição de São José, já falecidos. 

Ademir Lucas 
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do 

dia para l~ discussão, nos termos do artigo 184 
e seu § 1</ do RE..>gimento Interno. 

PROJETO DE LEI N9 1.180/85 
Dá a denominação de Deputado Simão da Cunha â 

Escola Estadual do Bairro Novo Progresso, situ~ 
da na Rua Paraopeba, 36 O, na c idade de Contagem. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais decreta: 

Art. 19 - Passa a denominar-se Deputado Simão 
da Cunha a Escola Estadua1 do Bairro Pror;resso, 
situada na Rua Paraopeba, 360, na cidade de Co~ 
tagem. . 

Art. 29 - Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação, 

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contr! 
rio. 

Plenário Presidente Juscelino Kubitschek, 14 
de março de 1985. 

Ademir Lucas - Antônio Faria - Neif Jabur-Ja! 
ro Magalhães Alves - Fernando Junqucira - Jésus 
Trindade - Roberto Junqueira. 

JUS'riFICAÇÃO - Quando nos propomos a dar a um 
prédio escolar o nome de alguém é porque a pes-
soa merece o respeito e o apreço das forças_p~
líticas e da sociedade, devendo ter sua memor~a 
cultuada perenemente. 

O Deputado Simão da Cunha Pereira, 9ue .todos 
nós conhecemos e com quem muitos de nos t~veram 
a oportunidade de privar, foi um espadachim da 
democracia, um defensor dos direitos ht;tmanos, 
um combatente memorãvel na defesa das r~quezas 
de Minas Gerais. 

Desde os tempos de universidade, a sua Indolc 
democrática e ~ seu civismo despontaram, fazen-
do-o líder de seus colega,;. Hais tarde, na As-



sembléia de Minas, era o invulgar tribuno defen 
sor das causas justas. Como advogado, sua pro= 
fissão foi das mais brilhantes. Fulgurante nos 
pronunciamentos, na defesa de seu ponto de vis-
ta, era imbativel. Na Câmara dos Deputados, de 
pois da Revolução de 1964, passou a ser alvo de 
perseguições e foi cassado. Voltou, então, à ban-
ca de advogado. 

Quando a democracia voltou ao Brasil, também 
ele voltou para falar ao povo e pedir-lhe o vo-
to, pois era candidato ao Senado. Nem a doença 
o abateu. Era a personificação da luta. Colabo-
rou bravamente na campanha politica que culminou 
com a vitória de 'rancredo Neves. 

O seu nome deve permanecer vivo como os seus 
atos. A sua vida deve ser objeto de palestras 
nas escolas, porque o exemplo deixado é dignifi 
cante. -

Por estas razões, para perpetuar a memória de 
um gra?de cidadão mineiro. é que proponho à As-
sembleia Legislativa este projeto de lei. 

Ademir Lucas 
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do 

dia para 1~ discussão, nos termos do art.l84 e 
seu § 19 do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N9 1.181/85 
Dá a denominação de Deputado Renato Azeredo à 

Escola Estadual do Bairro Novo Eldorado, situa-
da na Avenida das Indústrias, n? 690, na cidade 
de Contagem. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais decreta: 

Art. 19- Passa a denominar-se Deputado Renato 
Azeredo a Escola Estadual do Bairro Novo Eldora 
do, situada na Avenida das Indústrias, 690, na 
cidade de Contagem. 

Art. 29 - Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contr~ 
rio. 

Plenário Presidente Juscelino Kubitschek, 14 
de março de 1985. 

Ademir Lucas - Antônio Faria - Neif Jctbur - Jai 
ro Magalhães Alves - Fernando Junqueira - Jésus 
Trindade - Roberto Junqueira. 

JUSTIFICAÇÃO - Pelo exemplo deixado, pelo le-
gado de honradez transmitido à familia, pelos 
caminhos palmilhados na distribuição da concór-
dia como porta-voz da conciliação, o homem, o 
cidadão mineiro Renato Azeredo merece ter o seu 
nome perpetuado numa casa de ensino, onde as 
crianças e a juventude buscam as luzes do saber 
e onde também podem e devem ter oportunidade de 
cultuar a memória daqueles que devem permanecer 
vivos entre os seus concidadãos. 

Há ~riaturas humans cujos serviços prestados 
nos dao a certeza de que vieram a este mundo com 
~ ~apacidade de servir, com o privilégio de ser 
ut1l. Dentre essas pessoas, destacou-se Renato 
Azeredo. A sua vida foi um constante trabalho 
em favor do próximo. Quando partiu, deixou atrás 
de si um marco de labor e um rastro de saudade. 

Particularmente, lembramo-nos dele com a mais 
inconticl< P.ll'Or;ão ,pois nos parece ainda que estamos 
no gabinete do MDB, ele,o Sccrctário-Geral,tra-
balhador incansável; eu, o servidor modesto, ~ 
prendendo a trabalhar com um homem de bem,apren 
dendo a servir com um grande servidor. Depois 
partimos juntos para as campanhas politicas, e 
era animador vê-lo nas praças públicas falando 
ao povo. O meu aprendizado com aquele grande ho 
mem não se interrompeu porque busco sempre em 
sua vida exemplo para a minha vida. 

E preciso contar às crianças a história de 
Renato Azeredo para que novos mineiros surjam, 
capazes, como ele, de servir a Minas e ao Bra-
sil. 

Mais que uma homenagem, o nome de Renato Aze-· 
redo colocado na fachada de um grupo escolar tem 
o destino de perpetuar-lhe a memória e de colo-
car nas mãos dos estudantes um livro aberto da 
vida de quem, neste mundo, distribuiu a paz e a 
solidariedade e deve servir de exemplo, porque 
foi um bom e deve ser inesquecivel. 

Está junto a este projeto o_curriculo do h?me 
nageado, mas, antes dele, estao as expressoes 
do nosso carinho e da nossa imorredoura saudade. 

"CURRICULUM" 
Nome: Renato Mário de Avelar Azeredo 
Filiação: José Santos de Azeredo Coutinho 

Eponina de Avelar Azeredo 
Nacionalidade: Brasileira 
Naturalidade: Sete Lagoas 
Data de Nascimento: 9 de outubro de 1919 
Esposa: Ruth Brandão de Azeredo 
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Fil~os: ~igia, Yone, Eduardo, Maria Inês, Alvaro, 
Mar1a Lu1za. 
Integrou a Diretoria da União Universitária Mi-
neira no periodo de 1939 a 1941, tendo sido seu 
Presidente no biênio 1941/43. Prefeito de Santo 
Antônio do Monte. Funcionário da Secretaria da 
Fazenda de Minas Gerais, onde exerceu as fu-
çôes de Fiscal de Rendas. Advogado do Estado no 
periodo de 1946 a 1948; advogado da Assistência 
Juridica no periodo de 1948 a 1951; auxiliar de 
Gabinete da Secretaria da Fazenda; Chefe de Ga-
binete da Secretaria da Fazenda; Oficial de Ga 
binete do Governador Juscelino Kubitschek;Lider 
do extinto PSD de 1958 a 1959; Presidente da Co 
missão de Revisão Administrativa e Judiciárii 
da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, em 
1962; primeiro Subchefe da Casa Civil da Presi-
dência da República de 1959 a 1961. 
Outros cargos: 
Membro do Diretório Regional de Minas Gerais do 
extinto PSD (1958/1965); Membro da Comissão de 
Justiça da Câmara dos Deputados (1963/1967);Pre 
sidente da Comissão .. de Inquérito para Apurar Con 
trabando de Pedras Preciosas (1965); Secretário::: 
Geral do Diretório do HDB de Hinas Gerais (1966/ 
1979); Hembro do Diretório Nacional do MDB; Hem-
bro da Comissão de Orçamento da Câmara dos Depu-
tados; Vice- Presidente da Associação Interparla 
mentar de Turismo (1971/1975); Membro da Comis= 
são Mista de Orçamento do Congresso Nacional 
(1972/1982); Presidente da Comissão de Agricultu 
ra e Politica Rural da Câmara dos Deputados (1974i; 
Hembro da Comissão de Agricultura e Politica Ru-
ral da Câmara dos Deputados (1974/1982); Presi-
dente do Diretório Regional do MDB de Minas Ge 
rais (1979); 29 Vice-Presidente da Câmara dos De 
putados (1979/1980); Suplente da Comissão de Re= 
lações Exteriores da Câmara dos Deputados (1981); 
Integrante de várias comissões de inquérito e c~ 
missões mistas do Congresso Nacional; Secretário -
Geral do PHDB; Secretário de Estado do Governo e 
Coordenação Politica (1983); 
Mandatos exercidos: 
Deputado Estadual (2 legislaturas - 1955/1963); 
Deputado Federal (6 legislaturas - 1963/1967): 
1967/1971; 1971/1975; 1975/1979; 1979/1983): 
1983/ ) . 
Missões no exterior: 
Hembro da Delegação Brasileira na posse do Preso!: 
dente da República do Panamá. 
Representante do Brasil na reunião da FAO em Ro-
ma. 
Integrante da Representação Brasileira da Assoei 
ação Interparlamentar em reunião realizada em 
Paris (1971). 
Presidente da Delegação Brasileira do Grupo da 
Associação Interparlamentar no Congresso Interna 
cional promovido pela COTAL, no Panamá (1972). -
Integrante da Missão de Intercâmbio Parlamentar 
da Câmara dos Deputados junto aos paises do Ori 
ente; Paquistão, índia, Singapura, Filipinas~ 
China Nacionalista e Japão (1974). 
Representante da Câmara dos Deputados no Con-
gresso da ASTA, em Hadrid (1977). 
Membro da Comissão de Intercâmbio do Parlamento 
Franco-Brasileiro (1977). 
Membro do Grupo Brasileiro da Associação Inter-
parlamentar no Congresso Internacional da CO-
'l'AL, nas Filipinas. (1979) 
Condecorações: 
Medalha do Centenário de Nascimento de Clóvis 
Bevilácgua.l959-Brasilia. 
Medalha do Mérito Tamandaré Marinha do Brasil. 
1960 - Brasília. 
Medalha do Pacificador Exército Nacional. 1960-
Brasilia. 
Medalha de Hérito Mcnsenhor Hessias. 1967 - !11-
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nas Gerais. 
Medalha da Assembléia Nacional de Taipé. 1973 -
China Nacionalista. 
Medalha de Honra da Inconfidência. 1975 - Minas 
Gerais. 
Medalha da Associação Internacional dos Parla 
mentares de LÍngua Francesa. 1977. 
Medalha da Ordem do Congresso Nacional "Grau 
Grande Oficial". 1980 -Brasília. 
Hedalha da Ordem do Rio Branco "Grande Oficial''. 
1981,- Brasília. 
Medalha Comemorativa do Sesquicentenário de Ins 
talação da Vila Diamantina. 1982 - Minas Gerais~ 
Grande Medalha da Inconfidência. 1983 - Minas 
Gerais. 
Medalha Ordem do Mérito Legi.::>lativo "Mérito Es-
pecial". 1983 -Minas Gerais. 
Medalha Alferes Tiradentes "Post Mortem". 1963-
Minas Gerais. 
Títulos de Cidadão Honorário: 
Nova Lima, 1960; Três Corações, 1964; Fortuna 
de Minas, 1968; Santo Antônio do Monte, 1970; 
Curvelo, 1975; Santana de Pirapama, 1980; Pru-
dente de Moraes, "Post Mortem", 1984; Baldim 
"Post Mortem", 1984. 

Ademir Lucas 
-Publicado, inclua-se o projeto em ordem do 

dia para 1~ discussão, nos termos do art.l84 e 
seu §19 do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N9 1.182/85 
Declara de utilidade pública o Consórcio de 

Entidades de Assistência e Promoção Social de Belo 
Horizonte, com sede nesta Capital. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais decreta: 

Art. 19 - Fica declarado de utilidade pública 
o Consórcio de Entidades de Assistência e Promo 
cão Social de Belo Horizonte, com sede nesta cã 
pital. 

Art. 29 - Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrá 
rio. 

Sala das Reuniões, 14 de março de 1985. 
João Pedro Gustin - Hugo Campos - Ferraz Cal-

das - José Maria Chaves - Jésus Trindade - Pau-
lo Araújo - José Geraldo de Oliveira. 

JUSTIFICAÇÃO - Desde sua fundação, o CEAPS-BI! 
tem proporcionado a integração de recursos assis 
tenciais na Capital mineira, realizando nrogra-
mas do mais alto interesse comunitário. • 

Trata-se de uma sociedade civil, sem fins lu-
cr~ti~os~ apolítica, que tem como finalidades 
pr~nc~p~~s o estudo, .o rlanejamento e a execução 
de ~t~v~dades de ass~stencia social, através das 
ent~dades que a constituem, assistindo famílias 
menores abandonados, população de baixa renda ml 
grantes, ancianatos, deficientes visuais etc ' -

O referido Consórcio vem funcionando 'ini~ter 
ruptamente h~ ~ais de dois anos, sendo os Diretõ 
res pessoas ~doneas, que não percebem remunera= 
cão pelas funções que exercem. 

João Pedro Gustin 
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do 

dia para 1~ discussão nos termos do art. 184 e 
seu § 19 do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N9 1.183/85 
Dá a denominação de Escola Estadual de 19 e 29 

Grau !llitsi Moraes l1enezes à Escola Estadual Padre 
Anchieta 19 e 29 Grau, do r.tunicípio de Coqueiral. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge 
rais decreta: 

Art. 19 - Fica denominada Escola Estadual de 
19 e 29 Grau r.Iitsi Moraes Henezes a Escola Esta-
dual Padre Anchieta 19 e 29 Grau do Hunicípio 
de Coqueiral. ' 

Art. 29 - Esta lei entra em vigor na data 
sua publicação. 

de 

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Sala_ das Reuniões, 14 de março de 1985. 
':!ose Maria Chaves - José Santana - Felipe Néri-

Joao Navarro - Samir Cecília - Raimundo Rezen-
de - Neif Jabur - Nílson Gontijo. 

JUSTIFICAÇÃO - As homenagens que um povo pres-
ta aos vultos mais ilustres da comunidade refle-
tem o apreço espontâneo por quem foi capaz de 

enriquecer, com o trabalho e o valor do seu cará 
ter, a vida de todos. 

Mitsi Moraes Menezes foi uma dessas pessoas 
que semearam, pelo caminho, exemplos edificillltes, 
que se constítuíram em modelo e caminho para to 
dos. Seu nome está indissociavelmente vinculadÕ 
à educação e 'a cultura do Município de Coqueiral, 
tendo sido a fundadora da escola municipal de 29 
grau daquela localidade. 

Professora desde os 17 anos, exerceu os cargos 
de Inspetora Rural aunicipal Inspetora Est~ 
dual e Diretora de Escola, além de se destacar 
como fundadora de cantinas. 

Por tudo o que foi exposto, Coqueiral orgulha-
se da vida e da obra dessa grande dama, vendo,na 
atribuição do seu nome à Escola aqui referi~a, 
justa homenagem a quem contribuiu efetivamente 
para engrandecer o seu Município. 

José !1aria Chaves 
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do 

dia para 1~ discussão, nos termos do art. 184 e 
seu § 19 do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N9 1.184/85 
Dá a denominação de Escola Estadual Angelina 

Pavan à Escola Estadual do Conjunto Liberdade,em 
Uberlândia. 

A Assembléia Legislativa do Estado de r-Unas G~ 
rais decreta: 

Art. 19 - Passa a denominar-se Escola Estadual 
Angelina Pavan a Escola Estadual do Conjunto Li-
.berdade, em Uberlândia. 

Art. 29 - Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. _ 

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contr~ 
rio. 

Sala das Reuniões, 14 de março de 1985. _ 
Luiz Alberto Rodrigues - Sérgio Emílio - Jose 

Maria Chaves - Hugo Gontijo - Geraldo Ribeiro -
Raimundo Rezende - Kemil Kumaira - Hendes Barros. 
_ JUSTIFICAÇÃO- o objetivo do presente proj~to 
e reverenciar a saudosa figura do Sr. Angel~no 
Pavan, honrado cidadão, natural da ciclacle de 
Uber~ e radicado na cidade de Uberlândia, onde 
prestou serviços ao Município. 

Filho do Sr. Demétrio Pavan e de D.Maria Car~ 
lina Pavan, nasceu aos 25 de janeiro de 1900. 

Estudou as primeiras letras no colégio Dioc~
sano de Uberaba, onde se destacou por sua br~
lhante inteligência, vindo a formar-se mais ta~ 
de técnico em contabilidade, o que lhe prop~r
cionou a condição de perito contador de Uberlillld~a. 

Sua vinda para a cidade de Uberlândia se deu 
no ano de 1916, época em teve seu primeiro em-
prego, na Livraria Kosmos, atividade em que ad 
quiriu grande experiência. Mas tarde, fundou a 
Livraria Pavan, de sua propriedade, permanecen-
do nesse comércio por muitos anos. 

Casado com D. Adélia de Oliveira Harquez, que 
lhe deu uma filha, cora Pavan, viveu vida digna 
e honrada de pai de família exemplar. 

Exercendo a atividade de comerciante, de 19 27 
a 1968, fez relacionamento social intenso,_p~r
ticipando ativamente da vida pública de Uberland~~· 
Assim, exerceu a Presidência da ACIUB por do:s 
mandatos, construindo a sede daquela Associacao 
e desenv~lvendo atividades naquele.setor. il-

Secretario dos Prefeitos Tubal V~lela da S d · 
va e Geraldo Mota Batista, foi ainda Chefe_ cl' 
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Serviço de Educação da Prefeitura de Urerlan w, 
tendo sua atenção voltada principalment~ , ~ara 
as construções de escolas rurais do Mun~c~~~~· 

o reconhecimento da grandeza do seu esr~r~to 
já se fez expressar pelo povo de Uberland~a, 
quando, em 1955, lhe outorgou o mandato para ~~ 
presentá-lo na Câmara Municipal, e~ercendo.~~~s 
legislaturas consecutivas com inus~tado br~ o. 
Destacou-~e, ainda, como D~re~or e fundad~~ 

da Associaçao Rural de Uberland~a, fundador d 
Rotary Clube daquela cidade e, ainda, funda .or 
da Liga !1acônica Seis de Junho, recebendo o r.;ouor 
·grau da Maçonaria Universal, e fundador do Ca-
pítulo Rozacruz Jamil Kauss II. Participou tam-
bém da fundação do Conservatório 11usical de ~~ 
lândia e foi, ainda, um dos fundadora~ d~ pr~
meiro dispensário dos pobres dé Uberland~a. 

Outro feito perpetuado na lembrança ~o. pov~ 
uberlandense o quo muito retrata o esp~r~~o de~ 
prendido do Sr. Angelina Pavan foi a doaçao,fe~ 



ta por ele, de urna grande área de terra, para, 
a construção da Escola Estadual Seis de Junho. 

Muito justa, portanto, a nossa proposta, ~ue 
irá ao encontro das expectativas do povo e das 
autoridades de Uberlândia, pelo que solicitamos 
dos nobres pares o apoio indispensável para sua 
aprovação. 

Luiz Alberto Rodrigues 
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do 

dia para 1<;> discussão, nos termos do art. 184 e 
seu § 19 do Regimento Interno. 

·R~QUERIMENT6 ~9 2~6j9/85 

Exrno.Sr. Presidente da Assembléia 
do Estado de Minas Gerais. 

Legislativa 

O Deputado abaixo assinado requer, na forma 
regimental, ouvido o Plenário, seja encaminhada 
ao Exrno. Sr. Governador do Estado solicitação 
de providências no sentido de abreviar a liber~ 
ção de recursos para a reconstrução da ponte que 
liga o centro da cidade de Governador Valadares 
ao Bairro Ilha dos Arafijos. 

Requer, ainda, que ao expediente seja anexada 
cópia da justificação que acompanha o presente 
requerimento. 

Sala das Reuniões, 14 de março de 1985. 
Alcyr Nascimento - Luiz Alberto Rodrigues-Me:: 

des Barros - José Maria Chaves - Narcélio l!endes 
- Neif Jabur - Geraldo Ribeiro. 

JUSTIFICAÇÃO - Por ocasião da tramitação nes-
ta Casa do projeto de resolução que autorizava 
o Sr. Governador do Estado a contrair emprésti-
mo para fazer frente aos estragos ocasionados 
pelas enchentes de janeiro, tivemos a oportuni-
dade de apelar às autoridades governamentais,d~ 
rante suas exposiçÕes em órgãos técnicos da Ca-
sa, no sentido de prestarem ajuda imediata às 
populações desabrigadas do Vale do Hio Doce,pr:LJ:l: 
cipalmente à de Governador Valadares, onde,além 
da assistência aos flagelados da hora, impunha-se 
buscar uma solução imediata para a restauração 
da ponte da Ilha dos Arafijos, que, pela Prefei-
tura Municipal, havia sido dinamitada, merecen-
do, na época, a visita do próprio Sr. Governador. 

Impedidos, assim, de transitar pela ponte, e~ 
tão os moradores daquele bairro passando por t~ 
da sorte de sofrimentos e transtornos, usando bal 
sas e barcos precários para a travessia do rio~ 
em demanda da cidade. 

Providencia-se, por enquanto, uma solução tr~ 
sitória na montagem de uma treliça com assiste:: 
c ia técnica da usnmc, para permiti r o urcrente 
restabelecimento do trânsito na ponte. 

Cabe, por isso mesmo, a preocupação, desde lo-
go, sem perda de tempo, de encaminhar providên-
cias para a sua restauração definitiva. 

Temos ciência de que se acham viabilizados p~ 
lo Governo Estadual, através da Secretaria Extr~ 
ordinária de Assuntos Especiais e da CEDEC, re-
cursos iniciais de 300 milhÕes de cruzeiros para 
aquela obra. 

A ansiedade dos moradores da Ilha já não per-
mite qualquer delonga ou protelação na busca da 
solução do seu crucial problema. 

Dai porque justifica-se o presente requerirne:: 
to, para abreviar a liberação dos referidos re-
cursos, aliviando as tensões e os sofrimentos 
das famílias residentes naquele populoso e re-
presentativo bairro da comunidade de Valadares. 

Alcyr Nascimento 
- Publicar. 

RE(lUERIHEN'l'O N9 2.640/85 
Exrno. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, regimentalmen-
te apoiado, requer de V.Exa., ouvindo a Ca~a e 
assentindo esta, se faça um apelo ao Dr. Cld 11~ 
ráclito de Oueiroz DD. Procurador-Geral da Fa-
zenda Nacional, no' sentido de viabilizar a i~
plantação, em Uberlândia, de urna Procuradorla 
da Fazenda Nacional. 

Sala das Reuniões, 14 de março de 1~85. . 
João Pedro Gustin - Clodesmidt Rianl - Samlr 

Tannus - Antõnio Faria - Sérgio Ernllio -Neif J~ 
JJur. 

JUSTIFICAÇÃO - Uberlândia vem-se destacando 
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pela continua implantação de indfistrias no !1uni 
cípio e pela privilegiada localização, sendo pon-: 
to de convergência de toda a região triangulina. 

A cidade conta com unn excelcnt<~ mullla aerorrodo-
ferroviária, distrito industrial com mais de 
40 indfistrias, 42 estabelecimentos bancários e 
centraliza um grande volume de cargas entre as 
principais regiões produtoras e consumidoras do 
Pais. 

O acima exposto vem proporcionar um grande vo 
lume de arrecadação de tributos federais, sendo 
que a agência da Delegacia Regional da Receita 
Federal daquela cidade está classificada em pr! 
meiro lugar no Estado de Minas Gerais. 

o Município possui, ainda, uma enorme produ-
ção agropecuária e diversificadas fontes de ar-
recadação, o que vem justificar sobremaneira es 
te requerimento, para o qual conto com o apoio 
dos meus pares nesta casa. 

João Pedro Gustin 
- Publicar. A Comissão de Justiça. 

HEQUERIMENTO N9 2.641/85 
Exmo.Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Xinas Gerais. 

o Deputado abaixo assinado, na forma regimen-
tal e devidamente apoiado, requer de V.Exa., o~ 
vida a Casa e assentindo esta, se faça um apelo 
ao Dr. João Cataldo Pinto, Diretor-GeraldoDNER, 
no sentido de que determine providências para a 
recuperação da BR-050, trecho compreendido entre 
ascidades de Uberlândia e Uberaba. 

Sala das Reuniões, 14 de março 1985. 
João Pedro Gustin - Clodesmidt Riani Samir 

Tannus - Antõnio Faria - Sérgio Emilio -Neif Ja 
bur. 

JUSTIFICAÇÃO - A referida pista encontra-se em 
Drecárias condições de tráfego e foi mais prej~ 
dicada ainda pelas recentes chuvas naquela r~ 
gião, o que acarretou desmoronamentos e grande 
nfimero de buracos. 

Trata-se de urna rodovia da maior importância 
econõmica para aquela região, pois liga duas c! 
dades industrializadas e que ainda possuem uma 
diversificada produção agrícola e pecuária. 

O atual estado da referida via tem trazido e-
normes prejuízos a toda região do Triângulo Hi-
neiro e, conseqüentemente, ao Estado de Minas 
Gerais. 

João Pedro Gustin 
- Publicar. A Comissão de Economia e Obras Pfi 

blicas. 
REQUERIMENTO N9 2.642/85 

Exmó.Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

o Deputado infra-assinado, regimentalm~nte a-
ooiado ouvindo a Casa e com seu assentlmen~o~ 
requer'de V.Exa. seja feito apelo ao Dr. AntonlO 
Alberto Canabrava, Diretor-Geral do DER-MG! ~o 
sentido de que seja recuperada, com a urgencla 
possível, a rodovia Tupaciguara/Xapetuba. 

Sala das Reuniões, 14 de março de 1985. . 
João Pedro Gustin - Clodesmidt Riani - Samlr 

Tannús - Antônio Faria - Sérgio Ernilio - Nelf J~ 
bur. 

JUSTIFICAÇÃO - A referida obra tem sido reivi:: 
dicada por todas as lideranças daquela_ região, 
pois daquela via depende toda a p~oduçao ~gr~pe
cuária de diversas cidades do Triangulo Mlnelro. 

A queda na arrecadação dos impostos e a fal~a 
de incentivo do trabalhador rural para o plantlo 
naquelas comunidades têm sido o pr~ncipal refle-
xo da precariedade da citada rodovla. _ 

Por ser uma medida das mais urgentes e necess~ 
rias é que conto com o apoio desta Casa para apr~ 
vação deste requerimento. 

João Pedro Gustin 
- Publicar. A Comissão de Economia e Obras Pfi-

blicas. 

REQUERIMENTO N9 2.643/85 
Exmo.Sr. Presiden~e da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

o Deputado que este subscreve, regimentalmente 
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apoiado, reuqer, ouvido o Plenário, ~eja dirigi-
da solicitação aos Exmos. Srs. Dr. Hel1.o Carvalho 
Garcia, DD. Governador do Estado, e Des. Régulo 
da Cunha Peixoto, DD. Presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado, no sentido de ser restaurada 
a Comarca de Santa Maria de Itabira. 

Sala das Reuniões, 14 de março de 1985. 
Jairo Magalhães Alves - Antônio Faria - Mares 

Guia - Geraldo Ribeiro - Ferraz Caldas - Neif Ja 
bur. 

JUSTIFICAÇÃO - Extinta em 1970, a Comarca de 
Santa Maria de Itabira foi uma perda irreparável 
para aquele Município e também para os municí-
pios vizinhos, que tiveram a sua jurisdição di~~ 
dida entre as Comarcas de Itabira e de Conceiçao 
do Mato Dentro, esta Gltima bastante distante. 

Itabira, por ter um ele·,·ae1o nfimero de feitos, 
cujo volume é sempre crescente, não oferece con-
dições para que a Justiça funcione eficientemen-
te como é de se esperar. 

Se restaurada, a Comarca de Santa Maria de Ita 
bira teria condições de atender, além do próprio 
Município, os seguintes dada a proximidade e fa-
cilidade de comunicação: Itambé do Hato Den-
tro- 30 km, Passabém-38km, São Sebastião do Rio 
Preto-36km, Santo Antônio do Rio Abaixo-54 km, 
estes três Gltimos contando com linha de ônibus 
diário para Santa Maria de Itabira. 

Os segurados da previdência social urbana e ru 
ral destes quatro Municípios recebem seus benefi 
cios em agência bancária de Santa Maria, bem como 
os contribuintes do Estado e da União neles loca 
lizados recolhem os respectivos tributos também 

De acordo com o filtimo censo, é a seguinte. a 
população da região: Santa Maria de Itabira 9.517 
habitantes; São Sebastião do Rio Preto-2.741 ha-
bitantes; !também do Mato Dentro-3.415 habitan 
tes; Passabém-2.682 habitantes. 

Santa Maria de Itabira, que conta com dois ad-
vogados residentes na sede do Hunicípio,está di.§_ 
posta, através dos Poderes Executivo e Legislati 
vo. a contribuir, dentro de suas possibilidades~ 
para que a restauração da Comarca possa ser fei-
ta de modo rápido e desembaraçado, já tendo, in-
clusive, destinado terreno para a construção do 
prédio do fórum. 

Pelo exposto, evidencia-se que o pleito da co-
munidade santa-mariense e das cidades vizinhas é 
perfeitamente válido, e esperamos que o Governo 
do Estado e o Tribunal de Justiça sensibilizem-
se para atender esta justa causa, proporcionando 
aos coestaduanos daquela região os meios para ob 
ter uma justiça rápida e pouco onerosa, em conso 
nãncia com os princípios que regem a visão social 
da administração atual. 

Jairo Magalhães Alves 
- Publicar. A Comissão de Justiça. 

REQUERIMENTO N9 2.644/85 
Exmo.Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, regimentalmente 
apoiado, requer ouvido o Plenário, seja formula-
da solicitação ao Dr. Eliezer Batista da Silva, 
Presidente da Companhia Vale do Rio Doce, no sen 
tido de determinar a destinação, no exercício de 
1985, de recursos para a Reserva para o Desenvol 
vimento da Zona do Rio Doce-RDZRD, no montante 
máximo permitido pelos estatutos da empresa, ou 
seja, 8~ (oito por cento) sobre o lucro liquido 
obtido no exercício anterior. 

Sala das Reuniões, 14 de março de 1985. 
Jairo Magalhães Alves - Antônio Faria - Geral 

do Ribeiro - Mares Guia - Ferraz Caldas - Neii 
Jabur. 

JUSTIFICAÇÃO - Por força de determinação cont1. 
da no decreto-lei que criou a Companhia Vale do 
Rio Doce, a empresa ficou obrigada a destinar paE 
te do seu lucro líquido para a criação de um Fu~ 
do de Melhoramentos da Zona do Rio Doce,cujos re 
recursos seriam aplicados em projetos de intere~ 
se social nos munlcipios situados na região de 
influência da CVRD. 

Posteriormente, os seus estatutos fixaram em 
até 8~ do lucro liquido obtido no exercício ant~ 
rior o limite do valor a ser consignado ao Fundo. 
posteriormente denominado de Reserva para o De-
senvolvimento da Zona do Rio Doce- RDZRD, 1 imite 
este que também não pode superar a 5~ do capital 

social Vale. 
Por Razões v ar 1.as, os recursos carreados à PDZRD 

não têm atingido o limite estatutariamente permi 
tido. -

Recentemente, a imprensa nacional divulgou que 
a previsão do lucro liquido da Vale neste exerci 
cio é de um trilhão de cruzeiros, o que eviden~ 
cia a fase saudável poe ela atravessada. 

Parece-nos da mais inteira ustiça que ela re-
parta na mesma proporção os ótimos resultados au 
feridos com os municípios localizados na sua áreã 
de influência, como Itabira, Nova Era e outros, 
razão pela qual estamos formulando o presente ape 
lo ao seu Presidente, no sentido de determinar 
um aumento substancial nos recursos da Reserva, 
a fim de que estes alcancem, tanto quanto possí-
vel, o teto aludido nos estatutos. 

O acréscimo que reivindicamos permitirá que a 
RDZRD cumpra, de modo mais acentuado e eficiente, 
o importante papel que exerce na região,seja pr~ 
movendo o surgimento e o crescimento de novas ati-
vidades econômicas, seja permitindo o alcance de 
objetivos sociais. 

Em Itabira, por exemplo, poderiam ser consign~ 
dos maiores recursos para eletrificação rural,f~ 
nanciamento de microempresas, reflorestame~to, 
Distrito Industrial e conservação do patrimonio 
histórico, através do incremento dos convênios 
que a CVRD mantém, respectivamente, com a CEMIG, 
BDMG, IEF, CDI-MG e IEPIIA. 

Poderão ser exe.cutados projetos que a c~dade 
aguarda ansiosamente, tais como a restauraçao da 
Fazenda do Pontal, local onde viveu o poeta maior 
Carlos Drumond de Andrade; a proteção ambiental 
do ribeirão Pureza, necessidade que deve ser 
ace~tuada com a implantação da usina de gusa pr~ 
me~1.da pela Vale a Itabira, e a recuperação do 
predio da Escola Estadual Mestre Zeca Amâncio,o 
maior educandário itabirano hoje em estado las 
timável. ' 

Chamamos a atenção do Sr. Presidente da CVRD 
sobre a excelente oportunidade de assentar recuE 
sos para o DER-MG pavimentar o trecho Itabira-No 
va Era, gesto de significado histórico para aqu~ 
las duas cidades e toda a região, que há cerca 
de ~rinta anos anos aguardam tal providência .. 

F1.camos, pois, na expectativa de que o Dr.Ell.~ 
zer Batista leve em conta esta solicitação e res 
gate, de maneira generosa, parte dos compromis= 
sos com as cidades que permitiram à Vale torna~
se estrela de primeira grandeza na constelaçao 
das empresas nacionais. 

Jairo Magalhães Alves 
Publicar. À Comissão de Economia. 

REQUERIHENTO N9 2.645/85 

Exmo.Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

o.Deputado que este subscreve, regimentalmente 
apo1.ado, requer, ouvido o Plénário, seja feito um 
apelo a~ DD. Presidente do Senado, Senador José 
Fragell1., c ao DD. Presidente da câmara dos Depu 
tad~s~ Deputado Ulysses Guimarães, no sentido de 
ver1.f1.carem a possibilidade de concatenarem es-
forços para uma imediata rejeição do Decreto-Lei 
n9 2.186, de 20/12/1984 que instituiu o Imposto 
So?r~ Serviços de Comunicações, rssc, em substi-
tul.çao ao Fundo Nacional de Telecomunicações -
FNT, incidindo, dcsastrosamonte na economia fa-
miliar. ' 

Sala das Reuniões, 14 de março de 1985. 
CJ<xlesmidt Riani - Geraldo Ribeiro - Antônio Fa 

ria - Jairo Nagalhães Alves - Hugo campos - neif 
Jabur. 
JUSTIF~CAÇÃO - A partir de janeiro, o usuar1.o 

dos serv 1ços de telecomunicações foi brindado com 
um no~o i~posto. É o imposto sobre Serviços de 
Comun1.caçocs, ISSC, instituído pelo Decreto-Lei 
n9 2.186, de 20/12/84. 

Esta nova carga tributária, concebida nos gab~ 
netcs frios c insensíveis dos tecnocratas, veio 
em substituição ao Fundo Nacional de Telecomuni-
cações, FNT, contra o qual se insurgiram estudi~ 
sos do Direito Tributário, parlamentares, entid~ 
des de classe, movimentos de donas de casa, pro-
gramas governamentais de proteção do consumidor 
e a própria imprensa. 



O elevado nGmero de açóes que buscavam caracte 
rizar a ilegalidade da cobrança do FNT,com a co~ 
seqüente re~tituição do que foi pago indevidamen 
te pelo usuario, e a convicção de que a Justiça 
daria ganh? de causa ao at~ então apático e frá 
g1l consum1dor foram motivação para a extinçã~ 
do FN'r e a criação de um novo tributo nas mesnus 
bases ou atã mesmo superior ao que era confisca 
do do consumidor. E o que ã mais grave: o preces 
s~ adotado foi a adição de decreto-lei,figuraes 
puria e antidemocrática, em pleno recesso do Con 
gresso Nacional e quando já estava virtualment~ 
eleito o Presidente •rancredo Neves. 

Nos termos da esdrGxula legislação em vigor,o 
decreto-lei deve ser apreciado pelo Congresso 
Nacional dentro do prazo de 60 dias de sua apre 
sentação e não pode sofrer emendas. Em outras pa 
lavras, deve ser rejeitado ou aprovado como um 
todo. E mais: seus efeitos se iniciam com a me-
ra publicação do decreto-lei, independentemente 
da apreciação por parte do Congresso Nacional. 
.a~ando a.Nação.recupera pouco a pouco o exer-

ClC10 da c1dadan1a e o direito de opinar sobre 
seu destino, ~ inadmissível a edição de instru-
mentos normativos de porte autoritário sob a 
justi~ica~iva falaciosa de que o setor de tele-
comun1caçoes necessita de recursos para sua ex-
pansão e melhoramento. 

O~a! o imposto, como se sabe, tem aplicGção 
ge~er1ca, sem qualquer vinculação específica. 
Alem disto, a estrutura tarifária contempla re-
cursos para tal mister. Poder-se-ia argumentar 
que o imposto sobre serviços de comunicaçóes 
cxis~e em vários países. De fato, na Argentina 
ele e de 2,5~ e nos Estados Unidos era de 4% em 
1978, baixando para 3~ em 1979, 2'6 em 1980 e 1981 e 1% 
em 1982. Embora tenha voltado a 3%, atualmente, 
nos Estados Unidos, deverá ser reduzido a zero 
em 1985. ~or outro lado, ~ importante assinalar 
que.na Suecia, na Alemanha, no Japão e no Para-
gua1, por exemplo, não se cobra qualquer impos-
to sobre a prestação dos serviços telefônicos. 

.A fixação da alíquota em 25%, depois de redu-
Z1da a 22% por força da Portaria Interministeri 
al 004, de 15 de janeiro de 1985, não encontra 
paralelo em qualquer país do mundo, desenvolv! 
do ou em desenvolvimento. Daí o repúdio unânime 
da comu~idade usuária dos serviços quanto ao ex~ 
gerado onus que recai sobre seus ombros. 

O reajuste das tarifas de telefone da ordem de 
41,5%, em vigor no primeiro trimestre do corren 
te ano, já embute parcela do ISSC. -

Corro explicar, então, que as contas telefônicas 
que estão sendo enviadas aos usuários incluam em 
separado a importância relativa ao ISSC? 

Se o sujeito passivo da obrigação ~ o presta-
dor dos serviços, como explicar a transferência 
deste ônus ao usuário ? 

A avareza fiscal não tem limites. Antes mesmo 
da expedição de instruções sobre a forma,os pr~ 
zos e as condições de pagamento do imposto, as 
concessionárias já incluíram nas contas telefôn! 
cas, por antecipação, a parcela relativa ã ass! 
natura do mês de janeiro. E o curioso é que fo-
ram repassados aos usuários 25% quando portaria 
posterior, já mencionada, fixou em 22%. 

Cabe ainda uma observação sobre a inconveniê~ 
cia política do referido decreto-lei. No momen-
to em que se rPivindica a restauração das prer-
rogativas do Poder Legislativo, está explícit~, 
no referido decreto-lei a delegação de compete~ 
cia aos Ministros das Comunicações, do Planeja-
mento e da Fazenda para reduzirem, a seu bel-pr~ 
zer, a alíquota do imposto até zero por cento. 
E o Poder Executivo que insiste em não abrir 

mão da função do legislar, mesmo sabendo que há. 
um "locus" próprio, adequado e legitimamente e-
leito para fazê-lo. 

E~ nos~o entendimento, a rejeição deste impo~ 
to.e.um 1mperativo ditado pela necessidade de 
al1v1ar a carga tributária que recai sobre o 
consumidor, bem como de eliminar de nosso qua-
dro normativo os instrumentos espGrios, ilegais 
e autoritários. 

Solicito aos Srs. Deputados aprovação do pre-
sente requerimento. 

Clodesmidt Riani 
- Publicar. A Comissão de Finanças. 
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REQUERIMENTO NQ 2.646/85 
~xmo.Sr. Pr~sidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de M1nas Gerais. 

O Deputado qu~ este subscreve, na forma regi-
mc:ntal, requer a Casa seja enviado ofício ao Dr. 
M~rio Penna Bhering, DD. Presidente da CEMIG,in 
d1cando-lhe a urgente necessidade de estender ãõ 
povoado dos Cruz, no Município de Rio Piracica-
ba, a rede de energia elétrica. 

Sala das Reunióes, 14 de março de 1985. 
.Hugo_Gontijo- Antônio Faria- Clodesmidt Ria 

n1 - Sergio Emílio - Mares Guia - Raimundo Ré= 
zende. 
JUSTI~ICAÇÃO - Reside no povoado dos Cruz uma 

populaçao de 400 habitantes, a qual vive na se-
d~ do Distri~o em, aproximadamente, 100 residên 
c1as desp~ov1das do conforto de energia elétric~ 
como tambem de todos os benefícios 1nerentes a 
a ela. 

Afastada 40 km da cidade de Rio Piracicaba ne-
ces~ita a população local de melhorar as suas' con 
diçoes de vida, coma criação, ali, de uma in-.: 
fra-estrutura rural capaz de evitar o êxodo para 
os grandes centros. 

Assim, a eletrificação de casas e fazendas mo-
dif~c~rá os hábitos agr~colas, melhorando a pro 
dut1v1dade no campo, cr1ando novos hábitos domés 
ticos e incentivando o comércio. -

Necessário se faz, ainda, que se criem cursos 
not~rnos na escola municipal do povoado, 0 q~~ 
sera facilitado com a iluminação da mesma Ja 
que não dispõem os trabalhadores rurais de

1

horá 
rio disponível durante o dia. -

Acresce salientar que a região ~ grande produ-
to~a de ~ana-d~-aç6car e ganharia novo impulso, 
po1s ser1am cr1adas oportunidades de ali se ins 
talarem usinas de álcool e de açúcar. 

Espera, pelo exposto, este parlamentar seja 
aprovado o presente requerimento, o qual represen 
ta as legítimas aspirnçóes do povo do J.XlVoado dos 
Cruz, e que contem o apoiamento regimental. 

!lugo Gontijo 
- Publicar. A Comissão de Economia. 

REQUERIHENTO N9 2.647/85 
Exmo.Sr. Presidente da Assembl~ia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, na forma regi-
mental, tocado pelo impulso de nova esperança, 
requer a V.Exa. se digne encaminhar ao Governa-
dor Helio Garcia e ao Desembargador I'!êgulo da 
Cunha Peixoto, ilustre Presidente do Tribunal de 
Justiça de Hinas Gerais, veemente apelo no senti 
do de autorizar o restabelecimento da Comarca de 
Carmo do Cajuru, neste Estado. 

Requer, ainda, seja encaminhada cópia de intei 
ro teor deste requerimento iis autoridades acima 
mencionadas. 

Sala das Reuniões, 14 de março de 1985. 
Jaime Martins - Antônio Faria - Fernando Rai-

nha - Mário Pacheco - Hugo Campos -Juarez Hosken. 

JUSTIFICAÇÃO - O atendimento da justa asnira-
ção do povo de Carmo do Cajuru, pelo Sr. Go~erna 
dor e pelo prestigioso Presidente do Tribunal de 
Justiça de nosso Estado, no restabelecimento da 
Comarca daquele Município, restaura e consolida 
a crença daquele tradicional e altivo povo no Po 
der Judiciário. -

A medida reclamada repara uma tremenda injusti 
ça cometida pela ingerência de lamentável equív~ 
co, que se perde na esteira do tempo. Todavia, ne-
nhum poder dotado de bom senso e capaz de sentir 
as aspiraçóes de um povo desenvolvido e partici-
pante pode regatear-lhe seus direitos. 

Carmo do Cajuru constitui um dos nuis prósperos 
municípios da região, por contar com uma economia 
rurícula e industrial ativa. Continua a florescer 
ali o assentamento de novos empreendimentos e 
sua contribuição, na área tributária, eleva-se a 
índices expressivos. Seu comércio é dinâmico e 
!1l<mté.'11 fluxo intensivo com municípios vizinhos e 
com a Capital. 

Inspirados na crença que renasce com o novo Go-
verno que orienta nosso destinos, é que nos domi 
na a certeza de que a comunidade do Carmo do ca= 
juru será atendida neste justo pleito- quo a sen 
sibilidade de Governos anteriores não foi capaz 
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de entender. 
Jaime Martins 

Publicar. A Comissão de Justiça. 
REQUERIMENTO N? 2.648/85 

Exmo.Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, na forma regi-
menta, requer a V.Exa. se digne encaminhar, uma 
vez mais, ao Exmo. Governador Hélio Garcia e ao 
Desemtargador Régulo da Cunha Peixoto, ilustre 
Presidente do Tribunal de Justiça,vecmente apelo 
no sentido de autorizar providências para a cria 
ção da Comarca de Nova Serrana. -

Requer, ainda, que da decisão da Casa seja en-
caminhada cópia deste requeri~ento e da justifi-
cação que o acompanha i.is ::.utoridades acirra ;rcncio 
nadas. 

Sala das Reuniões, 14 de março de 1985. 
Jaime Martins - Hugo Campos - António Faria 

c'cmanc1o Rainha - Juarez Hosken - Nário Pacheco. 

J'SU'l'IFICAÇÃO - Contemplar Nova Serrana como se 
de de comarca é medida administrativa da mais ai 
ta importância do Poder Judiciário e do Governo 
do Estado de um modo geral, para se atender uma 
rica e importante região de Ninas. A economia de 
Nova Serrana é ativa e dinâmica; sua população é 
trabalhadora e de notável poder de criatividade. 
A sociedade se expande e paulatinamente conquis-
ta notoriedade e independência. Nova Ser~ana, 
além de expressivo crescimento no setor agropas-
toril é considerada, hoje, a capital do calçado 
da Região Centre-Oeste e evolui consideravelmen-
te na área de siderurgia. Desenvolve um comércio 
intenso e conta com uma agência do Banco do Bra-
sil e da Caixa Econômica Federal. Florescem ali 
os primeiros assentamenLos de uma agroindGstria 
promissora, e sua contribuição na arca tributá-
ria eleva-se a índices expressivos. 

Diante desse magnífico quadro de prosperidade, 
não mais se justifica o deslocamento de seus ci-
dadãos para encaminharem provid&ncias de ordem 
jurídica na Comarca de Pitan1ui. Outro fator de 
inquestionável relevância diz respeito à conse-
qüente vinculação à nova comarca de cidades tais 
como: Perdigão, Leandro Ferreira e AraGjos - con 
siderando estarem localizadas em posição geográ= 
fica, cujo círculo gira em torno de 23 km de No-
va Serrana. 

Portanto, entendenos que a eleição de Nova Serrana como 
sede de cormrca é medida justa e oportuna. A impermeabili 
dade de governos anteriores quanto assunto de tal rmgnitu 
de não entenebrece nossas esperanças. Hoje, os tempos são 
mudados. Al:i.rrentamos a certeza de que o Governador Hélio 
Gurcia não faltará aos justos anseios de Nova Serrana. 

Ja:i.rre !1artins 
- Publicar. A Comissão de Justiça. 

REQUERINENTO N? 2.649/85 

Exmo.Sr. Presidente da Asssembléia Legislativa do 
do Estado de Ninas Gerais. 

o Deputado signatário, nos termos regimentais, 
requer, ouvido o Plenário, seja enviado requeri-
mento ao Exmo.sr. Ninistro das Minas e Energia, 
Aureliano Chaves, solicitando autorização para 
que o Departamento Nacional de Águas e Energia 
Elétrica promova a equiparação da tarif~ de ene~ 
gia elétrica concedida aos serv~ços ~e ~gua, es-
goto e saneamento com a da traçao eletr1ca,resu.!. 
tando num acréscimo de desconto de 20% para 50%. 
Solicita, ainda, que seja eliminada a obrigato-
riedade da demanda de energia para esses serviços. 

sala das Reuniões, 14 de março de 1985. 
Luiz Alberto Rodrigues - Sérgio Emílio - José 

Naria Chaves - Hugo Gontijo - Geraldo Ribeiro 
Raimundo Rezende - Hendes Barros - Kemil Kurmira. 

JUSTIFICAÇÃO - O Brasil é um país em permanen-
te estado de emergência. Emergência econômico-f! 
nanceira e principamente emergência social. 

rsto se evidencia, de uma maneira gritante,riUa!:l. 
do nos confrontamos com a situação marginal de 
grande parte da população brasile~ra que sobrev! 
ve· sob a ausência absoluta das ma1s elementares 
condições de conforto e bem:est~r._ 

Muitos são ainda os que nao tem agua 
que convivem lado a lado com esgotos a 
to, sem um saneamento básico eficiente 

tratada, 
céu aber-
que repr! 

ma as doenças endêmicas e epidêmicas, que tanto 
oneram os Ninistérios da SaGde e da Previdência 
Social. 

Por outro lado, os que têm a sorte de contar 
com esses serviços s5o penalizados com os cons-
tantes· aumentos verificados em suas tarifas. 
Fundamentados e justificados pelo que acima foi 

exposto é que, .a través do presente requerimento, 
pleiteamos junto ao ~1inistério das Minas c Ener-
gia que promova uma redução nas tarifas de ener-
gia elétrica incidentes nos serviços municipais 
de água e esgoto, que, por sua vez, assim pod.e-
rão repassar aos usuários, em termos de benefíci 
os, uma tarifa menor ou possíveis aplicações na 
melhoria de tais serviços. 

Anexamos ofício da Assosiação dos Serviços rlu-
nicipais de Água e Esgoto - ASSEMAE. 

Se acolhida, como esperamos, essa nossa solic! 
tação, haverá tão-somente uma irrelevante queda 
na arrecadação das concessionárias de energia e-
létrica, se a compararmos com os imensos divi-
dendos sociais que advirão. 

Assim sendo, certos estamos do empenho do Sr. 
Ministro das Minas e Energia para que tais medi-
das sejam brevemente efetuadas, tendo em vista 
que o objetivo primeiro de um governo é justame!:l. 
te o homem. 

"OFÍCIO 
Exmo. Sr. Dr. César Cals Filho 
Ministro de Estado das Ninas c Energia 

A Associação dos Serviços Municipais de Água 
e Esgoto - ASSENAE, por seus representantes, ao 
final assinados, consoante o item 06 da Carta de 
Poços de Caldas, que a este se junta, vem, res-
peitosamente, i.i presença de v.Exa. solicitar se 
digne autorizar ao Departamento Nacional deÁguas 
e Energia Elétrica - DNAEE· a equiparação da ta-
rifa de energia elétrica c~ncedida aos se:viço~ 
de água, esgoto e saneamento com a da traçao el~ 
trica, redundando num acréscimo de desconto de 
20~ para 50%, suprimindo a subclasse "b" do inc! 
so VII - Serviço PGblico do artigo 18 da Porta-
ria n? 095, de 17/ll/81, incluindo-a em Gnic.a ela§_ 
se, constituindo o fato um ato administrat1vo no 
âmbito do Ninistério tão bem conduzido pela cla-
rividência de V.Exa., bem como eliminar a obrig~ 
toriedade da demanda de energia para esses serv~ 
ços ou, quando muito, fixá-la dentro de um ~at~ 
mar mais favorável aos serviços municipais de agua 
e esgoto brasileiros. 

Sr. Ministro. Na oportunidade, levamos ii cons! 
deração de V.Exa. dados que vêm embasar a J?r<;ce-
dência da reivindicação, considerando ?s lnume-
ros benefícios a serem proporcionados~ .grande 
parte do povo brasileiro e, por decorrenc1a, ao 
próprio Governo. 

No trabalho de arregimentação de entidades - . S~~ 
viços Nunicipais de Água e Esgoto - que se f1l1~ 
ram à ASSEMAE, pudemos constatar fatos que, sem 
dGvida, merecem ser registrados e considerados: 
- o quadro comparativo do faturamento da tarifa 
d~ água com o custo da energia elétrica e respe~ 
t1vo percentual entre o faturamento e o custo da 
energia nos exercicios de 1983 e 1984, até mês 
de julho; 

- na elaboração de custos para a consecução de 
seus objetivos - água tratada e serviços de esg~ 
tos - pode-se concluir que 0 custo tarifário de 
energia elétrica representa, em média, 456 do CU§_ 
t? global das entidades, chegando, em alguns se! 
Vlços municipais de água e esgoto, a atingir 50'?;, 
60%, 71'6 e73'); de sua reccita.da tarifad0 água,_tran.§_ 
formando-os em mero repassador financeiro as CO!:l. 
cessionárias de energia elétrica, sem contar as 
c~n~içõe~ de penGria em que se encontram os mun! 
Clplos numeres 02, 07, 16, 23 e 29 do quadro co~ 
parativo, que ultrapassaram a casa dos 100% do 
custo de energia em relação i.i sua capacidade de 
arrecadação, nos sete primeiros meses de 1984, 
assim como também no ano de 1983; 

- de;: todos os serviços pGblicos colocados à di§_ 
posiçao do usuário, nenhum é mais utilizado e,por 
tanto, essencial, que os de água e esgoto e sa= 
neamento bãsico, não obstante ser sofrível o peE 
centual da população que se ve beneficiada por 
esses serviços; 

- filosoficamente, a meta de todo o governo e 



o homem. Ainda sob esse asoecto, os serviços de 
água, esgoto e saneamento ~ão os que mais fazem 
presente a ação goy__ernamental; 
- quanto aos seus reflexos, o problema transcen-
de a área do Ministêrio das Minas e Energia, po~ 
que os beneficios de água tratada, esgoto e sa-
neamento constituem-se em peça obstativa das en-
demias que levam multidões a onerarem os Ministé 
rios da Saúde e da Previdência Social. Estatisti 
camcnte, é comprovãvel que, nas filas do INAHPS-;-
se avoluman os doentes privados dos beneficios 
já aludidos, sendo, em conseqüência, um problema 
supraministerial; 
- entendemos, ainda, que a medicina é exercida 
em três fases distintas: a preventiva, a curati-
va e a reparadora·e, coincidentemente, a primei-
ra é a mais abrangente, atingindo o povo em geral; 
a curativa é restrita às classes média e alta, en-
quanto que a reparadora restringe-se à classe a! 
ta. Diante deste quadro e em percentuais verifi-
caremos que a água tratada, esgoto e saneamento 
constituem fator preponderante da medicina pre-
ventiva e, portanto, do interesse da medicina, 
saúde, ecologia etc. Saneamento básico é a antí 
tese da poluição ecológica e ambiental; -
- de outra parte, cumpre-nos notar que o proble-
ma energético brasileiro vem, graças à dinâmica 
ação das autoridades governamentais, especifica-
mente do Hinistério das Minas e Energia, propor-
cionando ao pais "performances" espetaculares; e 
com isso é do notório saber público a não escas-
sez de energia elétrica; 
- sabemos, ainda, que a receita de energia elé-
trica proveniente do setor de água, esgoto e sa-
neamento básico, no Nordeste brasileiro, atinge 
irrisório percentual de 2~ (dois por cento) do 
total. Assim, 30~ (trinta por cento) que é o que 
se pleiteia de 2~ (dois por cento), representa-
rã, apenas, 066"ó (zero virgula sessenta e seis 
por cento) , menos de l"ó (um por cento) da aludi-
da receita. 

Se atendida a pretensão, o que não significará 
providência dependente de recursos, mas e tão-s~ 
mente irrelevante queda de arrecadação das Con-
cessionárias de energia elétrica, comparando com 
os beneficios aos Serviços Municipais de Água e 
Esgoto que poderão repassar aos usuários em ~er
mos de tarifa menor ou, em possiveis aplicaçoes, 
na melhoria de tais serviços, chegaremos à concl:::: 
são de que é uma medida justa, moral e patrióti-
ca. 

A ASSEMAE, ao final, sente-se feliz numa ini-
ciativa que, diretamente beneficiará o homem, e, 
com o ora Pleitcaclo, oferece a V. Exa. a oportunida-
de de efetivar ato histórico de transcendental 
importância. 

A consideração de V. Exa. 
Uberlândia, HG, 03 de dezembro de 1984. 
Luiz Ricardo Goulart, Presidente da ASSEHAE 

Arlindo Marques Figueiredo, 19-Vice-Presidente -
Dittencourt Bertolucci, 29-Vice-Presidente." 

Luiz Alberto Rodrigues 
- Publicar. A Comissão de Finanças. 

RBQUERIMENTO N9 2.650/85 
Exmo.Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

o Deputado abaixo assinado, nos termos regime~ 
tais, ouvido 'o Plenário, requer seja enviada c~~ 
respondência ao Exmo. Sr. Governador Hélio Garcw, 
solicitando a criação de um distrito industrial 
na cidade de Tupaciguara, no Triângulo Mineiro. 

Sala das Reuniões, 14 de março de 1985. 
Luiz Alberto Rodrigues - Sérgio Emilio - José 

Haria Chaves - Hugo Gontijo - Geraldo Ribeiro 
Raimundo Rezende - Mendes Barros - Kemil Kumaira · 

JUSTIFICAÇÃO - A próspera cidade de Tupacigua-
ra vem-se destacando no cenário econômico minei-
ro pela maneira rápida com que tem desenvolvido 
suas atividades produtivas. Assim é que sua área 
agricola cultivada se amplia a cada ano. 

No entanto, a cidade carece ainda de meios de 
armazenagem, bem como da instalação de um setor 
industrial que, voltando-se para o aproveita~en
to e tratamento da matéria prima ali produ~Lda, 
possa garantir a geração de empregos necessarLOS 
à solicitação de suas bases econômicas. 

Portanto, é prioritário que o Governo do Es~a
do viabilize a criação de um distrito industrLal 
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em Tupaciguara, evitando-se, assim, o êxodo de 
pessoas daquela cidade e região para outros cen 
tros já com mão-de-obra excedente. 

Principalmente a instalação desse distrito in-
dustrial fará justiça a sua população, que, com 
esforço e trabalho, vem colocando o nome de Tupa 
ciguara em evidência em todo o Pais. -

Salientamos ainda que, através deste requeri-
mento, apenas reiteramos reivindicação feita em 
1983 1 a qual infelizmente ainda não foi atendida, 
prejudicando assim o desenvolvimento industrial 
da cidade. 

Luiz Alberto Rodrigues 
- Publicar. A Comissão de Assuntos Municipais. 

REQUERIMEN'l'O 
Exmo.Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Requeiro a V.Exa., ouvida a Casa, nos termos 
regimentais, que se transforme uma das sessões 
ordinárias desta Casa em sessão especial, com o 
objetivo de homenagear a mulher mineira pelo 
transcurso de mais um Dia Internacional da :'lulher. 

Plenário Presidente Juscelino Kubitschek, 14 
de março de 1985. 

Vera Coutinho - João Navarro - Antônio Faria -
Paulo Araújo - Felipe Néri - Hugo Gontijo - João 
Barbosa -Mendes Barros - Geraldo Ribeiro - Clodesmidt 
Riani - Fernando P~inho - Delfin Ribeiro - Petrônio M~ 
tias - João Rosa - Dênio Moreira - José Santana. 

- Publicar. 
RE()UERIMEN'rO 

Exmo.Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

o Deputado que este subscreve, na forma regi-
mental, comunica à Casa o falecimento do !1t1. Juiz 
de Direito da 1~ Vara de Familia da Comarca de 
Juiz de Fora-MG, Dr. José de Castro Azevedo,oco~ 
rido no dia 19 de março do corrente ano, e requer 
um voto de pesar pelo infausto acontecimento. 

Solicita que esta Assembléia manifeste seu pe-
sar à familia enlutada, na pessoa da viúva, Dra. 
Alcéia de Castro Azevedo, à Rua Comendador Fran-
cisco Ferreira, 36 - São João Nepomuceno-MG. 

Sala das Reuniões, 14 de março de 1985. 
Clodesmidt Riani - Sérgio Emilio - Ademir Lu-

cas - Neif Jabur - Antônio Faria - Jésus Trinda-
de. 

- Publicar. 
REQUEHIMEN'rO 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

o Deputado que este subscreve, regimentalmente 
apoiado, comunica à Casa o falecimento do Prof. 
Orlando de Moraes Moretzsohn, ocorrido no dia 5 
de março de 1985, e requer um voto de pesar pelo 
infausto acontecimento. 

Nascido a 2 de setembro de 1899, na fazenda de 
Bananeiras, Municipio de Presidente Bernardes, a~ 
tigo Calambau, era filho de José Augusto Carnei-
ro Moretzsohn e Maria de Moraes Moretzsohn. 

Fez seus primeiros estudos no Seminário de_M~
riana e, posteriormente, com seu tio, AntonLo 
Affonso de Moraes, o Professor Moraes, de quem 
mais tarde se tornaria genro. 

completou seus estudos preparatórios no Ginãsb 
Mineiro, de Belo Horizonte, onde se bacharelou em Ci-
ências e Letras. . 

Ingressou na Faculdade de Direito desta C~pL
tal formando-se em 1925, em turma de que fLze-
ram1parte os Drs. Carlos de Campos, Feliciano P~ 
na, Willer Pinto, Affonso Lage, Euryalo Canabra-
va, Sebastião de Souza, Carneiro de Rese~de, .en~ 
tre outras figuras ilustres de nossos meLos JUrL 
dicos. 

Foi sucessivamente delegado especializado de 
ordem Pública, Vigilância Geral de Menores e ch~ 
fe de unidades policiais, inclusive Corregedor-
Geral da Policia. 

Aposentou-se em 1957, como Deleg~do-Ger~l- ~e 
Policia, após o que foi convocado a PresLdencLa 
da JARI - Junta Administrativa de Recursos de In 
frações, no DETRAN. 

Casou-se em 1925, com D. Lilia Moraes, filha do 
Professor Moraes, que, como seu pai, foi emérita 
educadora. Desta união, nasceram os filhos: Vir-
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gínia, casada com José Crux Rodrigues Vieira; Ge 
neral José Moretzsohn, Comandante da 7~ Brigada 
de Infantaria Motorizada em Natal; Maria das Do-
res (Dorinha), já falecida; Antônio Afonso de Mo 
raes Moretzsohn, médico cardiologista; Marcos de 
Moraes Moretzsohn, já falecido; Orlando Moretzsohn 
Filho, advogado; Letícia, casada com ~dison Re-
nault Coelho, Delegado-Geral da Polícia, aposen 
tado; e Ângela, casada com Renato Vasconcelos 
Moreira da Rocha. Deixa 21 netos e 10 bisnetos. 
são seus irmãos: Pequetita Moretzsohn Quintão, 
Edelwis Moretzsohn de Andrade, Amélia Moretzsohn 
Romualdo da Silva, D. Thaís Moretzsohn Ildefonso, 
D. Connariae Moretzsohn, Joaquim Affonso Moretzsohn, 
Maria do Carmo Moretzsohn Cesarino e, já fa-
lecidos, Benedito Moraes More+-z.sohn, Saulo Horaes Mo-
retzsohn e João Pedro Moretzsohn. 

Sala das Reuniões, 14 de março de 1985. 
Jésus Trindade - Fernando Junqueira - José Ge-

raldo de Oliveira - Juarez Hosken - Mário Pache-
co - Paulo Araújo. 

- Publicar. 
REQUERIMENTO 

EXmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

o Deputado abaixo assinado, regirrental.!rente apoia 
do, requer de V. Exa., ouvindo a Casa e assentin 

.do esta, seja consignado nos anais da Assembléiã 
Legislativa um voto de congratulações com o Prof. 
Jesus Miguel Ta-ira Adad, pela sua nomeação para 
a Presidência do Conselho Federal de Química. 

Requer, ainda, que da decisão seja dada ciên-
cia ao homenageado, à Rua São Paulo, n9 409, 159 
andar, em Belo Horizonte. 

Sala das Reuniões, 14 de março de 1985. 
João Pedro Gustin - Samir 'l'annus - Antônio Fa-

ria - Clodesmidt Riani - Sérgio Emílio - Neif Ja 
bur. 

JUSTIFICAÇÃO - O Prof. Jesus Miguel 'rajra Adad 
é um profissional altamente qualificado, confor-
me se comprova pelo "curriculum vitae" do mesmo, 
o qual faz parte do presente requerimento. 

Por muitos anos ministra aulas de diversas es-
pecialidades na Universidade Federal de Minas Ge 
rais. 

Possui trabalhos publicados e grande participa 
ção nos órgãos de classe, tendo sido Presidente 
da Associação Profissional dos Químicos de Belo 
Horizonte e Presidente do Conselho Regional de 
Química - 2~ região, em consecutivos mandatos. 

Atualmente escolhido para a presidência do ór-
gão máximo de representação da classe pelo Sr.Mi 
nistro do Trabalho, Dr. Murillo Macedo, nada. mais 
justo que esta Assembléia venha congratular um 
cidadão que tem dedicado sua vida profissional 
ao Estado de Minas Gerais. 

"CURRICULUM VITAE" 
1 - NOME - Jesus Miguel Tajra Adad 
2 - DATA DO NASCIMENTO - 19/6/1930 
3 - CURSOS DE GRADUAÇÃO - Escola de Química da 
universidade do Paraná. a) Química Industrial 
1954; b) Engenharia Química - 1955 
4 - CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO - Escola de Engenha 
ria da Universidade Federal de Minas Gerais. En= 
genharia Sanitária - ano letivo de 1960 - Enge-
nharia de Segurança do Trabalho - 1980. 
5 - CURSO DE MESTRADO - Curso de Mestrado em En-
genharia Sanitária da Escola de Engenharia da 
UFMG - 1972. 
6 - CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO 
6.1- Rádio-Isótopos Aplicados à Bioqulmica(2 me 
ses em T.I. - 320h) - 1960 
6.2 - Metodologia do Ensino Técnico (Curso de Di 
dática) CETEG - 200h - 1964 
6.3 - Metodologia da Pesquisa Científica - Conse 
lho de Pesquisas da UFMG. - 1972 
6.4 - Técnicas de Fluoretação das Águas - Escola 
de Engenharia da UFMG - O.P.A.S. - 197~ 
6.5 - Conceitos para Projetos de Estacao de Tra-
tamento de Águas - EEUFMG - O. P. A. S. - DEMAE-1972. 
6.6 - VI Curso Sobre Poluição - Água e Ar - Ins-
tituto Brasileiro de Petróleo e Banco de Desen -
volvimento do Paraná - Curitiba - 1975. 
7 - DISCIPLINAS LECIONADAS NA UNIVERSIDADE DE M.!_ 
NAS GERAIS 
7.1- Química Inorgânica e Analítica Qualitativa 

Engenharia Química 
·7.2 -Matérias-Primas para a Indústria Química-
Engenharia Química 
7.3 -Química Sanitária I (Qualidade da Água-B)-
Engenharia Civil, opção Saneamento 
7.4 -Química Sanitária II -Especialização e 
Mestrado em Engenharia Sanitária 
7.5 - Higiene e Saneamento Industrial - Engenha-
ria Química 
7.6 - Toxicologia Industrial -Curso de Especia-
lização em Engenharia de Segurança do Trabalho. 
7.7 - Toxicologia- Curso de Especialização em 
Medicina do Trabalho. 
7.8 -Saneamento do Meio- Curso de Especializa-
ção em Engenharia de Segurança do Trabalho. 
7.9 - Higiene Industrial - Curso de Especializa-
ção em Engenharia Sanitária. 
8 - CARGO ATUAL DA UFMG 
Professor Adjunto, efetivo. 
9 - TRABALHOS PUBLICADOS 
9.1 - Livros 
9.1.1 - Controle Químico de Qualidade - 1969-Ed! 
tora Vega - 1983 - Editora Guanabara II 
9.1.2 - Química Tecnológica - Documento Metodoló 
gico do Ensino Industrial - Diretoria do Ensino 
Industrial. 
9.1.3 -Química Geral e Inorgânica- (co -autor) 
1967 - MEC - Diretoria do Ensino Industrial. 
9.1.4 - Qualidade da Água - Aspectos Físicos,FI-
sicos-Químicos e Químicos - 1971 - Escola de En-
genharia da UFMG. 
9.1.5 -Os seguintes capítulos para o livro:"Ma-
nual de Lodos Ativados" DAE - universidade de Bra 
sília - OPAS - OMS -
9.1.5.1 - Composição das Águas Residuárias e Si~ 
nificado dos Parâmetros Físicos Físicos-Quími -
cos e Químicos ' 
9.1.5.2 - Coleta de Amostras de Águas Residuárias 
-~ seu Significado. 
9.1.5.3 -Análises do Oxigênio Dissolvido, Dema~ 
da Química_do Oxigênio, Sólidos Sedimentáveis e 
em Suspensao. 
9.~.5.4 - ~oções sobre pll, Alcalinidade, Acidez, 
ÁcJ.dos Volateis, Gases, Nitratos e Fosfatos. 
9.1.6 - Tratamento de Águas Residuárias Industr! 
ais - (em preparação) . 
9.2 - PESQUISAS E TESES PUBLICADAS 
9.2.1 - Determinação do Nitrogênio Hidrolizável 
nos solos Agrícolas - Secretaria de Agricultura-
MG- Boletim da Agricultura- Ano VIII,n9s 5 ey. 
9.2.2 - Comunicação sobre um estudo da convenie~ 
cia e p~ssíveis vantagens do processo_K,Cr,07 s~ 
bre o metodo KMn04 na dosagem do Oxigenio Consu-
mido- Escola de Engenharia da UFMG -(Trabalh~ ~ 
presentado no I Congresso de Engenharia Sanita -
ria- 1960). 
9.2.3 -O Controle da Poluição do Ar - 1970 
9 · 2 • 4 - A Poluição do Ar em Belo Horizonte- 1971 
9 · 2 • 5 - O Comportamento de Tubos Galvanizados ~ 
nesmann em presença de Água - 1971 
9.2.6 - Poluição Atmosférica _ Aspectos Físicos, 
Físico-Químicos,Químicos e Epidemiológicos-1972. 
9.2.7- Poluição Atmosférica- subsídios Técni-
cos e Legais para a eleboração de Leis e Normas-
1973 
9.2.8 - Influência da Poluição da Água na Hidro-
metalurgia do Ouro (a publicar) • 
9 · 2 • 9 - As Resoluções Ordinárias n9s 1.356 e 1.366 
do Conselho Federal de Química. 
9 · 2 · 10 - Os Conselhos de Química e os Futuros P~ 
fissionais. 
9.2.11 - Aerodispersóides da Fabricação de Cime~ 
to e a Indústria Cervejeira (Tese de Mestrado): 
9.2.12 - O Rio das Velhas face à classificaçao 
das Águas Interiores do Brasil - 1979. 
9.2.13 - Trocadores de !ons e o Tratamento das 
Águas.l979 
9.2.14 - A Remoção de Cianetos de Aguas Residua-
rias - 1980 
9.2.15 - "A Lei dos Quimicos" - 1982 
9.2.16 - "Considerações Técnicas sobre o enqua -
~ramento de Siderurgias na Lei dos Químicos,face 
a Lei das Atividades Básicas" - 1982 
9.2.17 - "O Beneficiamento de Minérios e as Leis 
n9s 2.800 e 6.839" - 1982 
9.2.18 - "Ainda sobre o Enquadramento de SideruE_ 
gias na Lei dos Quimicos" 1983 
9.2.19 - "Vamos Limpar o Meio Ambiente?" - 1983 
9.2.20 - "O Saneamento do Meio Ambiente e o Pro-



fissional da Química" - 1983 - 1984 - (cinco tra 
balhos abrangendo os aspectos químicos da Polui= 
ção do Ar e da Água). 
9.3 - MONOGRAFIA 
9.3.1 - "Compostos Fluoretados. Usos, Disponibi-
lidade e Produção no Brasil" - EEUFMG - 1972 
9.3.2 - "Tratamento Químico das Águas Naturais"-
Co-Autor - Universidade Federal de Pernambuco 
1980 
9.4 - CONFER~NCIAS 
9.4.1 -PROJETO RONDON 

"Características Físicas e Químicas das Águas-
'l'écnicas de Amostragem - Padrões de Potabilidade 
Significado e interpretação dos Resultados" 
9.4.2 - Escola de Farrnãcia e Bioquímica da UFMG 
9.4.2.1- Características das Águas Residuãrias. 
9.4.2.2 -O Controle da Poluição Atmosférica. 
9.4.2.3 - Epidemiologia do Ar Poluído. 
9.4.3 -Departamento de Águas e Esgotos (Brasílfu) 

Foram publicadas palestras no Curso de Lodos A-
tivados, sobre os ternos referidos no item 9.1.5. 
9.4.4 - Escola de Engenharia da UI"MG 
9.4.4.1 - Departamento de Engenharia Sanitãria 

a - No Curso de técnica de Fluoretação (OPAS -
OMS): "Compostos E'luoretados. Fluoreto de Sódio. 
E'lfior-Silicato de Sódio. Ácido Fluorsilícico-Flu 
orita. Pureza. Solubilidade. Conveniência. Dispo 
nibilidade e Produção no Brasil. Custos e Fato = 
res que afetam a escolha". 

b - Nas disciplinas "Estudos de Problemas Bra-
sileiros" e "Saneamento Urbano e Rural" - (Pós -
Graduação). 

c - Para o Curso de Engenharia de Segurança:c1 
:Proc~s~os expedidos de Purificação da Água" c 2 
Polu1çao do Ar" - c, - "Aerodispersóides sóli -

dos_e gasosos" - C4 - "Métodos de Anãlise quali 
tat1va e quantitativa". -

d - Na Escola de Medicina da UFMG - d - "Con -
trole e Qualidade da Água" - d, - "Agentes Químl 
cos de Doenças Profissionais". 
9.4.5 - No Curso de Medicina do Trabalho (UFMG) 
9. 4 · 6 - No Curso de Engenharia de Segurança .:(UFMG) 
9.4.7- Na Escola Técnica Vital Brasil 
9.4.8 - No Centro de Pesquisas Renê Rachou 

"A Poluição Atmosférica em Belo Horizonte", 
9 · 4 • 9 - No VI SPA'l' (FER'l'ECO MineraçÕes S .A -Cem-
ganhas) 

"A Mineração e o Meio Ambiente" 
9.4.10 - No Curso de "Mineração e Meio Ambiente-
Aspectos Técnicos e Práticos Empresariais": do 
IBRAM (Instituto Brasileiro de Mineração) 

"Aspectos Físico-Químicos da Qualidade da ÁC]Ua" 
1984. 
9.4.11- Na Universidade Federal de Goiás 

"Poluição Ambiental" - 1984 
9.4.12 - Na Fundação de Ensino Parsival F' - MIT-
Gov. Valadares 

"O Ensino da Química no Brasil" - 1984 
9.4.13 - Na Fundação de Ensino e Tecnologia de 
Alfenas 

"O Bacharelado em Química face ã R.N. n? 36 e 
a R.o. n? 1.511, do Conselho Federal de Química" 
9.5. Apostilas Diversas 
Sobre: 
9.5.1 - ~uímica Inorgânica 
9.5.2 - Química Tecnológica 
9.5.3 -Química Sanitária 
9.5.4 - Higiene Industrial 
9. 5. 5 - Características e Tratamento de Águas Re-
siduárias 
10 - OUTRAS A'l'IVIDADES PROFISSIONAIS 
10 .l - Indfistrias Klabin do Paraná de Celulose S.A. 
M:mte Alegre - Paraná 
10.2 - Cia. Aços Especiais Itabira - ACESI'l'A-Mi-
nas Gerais 
10.3 - Cia. Cimento Portland ItaG - Chefe dos L~ 
boratórios. 
10.4_- Serviço de Química Agricola - Instituto~ 
gronomico - (Pesquisa) Belo Horizonte - Minas Ge 
r ais 
10.5 - Cia. Cimento Portland Campeão COMINCI-Ch~ 
fe dos Laboratórios - Matosinhos - Minas Gerais. 
10.6 - Escola de Engenharia da UFMG - (atual)-B~ 
lo Horizonte - Minas Gerais 
10.6.1 - Professor Adjunto efetivo 
10.6.2 - Pesquisador 
10.6.3 - Assessoramento e Orientação Técnica. 
10.6.4 - Chefe dos Laboratórios de Água e Esgo -
to, em substituição, no período de 2/8/71 a 23/11/71 
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(Departamento de Engenharia Sanitária da Escola 
de Engenharia da UF'MG) . 

- Idem no período de 2/2 a 28/2/1975. 
10.6.5 - Chefe da Estação de Amostragem Normali-
zada do Ar, da Rede Pan-Anamericana da Safide 
10.6.6·- Coordenador do Curso de Engenharia de 
Segurança do Trabalho na EEUF'MG 
10.6.7- Coordenador do Curso de Especialização 
em Engenharia S~nitária da EEUFMG 
10.6.8 - Coordenador do Curso Intensivo de Sanea 
menta da EEUF'MG 
lO. 6. 9 - Fundador e Redator-Chefe do "Boletim CRQ-2" 

_Orgão Oficial do Conselho Regional, de informa 
çoes técnico-cientificas e de legislação profis= 
sional. 
ll - FILIAÇÃO A SOCIEDADES CULTURAIS E CIENTÍFI-
CAS 
11.1 -Ex-Presidente da Associação Brasileira de 
Química - Seção Regional de Minas Gerais (ABQ -
MG) - Períodos - 1980/1981 e 1982/1983 
11.2 - Ex-Membro do Conselho Diretor da Associa-
ção Brasileira de Química - Nacional 
11.3 -Membro da Associação Brasileira de Normas 
'l'écnicas 
11.4 - Membro da Associação Brasileira de Enge-
nharia Sanitãria - (ex-Conselheiro) 
11.5 - Conselheiro do Centro de Estudos da Polui 
ção Ambiental da FIEMG 
11.6 - Ex-Conselheiro do Centro de Higiene, Segu 
rança e Medicina do 'l'rabalho do Estado de Minas 
Gerais 
12 - PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, CI-
CLOS DE ES'l'UDOS E COMISSéJES DE JULGAMEN'l'O Tf:CNI-
CO - CIEN'l'ÍF'ICO 
12.1 - I Congresso de Professores de Matérias Re 
!acionadas com a Engenharia Sanitãria. 
12.2 - VII Congresso de Engenharia Sanitãria 
1973 - Salvador - Bahia (apresentado o trabalho 
referido no item 9.2.8) 
12.3 - Congressos dos Conselhos Regionais de Qui 
mica (CONCEFERQ) - No IV CONCEF'ERQ, Rio Grande 
do Sul, participou da comissão de julgamento de Tra 
balhos sobre "A IndGstria Química no Brasil". 

- No VII CONCEF'ERQ - São Paulo - onde apresen-
tou o trabalho mencionado no item 9.2.7- 1972 

- No VIII CONCEFERQ - Salvador - onde apresen-
tou os trabalhos mencionados nos itens 9.2.1 e 
9. 2.11 
12.4 - XVIII Congresso Brasileiro de Química-Cu 
ritiba- 1974, onde presidiu a apresentação de 
trabalhos sobre alimentos 
12.5 - XX Congresso Brasileiro de Química - Reei 
fe - 1979, onde apresentou os trabalhos mencionã 
dos nos itens 9.2.12 e 9.2.13 -
12.6 - Na Assembléia Legislativa do Estado de Mi 
nas Gerais, onde participou do Ciclo de Estudos 
sobre Problemas de Preservação e Melhoria do Meb 
Ambiente - 1975 
12.7- Membro da Comissão Especial destinada a o 
ferecer parecer sobre o trabalho "Estudo da Pol~ 
ição Atmosférica pelo Chumbo em Belo Horizonte"-;-
para publicação na "Revista da Escola de Engenha 
ria da UFMG". -
12.8 - II Encontro dos Professores de Química do 
Estado de Minas Gerais. 
12.9 - Presidente do XXII -Congresso Brasileiro 
de Química - Belo Horizonte - 1981 
12.10 - Presidente do I Encontro dos Profissionais 
da Química em Minas Gerais - 1983 
12.11 - II Encontro Nacional das Entidades Sind~ 
cais dos Profissionais da Química - São Paulo = 
1984 
13 - PAR'l'ICIPAÇÃO EM 0RGÃOS DE FISCALIZAÇÃO PRO-
FISSIONAL E ENTIDADES SINDICAIS 
13.1 - Ex-Consenheiro do Conselho Regional de 
Química - 2~ Região (Minas Gerais, Goiãs e Dis-
trito Federal) 
13.2 - Ex-Tesoureiro do Conselho Regional de Qui_ 
mica da 2~ Região - CRQ-II 
13.3 - Ex-Secretário do Conselho Regional de Quí-
mica da 2~ Região 
13.4 - Ex-Vice-Presidente do Conselho Regional de 
Química da 2~ Região. 
13.5 - Presidente do Conselho Regional de Quími-
ca da 2~ Região, a partir de 1973, através de su 
cessivas eleições. -
13.6 - Presidente da Associação Profissional dos 
Químicos de Belo Horizonte - APQ - Ell (a partir 



106 

de 1983). 
João Pedro Gustin 
- Publicar. 

REQUERIMENTO 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, regimentalmente 
apoiado, requer, ouvido o Plenário, seja inserido 
nos anais da Casa um voto de congratulações pe-
lo 10~ aniversário da Refinações de Milho Brasil 
Ltda., em Pouso Alegre. 

Requer, mais, que da decisão da Casa se dê co-
nhecimento ao seu Presidente, André Miguel Osse4 
à Av. Prefeito Olavo Gomes, 3.701, naquela ci-
dade. 

Sala das Reuniões, 14 Je : .. arço de 1985. 
José Pereira - Paula Almada - Ronaldo carvalho-

Vera Coutinho - Samir Cecílio - Luiz Alberto Ro-
drigues. 

JUSTIFICAÇÃO - É inegável a importância da Re-
finações de Milho Brasil Ltda., que no dia 22 de 
março irá comemorar seu 10~ ano de atividades. Pou 
so Alegre muito deve a essa conceituada indústri~ 
que começou seu ciclo industrial com grande êxi-
to, sendo a que mais contribui para arrecadação 
do ICM. Em 1984, arrecadou lO bilhões de cruzeiros, 
contribuindo bastante para o Município, sendo res 
ponsãvel por mais de 50% da arrecadação. -

A indústria utiliza, salvo raras exceções, ma-
térias-primas exclusivamente nacionais, destaca~ 
do-se como empresa exportadora de produtos manu-
faturados do País. 

Possui atualmente um parque industrial consti-
tuído de cinco unidades nos Estados de São Paulo, 
Minas Gerais, Pernambuco e Paraná, operando na 
industrialização de produtos e subprodutos deri-
vados do milho, e ainda na produção de sopas, cal 
dos e condimentos desidratados e da maionese. As 
marcas Knorr e Helmann's são conhecidas por to-
dos pela sua qualidade. 

A comemoração do seu 10~ aniversário de ativi-
dades no Município de Pouso Alegre é o marco do 
início das obras de construção de uma das mais rro 
dernas refinarias de óleo vegetal comestível, am 
pliando assim as suas instalações no Município e 
proporcionando mais empregos aos pouso-alegren se s 
e, portanto, nada mais justo que este requerimen 
to receba a aprovação dos ilustres pares. -

José Pereira. 
- Publicar. 

REQUERIMENTO 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

o Deputado signatário, regimentalmente apoiado, 
requer a V. Exa.,ouvidos os ilustres pares, a i~ 
serção na ata dos nossos trabalhos de hoje de um 
voto de congratulações com o Dr. Miguel Augusto 
Gonçalves de Souza, mui digno Presidente da AÇO-
MINAS, pelo oportuno lançamento, ocorrido na taE 
de de ontem, em Belo Horizonte, do livro de sua 
autoria e intitulado "AÇOMINAS - Aspiração de Vá 
rias Gerações de Mineiros". 

Constituindo verdadeira obra-prima, fadada a 
enriquecer a literatura do País, esse l~vro de Ml:_ 
guel Augusto revela, a par da incontestavel ~oc~ 
ção siderúrgica de Minas, toda a longa histeria 
do grandioso empreendimento inaugurado, felizme~ 
te, a 27 de fevereiro último. 

Requer, ainda, o signatário, que da decisão de~ 
te Plenário se dê conhecimento ao homenageado, na 
sede da AÇOMINAS- Aço Minas Gerais S.A., situa-
do na Rua dos Inconfidentes, n9 1.001, Bairro dcs 
Funcionários, nesta Capital, anexando cópia de in 
teiro teor da justificação abaixo. 

Sala das Reuniões, 14 de março de 1985. 
Fernando Rainho - Paulo Araújo - Hugo Campos -

Jaime Martins - Camilo Machado - Mário Pacheco. 
JUSTIFICAÇÃO- Como se esperava, o_encontro r~ 

ra autógrafos promovido pela Federaçao das Indu~ 
trias de Minas Gerais, na tarde de ontem, trans-
correu em clima de entusiasmo, porquanto um int~ 
ressante livro para a presente e as futuras ger~ 
ções mineiras foi lançado ao público, n~ bportu: 
nidade. Trata-se de "AÇOMINAS - Aspiraçoes de V~ 
rias Gerações de Mineiros", de autoria do Dr. Mi 
guel Augusto Gonçalves de Souza. Realizada em 

tempo recorde, a obra surge motivada pela inaugu 
ração do grande empreendimento siderúrgico do vã 
le do Paraopeba - a AÇOMINAS, ocorrida no dia 27 
de fevereiro último. 

É bom lembrar que o projeto de implantação de 
uma grande siderúrgica em Minas Gerais fora ins-
pirado em decreto assinado pelo Presidente Arthur 
Bernardes, em 1924. De tão remota data até a di-
tosa realidade hoje instalada em Ouro Branco, es 
se antigo e acalentado sonho dos mineiros teve ã 
sua longa caminhada nos meandros políticos dos 
palácios governamentais, fornecendo, destarte; f~ 
tos bastantes para a narrativa histórica da AÇO-
MINAS, hoje consolidada. 

A apresentação da obra escrita é do Presidente 
da Federação das Indústrias de Minas Gerais, in-
dustrial Nansen Araújo, que, na orelha da capa 
do livro, encerra uma perfeita idéia do seu co~ 
teúdo: "Era uma monografia realmente necessária. 
Verifica-se de sua leitura que, ao escrevê-la, o 
autor estava possuído de dois sentimentos bási-
cos: fazer justiça aos que, verdadeiramente, a-
través do tempo, inspiraram e construíram o imp~ 
tante canplexo siderúrgico e, simultaneamente, defender 
o projeto, em sua grandeza e concepção origi-
nais, sem quaisquer mutilações que o descara~
terizassem, eis que se trata de velha aspiraçao 
de todos os segmentos da sociedade mineira." 

Sobre o autor, trata-se de homem de cultura, bem 
familiarizado com a arte literária, pois já pu-
blicou outras obras de inegável valor, princip~l 
mente de natureza jurídica. Colaborador incansa-
vel, exerceu importantes cargos na administração 
direta e indireta do Estado e militou, ~' na 
Justiça do Trabalho. Teve atuação destacada no 
setor industrial privado e em instituições bane~ 
rias, tendo sido, ainda, presidente de entidades 
representativas da classe comercial em Minas. 

Destaca-se sobremaneira, dentre as mais impor-
tantes realizações do Dr. Miguel Augusto Gonçal: 
ves de Souza, a fundação da Universidade de Itau 
na, sua terra natal. Muito justo, portan~o, _o 
prestígio de que desfruta perante a opiniao pu-
blica esse cidadão de excelsas qualidades e com 
larga folha de serviços prestados ao nosso Esta-
do. 

Assim, o Dr. Miguel Augusto Gonçalves de ~ouza, 
atual Presidente da AÇOMINAS, com a publicaçao do 
s~u livro "AÇOMINAS - Aspiração de Várias Gera-
çoes de Mineiros", faz por merecer um voto de 1<;?!::!_ 
vor desta Egrégia Assembléia Legislativa, razao 
por que solicita o signatário 0 apoio dos nobres 
pares para a aprovação deste requerimento. 

Fernando Rainho 
- Publicar. 

REQUERIMENTO 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, na forma regi-
mental, ouvido o Plenário, requer a v. Exa. ~e 
envie telex ao Dr. Tancredo Neves, futuro Pres:-
dente da República, apoiando petição de empr~~a
rios mineiros que pleiteam o cargo de Secretarlo-
Geral do Ministério da Indústria e Comércio para 
Joaquim Mariano da Silva, hoje Secretário-Adjun-
to da Indústria e Comércio de Minas Gerais. 

Requer, ainda, que cópia do documento anexo, 
que contém a rubrica das diversas empresas que 
endossam a referida reivindicação, seja parte do 
expediente. 

Sala das Reuniões, 14 de março de 1985. 
Samir Cecilio - Jésus •rrindade - Clodesmidt Ria-

ni - Juarez Hosken - Mário Pacheco - Sérgio Emí-
lio - Ademir Lucas - Ferraz Caldas - Raimundo Al 
bergaria. 

- Publicar. 

COMUNICAÇÃO 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado abaixo assinado comunica à Casa o 
falecimento do Sr. Leôncio Rezende Chaves, ocor-
rido recentemente na cidade de Uberlãndia. 

Pessoa das mais queridas no Município, o Sr. 
Leôncio deixou família e inúmeros amigos. 

Solicita o signatário que esta Assembléia manl:_ 
feste seu pesar à família enlutada, na pessoa da 



viGva, Sra. Elza Chaves, residente na Av. Floria 
no Peixoto, 351, naquela cidade. 

Sala das Reuni6es, 14 de mar~o de 1985. 
João Pedro Gustin • 
- Ciente. Publicar. Comunique-se. 

COMUNICAÇÃO 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado q'::le esta subscreve, na forma regimen 
tal, comun1ca a Casa o falecimento do Sr. Marci~ 
nel Miguel de Andrade, ocorrido em Central de MI 
nas, e_ solicita que esta Assembléia manifeste seu 
pe~ar a família enlutada, na pessoa de seu filho, 
Joao Mlguel de Andrade, naquela cidade. 

Sala das Reuni6es, 14 de março de 1985. 
Mendes Barros 
- Ciente. Publicar. Comunique-se. 

COMUNICAÇÃO 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que esta subscreve na form regimen 
tal, comunica ã Casa o falecime~to no dia 22/27 
85~ na cidade de Belo Horizonte, d~ Sr. José Fer 
re1ra, fazendeiro no povoado de Soledade Munici 
pi? de Pequi; Era o extinto pessoa que g~zava de 
grande prcst1g1o na comunidade local, tendo a e-
la prestado inestiniíveis serviços. Ele contribuiu enor 
memente_para a vitória do PMDB no Gltimo pleito~ 
Era catol1co fervoroso, tendo freqüentado duran-
te 59 anos o Jubileu de Congonhas. 

.Pede, ainda, o signatário seja enviada à fami-
LLa enlutada, na pessoa do Sr. Hélio Ferreira, seu 
fl~ho, resid:;nte na Rua Dr. Mário Magalhães, 648-
Balrro Itapoa, m_-mifestação de profundo pesar pelo in 
fausto acontecimento. 

Sala das Reuniões, 14 de março de 1985. 
Hugo Gontijo 
- Ciente. Publicar. Comunique-se. 

COMUNICAÇÃO 
Exmo · Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado Jésus Trindade infra-assinado co-
munica ii Casa o falecimento' ocorrido em Dia~anti 
na, nc; dia 4 do mês em curs~, do Revmo. Pe. Gerai 
do T7lndade, da Congregação das Missões, natural 
de ~l'; Doce, neste Estado, filho de José Pereira 
da 'lrlndade e Maria Belmira da Trindade. 

O ext1nto, que era irmão de Cecilia Tri~dade, 
progenitora do signatário era também irmao do 
saudo~o Mo~senhor Cônego Í<aimundo 'I' r indade, notá 
ve~ hlstorlador, e cujo centenário de nascimento 
fol comemorado solenemente por esta Assembléia 
em 1~83. o. Pe. Geraldo Trindade residia há 40 anos 
em D1amant1na, sendo que nos últimos 17 no po-
voado do Gu1'nda bem - · - 1 h' '- · . • prox1mo aque a 1stor1ca e 
1~Po7tante cidade mineira. Foi sempre muito as-
SlStldo pela população diamantinense e guindense, 
sendo de se realçar o apoio cristão, a amizade e 
o conforto espiritual do Sr. Arcebispo Dom Geral 
do Magela Reis, seu antigo aluno no Seminário Me 
nc;r de Mariana, assim como do clero, dos semina= 
rlstas e religiosas diamantinenses, tendo sido igual 
mente.confortado~a a assistência de seu amigo ~ 
P7efc1to Dr. Antonio de Carvalho Cruz, que inclu 
Slve decretou luto oficial em Diamantina mere= 
cen~o ~in~a registro especial toda a amizade e 
a~s7sten~1a dadas ao Pc. Geraldo pelos irmãos An 
ton1o Gu1do e Maria Luiza e por seus familiares~ 

S~la das Reuniões, 14 de março de 1985. 
Jesus 'l'rindade 
- Ciente. Publicar. comunique-se. 

COMUNICAÇÃO 
Exmo · Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

o.Dep'::ltado que esta subscreve, consternado, c~ 
mun1ca a Casa o falecimento de Francisco Rodri-
gues do Couto, ocorrido no dia 11 do mês em cur-
so, em Divinópolis, e requer seja inserido um vo 
to de pesar na ata dos nossos trabalhos, para fi 
gurar nos anais da Casa. 

Funcionário dos mais corretos e prestantes da 
6~ Delegacia Regional de Ensino, de Divinópolis, 
o seu passamento causou profundo pesar aos seus 
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amigos e colegas de trabalho, dentre os quais de§. 
frutava de grande respeito, admiração e estima 

_Deixa a viGva, Sr~ Ilsa Guimarães Couto - t~m 
bem dedicada funcionária da 6~ DRE - e quatro fi 
lhos •. a?s q~ais solicito seja dada ciência da pre 
sente illlC1at1va, em seu <;'ndereço, na Rua campi.::-
na Verde, 353, na referida cidade. 

Sala das Reuniões, 14 de março de 1985. 
Geraldo da Costa Pereira 
- Ciente. Publicar. Comunique-se. 

COMUNICAÇÃO 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

A Bancada do Partido Democrático Social _ PDS 
pelos De~ut~dos_que a integram e_que esta subs~ 
crevem, 1nd1ca a Mesa da Assembleia o nome do De 
putado Artur Fagundes para seu Líder, nos termos 
e para os efeitos dos artigos 57 e 59 do Reg:ilren-
to Interno. 

Sala das Reuni6es, 14 de março de 1985. 
Samir 'l'annus - Fernando Rainho - Sylo Costa 

Camilo Machado - José Bonifácio Filho - Fernando 
Junqueira - Cyro Maciel - Roberto Luiz Soares -
Mário Pacheco - Raimundo Albergaria - Paulo Araú 
jo - José Laviola. 

-Ciente. Publicar. 

O SR. PHESIDEN'l'E - Tem a palavra o Sr. Deputa-
do Mares Guia. 

O SH. DEPU'l'ADO MARES GUIA - ( - Profere discur 
so, a ser publicado em outra oportunidade.) 

O SR. PRESIDENTE - Com a palavra o Sr. Deputa-
do Antônio Faria. 

O SR. DEPUTADO ANTONIO FARIA - ( - Profere dis 
curso, o qual será publicado em edição futura.)-

0 SR. PRESIDENTE - Com a palavra o nobre Depu-
tado Camilo Machado. 

O SR. DEPU'l'ADO CAMILO MACHADO - Sr. Presidente 
e Srs. Deputados, encerro as tarefas de Líder do 
PDS nesta Casa conservando a crença nos valores 
democráticos, que se afirmam através das organi-
zaç6cs políticas. 

A democracia é um sistema em que a sociedade se 
impõe uma disciplina de escolha para garantir as 
liberdades, a justiça, a eqüidade e a adequada 
repartição dos bens pGblicos, sob a égide da or-
dem. 

Para isto existem os partidos, condutos neces 
sar1os ii atenção da vontade social e instrumen= 
tos para se dar curso a essa vontade. E, por te-
rem esta predestinação, devem os partidos ser foE 
tes, precisos, determinados e representativos, mas, 
sobretudo, duradouros em sua estrutura e doutri-
na. Quando isto ocorre, estabelece-se um pacto 
natural, em que as formas consensuais de ação 
prevalecem, em benefício da coletividade e como 
forma depurada da prática do bem comum. Esta con 
cepção tem provado, ao longo da história e dos 
costumes, ser a melhor para os ajustamentos de 
vontade, que podem divergir no geral, mas devem 
manter a coerência no essencial. 

Como LÍder do PDS, eleito pela aclamação hon-
rosa dos meus pares, a qual dispensou até a for 
malização da escolha, recordo hoje, emocionado, os 
momentos de densas experiências e transições que 
vivemos neste período. 

Nestes doze meses de Liderança, ocorreram me-
tamorfoses profundas no País, que culminam, agor~ 
a 15 de março, com a entrega do poder exercido au 
toritariamente por 20 anos a um líder das hos~ 
tes da Oposição. 

Todos sabem quando custou esta alternância, em 
termos de mutaç6es e ajustamentos, rrobilização p~ 
pular e de consciências, mas a ninguém é lícito 
desmerecer o projeto político que levou o Brasil 
a esta rota que se prepara para trilhar. 

O processo político brasileiro, para chegar a 
estes resultados, exigiu duros sacrifícios, nota 
damente em vista da estrutura partidária que in= 
formava a anterior organização de governo. 

Vemos, agora, com alguns temores, que a nova 
equação política começa a se formar, sem que tenha a 
ampará-la uma força partidária que garanta a su~ 
tentação que se faz necessária para a ampla 
reforma reclamada pelo povo. ~ por considerar, co 
mo conceito de uvuliação, que a democracia é par 
tido e representação antes de tudo, que me atre= 
vo a reclamar, para o Pais, um tipo de organiza-
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ção que não seja fruto apenas da retórica, das p~ 
sições dúbias ou das utopias. 

Corremos, todos sabem, o risco da descompressão 
e das expectativas que, não correspondidas, podem 
conduzir a descaminhos e a situações caóticas e 
de desespero. Impõem-nos o dever cívico e as re~ 
ponsabilidades parlamentares, de líderes indica-
dos por esta mesma sociedade que se faz tão rei-
vindicante, a grande tarefa da reconstrução e do 
ordenamento. Há erros que exigem reparos urgentes, 
compromissos sociais imediatos e um elenco de 
obrigações que indicam até atitudes de tutelame~ 
to, tal a força avassaladora das carências e da 
desproteção. Não há culpados a apontar em tal 
quadro, pois ele, além de universal, no ârrbito dos 
estágios de países de eco!'s:-.• ~a emergente, é decor 
rência de pressões externas, fatores imprevisí= 
veis e controles impossíveis. 

A política, especialmente a partidária, é tão 
necessária na vida das Nações, que a ela tem de 
recorrer a própria economia, especialmente quan-
do tomada no seu sentido de ciência criada para 
administrar a escassez. Daí a ênfase com que de-
fendo, como princípio filosófico comprovado pela 
diária experiência parlamentar, as organizações 
sólidas, autênticas e representativas, alternati 
va única para embasar qualquer sentimento de a= 
firmação social e até econõmica dos países. Somente 
através de partidos logicamente organizados, de 
processo ascendente em que a adesão se faz espon 
taneamente e os programas são escolhidos peill clã 
reza das idéias, é que é possível criar o civis 
mo e conformar o País a destinos melhores. 

Na experiência da Liderança do PDS, pude sen-
tir corro ainda estou sentindo, a importância de tais 
valores e, se chego hoje à etapa derradeira da 
gestão sem a companhia de tantos e tão nobres c~ 
legas, é porque foram feitas avaliações e se de-
cidiu por mudanças. Pelas mesmas razões e por 
acreditarem na força da legenda, dos compromissos 
e do programa, que ainda é o melhor que se pode-
r ia armar em um partido, é que permanecem no PDS, 
em atitude de elcx;iável coerência, os bravos compa-
nheiros que a meu lado se perfilam nesta Banca 
da. -

Todos temos razões, na saída como na permanên-
cia, desde que nos movamos pelo ideal e pela bus 
ca de condições para sermos fiéis à delegação re 
cebida e cumprirmos nossos encargos com altivei 
e independência. 

Estar ou não no poder é secundário, considera-
da a política na sua essência, pois o poder é mu 
tável por excelência, e entre os valores democrã 
ticos de maior respeitabilidade está a alternân= 
cia, ditada pelos que escolhem àqueles que são 
escolhidos. 

t por isto que devemos ter em mente apenas os 
valores que não mudam, os que ficam, pois eles su 
peram a quaisquer atitudes de conveniência volt~ 
das para o egoísmo e a satisfação dos apetites 
pessoais. 

Durante esta fase em que exerci a Liderança do 
meu Partido, neste colegiado de tão alta expres-
são e elegância, tive o privilégio de participar 
intensamente de momentos empolgantes na vida po 
lítica do meu Estado e do País. -

Minas, neste ano que passou, foi cenário da mu 
dança maior, que levou à transição que chega ao 
fim e cria a expectativa ansiosa de mudanças ne-
cessárias, exigidas em praça pública, com força 
que superou até mes!lD às gradações convencionais. 
A Assembléia, partícipe deste processo, aceitou 
renúncia e empossou governadores, assumiu o Exe-
cutivo na pessoa de seu ilustre Presidente e trans 
mudou-se na formação de novas Bancadas. 

A campanha pelas eleições vazou às ruas, moveu 
o País de forma inexorável, alterou o curso do 
projeto político e levou a Oposição ao poder, com 
apoio e sustentação de forças anteriormente pos! 
cionadas em sentido contrário. 

Em meio a tantas e tão profundas metamorfoses, 
a Assembléia Legislativa de Minas Gerais exerceu 
a sua tarefa primordial de votar leis e fiscali-
zar os atos do Executivo, auscultar e correspon-
der à vontade popular, cumprir em alto nível a 
sua função de poder de Estado. 

Sou grato a todos os companheiros que remanes-
cem nesta Bancada e devoto respeito aos que pro-
curaram e procuram rumos novos c a quem desejo a 

sorte de um acerto na opção. 
A excelente qualidade e gabarito do funcionalis 

mo da Casa enriqueceu a Liderança do PDS com sã: 
lido e inestimável apoio, que publicamente agora 
agradeço, proclamando a alta valia de sua forma-
ção pr.ofissional. 

O relacionamento parlamentar e político, tanto 
internamente quanto a nível de Executivo,foi man 
tido pela Bancada do PDS em plano elevado e de 
alta elegância, que confirma as tradições minei-
ras e o respeito que elas impõem a todo o País. 

Uma palavra, de profundo agradecimento, aos que 
comigo colaboraram na Liderança, na área funcional, em-
prestando o brilho de seu trabalho na dinâmi-
ca de uma Bancada que procurou acertar, tra-
balhando e fazendo deste trabalho um apostolado 
diário de crença e de fé. 

À imprensa de minha terra, corro à nacional, desejo ex-
pressar, mais que agradecirrentos pela isenção e a .cobert!:l: 
ra continuada de suas tarefas, o curnprirnento caloroso pe-
la isenção profissional e a ilibada correção do reg i s t r o 
dos fatos, fiéis e precisos como se espera dos bons pro-
fissionais. 

Pepita, encerrando, que entrego a LideEmça ao eminente 
Deputado Artur Fagundes, que saberá melhor do que eu, ta.!, 
vez, conduzir a rurros melhores os compromissos políticos 
c partidários g.1e nos unem e que urgem ser resgatados. _ 

Deposito uma profunda f6 em que o Brasil saíra 
das dificuldades em que se encontra, com a ajuda 
e_desprendimento de todos nós, políticos respon-
savcis, sem que seja preciso invocar culpados, pa!:_ 
tir para retaliações, recorrer às evasivas quan-
do os erros surgircnt ou escudar-sc em desculpas 
para justificar omissões ou incapacidades. A fÓ!:, 
mula para isto, insisto, são os partidos políti-
cos organizados, fortes e representativos, que 
possam inspirar confiança a seus adeptos, assim! 
lar a problemática nacional lobrigar modelos V! 
áveis para a economia, res~itando as peculiarid~ 
des regionais, honrar a soberania da Pátria, os 
Viüores democráticos da igualdade e da Justiças~ 
c~al, tudo isto apontado pela sociedade numa Con~ 
tituição livrcrrente votada pelo povo. 

Alimento esperanças de que estas idéias, na cl~ 
r~za meridiana com que devem ser encaradas, esta 
rao, muito em breve, presentes numa ampla refor-
m~laç~o, que não comporta mais protelações ou h~ 
s~taçoes em que seguramente se poderá encoptrar 
a sonhada estabilidade das nossas instituiçoes po 
líticas. Muito obrigado. -

QUEST!í.O DE ORDEM 
O SR. DEPUTADO JAIRO MAGALHÃES ALVES - Sr. Pre 

sidente, solicitaria desta Presidência que fosse 
colocado na pauta de nossos trabalhos, para dis-
cussão, o projeto de lei apresentado no ano pas-
sado versando sobre reajustamento nas obras do 
Estado, executadas por empreiteiras. 

DECIS!í.O DA PRESIDENCIA 
O SR. PRESIDENTE - A Presidência determina ~ 

Mesa q~e tome as devidas providências, a fim de 
que SeJa colocado na ordem do dia de uma de nos-
sas próximas reuniões o projeto de lei menciona-
do pelo nobre Deputado Jairo Magalhães Alves. 

O SR. DEPU'rADO ARTUR FAGUNDES - (- Profere di~ 
curso, que fai ser publicado em outra edição.} 

QUES'l'!íO DE ORDEN 
O SR. DEPUTADO ALCYR NASCIMENTO - (- Formula 

questão de ordem, a ser publicada futuramente.} 

DECISÃO DA PRESIDEl<CIA 
O SP. PPESIDENTE - Esta Presidência, atendendo 

à questão de ordem e verificando que o pedido de 
parecer oral do Sr. Deputado Alcyr Nascimento ao 
s~u Pequerimento nQ 2.639/85 se enquadra na dec! 
sao normativa da Presidência, defere-o, e oport!;J: 
namente nomeará relator para proferir o parecer. 

OEDEH DO DIA 
l•l FASE 

O SR. PRESIDENTE - Não havendo outros oradores 
i~~critos, a Presidência passa à 2~ parte da re!:l: 
n~ao, com a 1~ fase da ordem do dia, compreende~ 
do a discussão e votação de pa~eceres, requeri-
mentos e redação final. 

Estão abertas as inscrições para o Expediente 
do dia 18, segunda-feira. 



NOMEAÇÃO DE HELA'l'OH 
O SH. PHESIDENTE - Esta Presidência indaga do 

nobre Deputado Mendes Barros se S. Exa. se encon 
tra em condições de emitir parecer oral sobre 0 
Hequerirnento n9 2.639/85, do Sr. Deputado Alcyr 
Nascimento. 

O SH. DEPUTADO MENDES BARHOS - Perfeitamente, 
Sr. Prer;idente. 

O SR. PHESIDENTE - Com a palavra o Sr. Deputa-
do Mendes Barros. 

P AHECEI< OHAL 
O SR. DEPUTADO MENDES BARHOS - (- Emite pare-

cer oral, a ser publicado em outra edição.) 
DECISÃO DA PRESID~NCIA 

O SH. PHESIDENTE - A Presidãncia registra o pa 
recer oral do Sr. Deputado Mendes Barros favora 
vel à aprovação do Hequerimento n9 2.639Í85, do 
Sr. Deputado Alcyr Nascimento e determina a cu~ 
i~clusão na ordem do dia da p;6xima reunião o;d: 
naria. 

QUEST0ES DE ORDEM 
O SI~. DEPUTADO HAH1UNDO REZENDE - (- Levanta 

questao de ordem, que será publicada em edição 
posterior.) 

O SH. DEPU'l'ADO RAIMUNDO ALBEEGAIUl\ - ( Susci 
ta questão de ordem, a qual será publicada opor-
tunamente. ) 

O SR. PRESIDENTE - A Presidência registra as 
palavras dos nobres Deputados. 

COMUNICAÇÃO DA BANCADA DO PDS 
Sobre a mesa, Comunicaçõ.o da Bancada do PDS con 

tendo assinaturas de 12 Srs. Parlamentares, ind1 
cando.para seu Líder o Deputado Artur Fagundes.-

- C1ente. Publique-se. 

REQUEHI!1EN'l'OS 
Eequerirne~1to da Sra. Deputada Vera Coutinho,que 

reguer, ouv1da a Casa, se transforme uma das reu 
nioes ordinárias em especial, com o objetivo de 
se. homenagear a mulher mineira, pelo transcurso de 
ma1s um "Dia Internacional da Mulher". 

.A Presidência defere o requerimento, de confor 
m1dade com o item nc; 21 do artigo 227 do Eegi= 
mente Interno e, oportunamente, fixará a data. 

Requerimento do Sr. Deputado Clodesmidt Riani 
que comunica o falecimento do MM. Juiz da 1~ va~ 
ra de Família, de Juiz de Fora, Dr. Jos6 de Cas-
tro Azevedo, e requer um voto de pesar pelo in-
fausto acontecimento. Em votação o requerimento. 
Com a palavra para encaminhar a votaçõ.o o Sr. De 
putado Mares Guia. 

O SR._ DEPUTADO MARES GUIA - (- Profere discurso, 
que sera publicado oportunamente.) 

.o SR. PRESIDENTE- Continua em votação o reque 
r1mento do Sr. Deputado Clodesmidt Eiani. Os Srs:-
Deputados que o aprovam queiram permanecer como 
se encontram. (- Pausa) Aprovado. 

Requerimento do Sr. Deputado Jésus 'l'rindade, 
que comunica o falecimento do Prof. Orlando Mo-
retson, ocorrido no dia 5 de março, e requer um 
voto de pesar pelo referido falecimento. Em vota 
ção o requerimento. Os Srs. Deputados que o aprÕ 
vam queiram permanecer como se encontram. (- Pa~ 
sa) Aprovado. 

Eequer imen to do Sr. Depu ta do João Pedro Gus tin, 
em que requer um voto de congratulações com opr~ 
fessor Jesus Miguel Tajra Adad pela sua eleição 
para Presidente do Conselho Federal de Química. 
Em votação o requerimento. Os Srs. Deputados que 
o aprovam permaneçam como se acham (- Pausa) Apro 
vado. -

Requerimento do Sr. Deputado José Pereira, em 
que solicita um voto de congratulações com a Pre 
sidéncia da Refinações de Milho Brasil Ltda., pe 
lo transcurso de seu 109 aniversário. -

Em votação o requerimento. Os Srs. Deputados que 
o aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa) 
Aprovado. 

Requerimento do Sr. Deputado Fernando Rainho, 
que requer um voto de congratulações com o Sr.M! 
guel Augusto Gonçalves de Souza, Presidente da 
AÇOMINAS, pelo lançamento do livro de sua auto-
ria "AÇOMINAS, Aspiração de Várias Gerações de 
Mineiros". Em votação o requerimento. Os Srs. De 
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putados que o aprovam permaneçam corno se acham. 
(- Pausa) Aprovado. 

Hequer ir:1en to do Sr. Depu ta do Samir Cecília, que 
requer seJa env1ado telex ao Dr. Tancredo de Al-
meida Neves! futuro Pres~dente da RepGblic~ apro 
vando pet1çao dos empresarios mineiros pleitean= 
do o_ cargo de S":.cretár lo-Geral do !1inistér io da 
Industr1a e Comerc1o para o Dr. Joaquim Mariano 
da Silva. 
- Vem à. Mesa: 

RE()UEHIMEN'l'O 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, devidamente apoia-
do, na forma regimental, requer a V. Exa., ouvi-
do o Plenário, seja ouvida a Comissão de Justiça 
sobre o requerimento do Sr. Deputado Samir Ceci-
lia que solicita o envio ao Dr. Tancredo de Al-
meida Neves do telex das entidades representati-
vas dos empresários mineiros, sugerindo o nome do 
Sr. Secretário Adjunto da IndGstria e Comércio, 
Joaquim Mariano da Silva, para o cargo da Secre-
tário-Geral do Ministério da IndGstria e Comér-
cio. 

Sala das Heuniões, 14 de março de 1985. 
Antônio Faria - Neif Jabur - Mares Guia - Dé-

nio 1-Ioreira - Raimundo Hezende - Geraldo Hibeiro. 

JUS'l'U'ICAçt;O - 'l'ratando-se de indicação de de-
terminado nome para preenchimento de cargo de 
confiança e, portanto, de livre escolha do titu-
lar do ôrgão, julgamos conveniente a audifficia da 
Comissão de Constituição e Justiça, antes de sua 
deliberação pelo Plenário desta Assembléia. 

Antônio Faria 
- Publicar. 
O SR. PRESIDENTE - Sobre a Mesa, requerimento 

do Sr. Deputado Antônio Faria, que requer seja ou 
vida a Comissão de Justiça sobre o requerimento 
do Deputado Samir Cecílio, que solicita o envio 
ao Presidente Tancredo Neves, de telex, de soli-
dariedade à indicação do nome do Dr. Joaquim Ma-
riano da Silva. Em votação o requerimento do Sr. 
Deputado Antônio Faria. Os Srs. Deputados que o 
aprovam permaneçam como se acham. (-Pausa). Apr~ 
vado. 

REMESSA Ã COMISSÃO DE JUSTIÇA 
Em conseqüência, a Presidência encaminha à Co-

missão de Justiça o requerimento do Sr. Deputado 
Samir Cecília para o devido parecer. 

2~' FASE 
o sn. PHESIDENTE - Esgotada a matéria destina-

da a esta fase da reunião, a Presidência passa à 
sua 2~ fase, com a discussão e votação dos proje 
tos constantes da pauta. 

- A seguir, o Sr. Presidente submete a discus-
são e votação, nos termos regimentais, sendo apr~ 
vados, cada um por sua vez, sem debates, em 2~ 
discussão, os Projetos de Lei n9s 723/84, do Sr. 
Deputado Geraldo Pereira Sobrinho, que declara 
de utilidade pGblica o Centro Espiri ta Universal -
CEU, com sede nesta Capital; 737/84, do Sr. De-
putado José Bonifácio Filho, que declara de uti-
lidade pGblica a Conferência Vicentina Nossa Se-
nhora da Conceiçõ.o, sediada no Município de Pra-
dos; 764/84, do Sr. Deputado Ademir Lucas, que dá 
a denominação de Dim Viegas ã Escola Estadual do 
Distrito de Córrego Danta, Município de São Pe-
dro do Suaçuí; 964/84, do Sr. Deputado Ademir L~ 
cas, que declara de utilidade pública a Associa-
ção dos Defensores PGblicos de Minas Gerais- ADEP, 
sediada nesta Capital; 987/84, do Sr. DeputadoJua 
rez Hosken, que declara de utilidade pGblica i 
Associação de Pais e Mestres da Escola Estadual 
Interventor Benedito Valadares, com sede na cida 
de de Carangola; 1.006/84, do Sr. Deputado Mil= 
ton Salles, que declara de utilidade pGblica o 
Centro Espírita Paulo de Tarso, sediado na cida-
de de Carmo da Mata; 1.025/84, do Sr. Deputado PauJo 
Ferraz, que dá a denominação de Laureano Teixeira de Sou 
za à Escola Estadual de Graminha, Município de 
Água Boa; 1.026/84, do Sr. Deputado Geraldo da 
Costa Pereira, que declara de utilidade públi-
ca o Lions Clube de Belo Horizonte - Nova Suiça, 
sediado nesta Capital; 1.034/84, do Sr. Depu-
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tado Ant6nio Faria, que declara de utilidade pfi-
blica o Asilo das Velhas Desumparadas Alcides Jor-
ge de Freitas - obra unida à Sociedade São Vice~ 
te de Paulo, com sede na cidade do Serro; 1.064/ 
84, do Sr. Deputado Luiz Alberto Rodri2ues, que 
declara de utilidade pfiblica a Associar;ao dos !lo~ 
pitais de Uberlãndia, sediada na cidade de mesmo 
nome; 1.074/84, do Sr. Deputado !lugo Gontijo, que 
declara de utilidade pfiblica o Movimento Famili-
ar Cristão, com sede nesta Capital; e 1.075/84, 
do Sr. Deputado Geraldo Ribeiro, que dá a de~om~ 
nação de D. Canuta Rosa de Oliveira Barbosa a E~ 
cola Estadual de 1? Grau de Ipatinga. (- A Comis 
são de Justiça.) 

E!JCERIU\ME!JTO 
O SR. PRESIDENTE - Esgotada a mat~ria da pau-

ta a Presidência encerra a reunião, convocando os 
Sr~. Deputados para a ordinária de segunda-feira, 
dia 18, às 20 horas, com a seguinte ordem do diil: 

(- NOTA DO REDATOR: A ordem do dia anunciada 
pelo Sr. Presidente ~ a publicada na edição an-
terior.) 

-Levanta-se a reunião. 

PARECERES 

Receberam parecer de redação final os seguintes 
projetos: 

(*) PHOJE'l'O DE RESOLUÇÃO W? 925/84 

Aprova Convênio celebrado entre o Estado de Mi 
nas Gerais, atrav~s da Secretaria de Estado da SaÚ 
de, e o Departamento Municipal de Água e Esgoto 
do Municipio de Juiz de Fora. 

A Assembl~ia Legislativa do Estado de Minas Ge 
rais aprova: 

Art. 19 - Fica aprovado o Convênio celebrado em 
31 de maio de 1984 entre o Estado de Minas Ge-
rais, através da Secretar ia de Estado da Saooe, e 
o Departamento Municipal de Água e Esgoto do Mu-
nicipio de Juiz de Fora, tendo por objeto a coo-
peração mútua das partes convenentes, visando ca 
pacitar o Centro Hegional de Saúde daquele Muni= 
cipio de equipe técnica em saneamento. 

Parágrafo único - O Convênio de que trata este 
artigo passa a fazer parte integrante desta reso 
lução. 

Art. 29 - Esta resolução entra em vigor na da-
ta de sua publicação. 

Art. 39 - Hevogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Sala das Comissões, 13 de março de 1985. 

João Navarro, Presidente e Helator- Geraldo Hi-
beiro - Vera Coutinho. 

(*) O Convênio a que se refere o artigo 19 do 
projeto é o constante da Mensagem n9 386/84, pu-
blicada no "Diário do Legislativo" de 4/9/84. 

- Publicar. 

(*) PHOJE'l'O DE RESOLUÇÃO W.> 926/84 

Aprova o Convênio Geral de Intenções celebrado 
entre o Estado de Minas Gerais, através da Secre 
taria de Estado da Safide, e a Sociedade Mineir~ 
de Cultura, com a interveniência da Pontificia 
Universidade Catõlica de Minas Gerais. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge 
rais aprova: 

Art. 19 - Fica aprovado o Convênio Geral de In 
tenções celebrado em 19 de junho de 1984 entre o 
Estado de Minas Gerais, através da Secretaria de 
Estado da Saúde, e a Sociedade Mineira de Cultu-
ra, com a interveniência da Pontificia Universi-
dade Cat6lica de Minas Gerais, visando o estabe-
lecimento de mecanismos necessários ao desenvol-
vimento de programas de Integração Docente-Assis 
tencial. -

Parágrafo único - O Convênio de que trata este 
artigo passa a fazer parte integrante desta reso 
lução. 

Art. 29 - Esta resolução entra em vigor na da-
ta de sua publicação. 

Art. JQ - Revogam-se as disposições ent contrã-
rio. 

Sala das Comissões, 13 de março de 1985. 
João Navarro, Presidente e Relator Geraldo 

Ribeiro - Vcra Coutinho. 
(*) O Convênio Geral de Intenções a que se re-

fere o artigo 19 do projeto é o constante da Me~ 
sagem Governamental nc; 387/84, publicudzt no "D.L." 
de 4/9/84. 

Publicar. 

(*) PROJETO DE HESOLUÇÃO U9 927/84 
Aprova Convênio celebrado entre o Estado de Mi 

nas Gerais, atravªs da Secretaria de Estado di 
SaGde, e o Municlpio de Serra Azul de Minas. 

l, Assembléia Legislutiva do Estado de Ninas Ge 
rais aprova: 

Art. 1 '? - Fi cu aprovado o Convênio celebrudo em 
10 de julho de 1984 entre o Estado de Minas Ge-
rilis, iltravés du Secretariil de Estado da Safide, 
c o Municipio de Serra Azul de Minas, visando ã 
perfuração e equipumento de um poço tubular na 
sede do referido Município. 

Parágrafo Gnico - O Convênio de que truta este 
art!go passa a fazer parte integrante desta res~ 
luçao. 

Art. 2? - Esta resolução entra em vigor na da-
til de suu publicação. 

Art. J? - Revogam-se as disposiç6es em contrá-
rio. 

Sala das ~omissões, 13 de março de 1985. 

João Navarro, Presidente e Relutar Geraldo 
Hibeiro - Veru Coutinho. 

(~) O ~onvênio a que se refere o artigo 19 do 
proJeto e o constante da Mensagem n9 388/84, pu-
blicadil no "Diário do Legislativo", de 4/9/84. 

- Publicur. 

(*) PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 938/84 
Aprova o Termo Aditivo n9 1 ao Convênio cele-

brado entre o Estado de Minas Gerais, através da 
Secretaria de Estudo du saúde e o Hunicipio de 
Diamantinu. ' 

A Assembléia Legislativa do Estado de Hinas Ge 
rais uprovu: 

.Art. 19- Fica ilprovado o Termo Aditivo n9 1, 
flrmado em 6 de ubril de 1984, ao Convênio cele-
brado em 6 de outubro de 1983 entre o Estado de 
Mir;as Gerais, através da Secretar iil de Estado da 
Sau~e, e o Huniclpio de Diamantinil, para implan-
taçao, nu loculidude de Conselheiro Mata, daque-
le Municlpio, de serviço de abastecimento de água. 

Parágrilfo Único - o 'l'ermo Aditivo de que tra-
ta este ar~igo pilssu a fazer parte integrunte des 
ta resoluçao. 

Art. 29 - Esta resolução entra em vigor na da-
ta de suu publicação. 

Art. 
rio. 

39 - Revogam-se ils disposições em centrá-

Sula das Comiss6es, 13 de março de 

João Uavarro, Presidente e Helator 
Ribeiro - Vera Coutinho. 

1985. 
Geraldo 

(*) O Termo Aditivo il que se refere o arti-
~o 19 do projeto é o constante da Mensagem n9 
391/84, publicudil no "Diário do Legislutivo" de 
7/9/84. 

- Publicar. 

(*) PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 941/84 

Aprova o 'l'ermo Aditivo n'? 7 ao Convênio cele-
brado entre o Estado de Minus Gerais, utravés da 
Secreturia de Estado da Saúde e a Fundação Hu-
ral Hineira - Colonização e D~senvolvimento Agr! 
rio - RURALMINAS, com a interveniência das Secr~ 
tar ias de Estado do Plunejamento e Cocrdenação Ge 
ral e dil Agricultura. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge 
rais aprova: 



Art. 19 - Fica aprovado o Termo Aditivo n9 7, 
firmado em 22 de dezembro de 1983, ao Convênio 
celebrado em 22 de setembro de 1976 entre o Esta 
do de Minas Gerais, atrav&s da Secretaria de Es= 
tado da Safide, e a Fundação Rural Mineira - Colo 
nização e Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS = 
com a interveniência das Secretar ias de Estado do 
Planejamento e Coordenação Geral e da Agricultu-
ra, objetivando a conjugação de esforços na im-
plantação e execução do Programa de Desenvolvi-
mento integrado da Zona da Mata - PRODEMATA. 

Parágrafo finico - O Termo Aditivo de que trata 
este artigo passa a fazer parte integrante desta 
resolução. 

Art. 29 - Esta resolução entra em vigor na da-
ta de sua publicação. 

Art. 
rio. 

39 - Revogam-se as disposições em centrá-

Sala das Comissões, 13 de março de 1985. 
João Navarro, Presidente - Geraldo Ribeiro, 

lator - Vera Coutinho. 
R e 

(*) O Termo Aditivo a que se refere o 
do projeto é o constante da Mensagem n9 
publicada no "Diário do Legislativo" de 

artigo 19 
394/84. 

7/9/84. 
- Publicar. 

(*) PROJETO DE RESOLUÇÃO N? 942/84 
Aprova o Convênio celebrado entre a Errpresa Era 

sileira de Telecomunicações S. A. - EMBRATEL, a 
Secretaria de Estado da Saúde e o Instituto Nacio 
nal de Controle de Qualidade em Saúde da Fw-1dação 
Oswaldo Cruz - INCOS/FIOCRUZ. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge 
rais aprova: 

Art. 19 - Fica aprovado o Convênio celebrado em 
1 O de julho de 1984 entre a Empresa Brasileira de 
'l'elecomunicações S. A. - EMBRATEL, a Secretaria de 
Estado da Saúde e o Instituto Nacional de Centro 
le de Qualidade em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz-:. 
INCOS/FIOCRUZ, tendo por objetivo elaborar traba 
lhos visando ã pesquisa, desenvolvimento, disse= 
minação e intercâmbio de métodos e materiais que 
mobilizem o potencial da informática, para cons-
trução de um banco de dados que forneça elgrentos 
capazes de orientar pessoas a respeito dos recur 
sos de assistência à saúde. -

Parágrafo único - O Convênio de que trata este 
artigo passa a fazer parte integrante desta reso 
lução. 

Art. 29 - Esta resolução entra em vigor na da-
ta de sua publicação. 

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Sala das Comissões, 13 de março de 1985. 
João Na varro, Presidente - Geraldo Ribeiro, Re-

lator - Vera Coutinho. 
(*) O Convênio a que se refere o artigo 19 do 

projeto é o constante da Mensagem n9 395/84, pu-
blicada no "Diário do Legislativo" de 7/9/84. 

- Publicar. 

(*) PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 943/84 
Aprova o Termo Aditivo n9 1 ao Convênio cele-

brado entre o Estado de Minas Gerais, através da 
Secretaria de Estado da Saúde, e o Município de 
Monte Azul. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge 
rais aprova: 

Art. H> - Fica aprovado o Termo Aditivo n'? 1 ao 
Convênio celebrado em 16 de setembro de 1983 en-
tre o Estado de Minas Gerais, através da Secret~ 
ria de Estado da Saúde, e o Município de Monte 
Azul, para implantação de serviço de abastccime~ 
to de água na localidade de Moreira, do referido 
Município, do Projeto de Saneamento Básico do 
Programa de Desenvolvimento Hural Integrado do Va-
le do Gorutuba. 

Parágrafo único - o Termo Aditivo de que trata 
este artigo passa a fazer parte integrante desta 
resolução. 
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Art. 29 - Esta resolução entra em vigor na da-
ta de sua publicação. 

Art. 39 - Revogam-se as disposiçÕes em contrã-
rio. 

Sal~ das Comissões, 13 de março de 1985. 
João Navarro, Presidente - Vera Coutinho, Re-

latora - Geraldo Ribeiro. 
(*) O Termo Aditivo n9 1 ao Convênio a que se 

refere o artigo 19 do projeto é o constante da 
Mensagem n9 396/84, publicada no "Diário do Le-
gislativo" de 7/9/84. 

- Publicar. 

(*) PHOJETO DE HESOLUÇÃO N9 973/84 
Aprova os Termos Aditivos n?s 1 e 2 ao Convê-

nio celebrado entre o Estado de Minas Gerais, 
através da Secretaria de Estado da Saúde, e o Mu 
nicipio de Hiacho dos Machados. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge 
rais aprova: 

Art. 19 - Ficam aprovados os Termos Aditivos 
n9s 1 e 2, firmados, respectivamente, em 14 de 
outubro de 1983 e 25 de março de 1984, ao Convê-
nio celebrado em 17 de junho de 1983 entre o Es 
tado de Minas Gerais, através da Secretaria de 
Estado da Saúde, c o Município de Riacho dos Ma-
chados, para a implantaçãd de serviço de abaste-
cimento de água na localidade de Alto do Jatobá, 
do referido Município, do Projeto de Saneamento 
Bãsico do Programa de Desenvolvimento Rural Inte 
grado do Vale do Gorutuba. -

Parãgrafo único - Os 'l'ermos Aditivos de que tra 
ta este artigo passam a fazer parte integrante des 
ta resolução. 

Art. 29 - Esta resolução entra em vigor na da-
ta de sua publicação. 

Art. 39 - Hevogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Sala das Comissões, 13 de março de 1985. 
João Navarro, Presidente - Geraldo Ribeiro, Re 

lator - Vera Coutinho. 
(*) Os Termos Aditivos a que se refere o arti-

go 19 do projeto são os constantes da Mensagem 
398/84, publicada no "Diário do Legislativo" de 
11/9/84. 

Publicar. 

(*) PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 974/84 
Aprova Convênio celebrado entre a Secretaria de 

Estado do Planejamento e Coordenação Geral e a 
Secretaria de Estado da Saúde. 

A Assembl6ia Legislativa do Estado de Minas Ge 
rais aprova: 

Art. 19 - Fica aprovado o Convênio celebrado 
em 20 de fevereiro de 1984 entre a Secretaria 
de Estado do Planejamento c Coordenação Geral e 
a Secretaria de Estado da Saúde, para a implant~ 
ção do Projeto de Saúde, do Programa de Cidades 
Intermediãrias, no Estado de Minas Gerais que 
compreende a construção de 3 J três) hospitais.' ~5 
(vinte e cinco) centros de saude c a ampllaçao 

de 9 (nove) centros de saúde nos Municípios de 
Governador Valadares, Te6filo Otoni, Unai, Ita-
jubá, Patos de Minas, Poços de Caldas e Uberlân-
dia. 

Parágrafo único - O Convênio de que trata este 
artigo passa a fazer parte integrante desta res~ 
lução. 

Art. 29 - Esta resolução entra em vigor na da-
ta de sua publicação. 

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Sala das Comissões, 13 de março de 1985. 
João Navarro, Presidente - Geraldo Hibeiro, Re 

lator - Vera Coutinho. 
(*) o Convênio a que se refere o artigo 19 do 

projeto 6 o constante da Mensagem n9 399/84, pu-
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blicado no "Diãrio do Legislativo", de 11/9/84. 
- Publicar. 

(*) PROJETO DE RESOLUÇÃO NC! 975/84 
Aprova Convênios celebrados entre o Estado de 

Minas Gerais, através da Secretaria de Estado da 
SaGde, e os Municípios de Paracatu e Presidente 
Olegário. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge 
rais aprova: 

Art. 19- Ficam aprovados os Convênios cele-
brados em 27 de março de 1984 entre o Estado de 
Minas Gerais, através da Secretaria de Estado da 
Saúde, e os Municípios de Paracatu e Presidente 
Olegário, visando a impl~ntação do Sistema Sim-
plificado de Abastecimento de Água, do Programa 
da Geoeconômica de Brasília, nas localidades de 
São Sebastião, Município de Paracatu, e São Pe-
dro da Ponte Firme, Município de Presidente Ole-
gário. 

Parágrafo único - Os Convênios de que trata es 
te artigo passam a fazer parte integrante desta 
resolução. 

Art. 29 - Esta resolução entra em vigor na da-
ta de sua publicação. 

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Sala das comissões, 13 de março de 1985. 
João Navarro, Presidente - Vera Coutinho, Rela 

tora - Geraldo Ribeiro. 
(*) os Convênios de que trata o artigo 19 do 

projeto são os constantes da Mensagem n9 400/84, 
publicada no "Diário do Legislativo" de 11/9/84. 

- Publicar. 

(*) PROJE'l'O DE RESOLUÇÃO N9 980/84 
Aprova Convênios celebrados entre o Estado de 

Minas Gerais, através da Secretaria de Estado da 
saúde, e os Municípios de São Gonçalo do Pará e 
congonhas do Norte. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge 
rais aprova: 

Art. 19- Ficam aprovados os Convênios celebra 
dos em 2 de abril de 1984 entre o Estado de Mi= 
nas Gerais, através da Secretaria de Estado da 
Saúde, e os Muncípios de São Gonçalo do Pará e 
Congonhas do Norte, tendo por objetivo a constru 
ção de um centro de saúde em cada Município ref~ 
rido. 

Parágrafo único - Os Convênios de que trata e~ 
te artigo passam a fazer parte integrante desta 
resolução. 

Art. 29 - Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrã-
rio. 

Sala das Comissões, 13 de março de 1985. 

João Navarro, Presidente - Vera Coutinho, Rela 
tora - Geraldo Ribeiro. 

(*) os Convênios de que trata o artigo 19 do 
projeto são os constantes da Mensagem Governamo~ 
tal n9 405/84, publicada no "Diário do Legislat~ 
vo" de 18/9/84. 

- Publicar. 

(*) PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 993/84 

Aprova o 'l'ermo Aditivo n9 1 ao Convênio <;ele-
brado entre o Estado de Minas Gerais, atraves da 
Secretaria de Estado da Saúde, e o Município de 
Janaúba. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge 
rais aprova: 

Art. 19 - Fica aprovado o 'rermo Aditivo n'} 1, 
firmado em 15 de março de 1984, ao Convênio cel~ 
brado em 16 de setembro de 19 8 3 en trc o Estado de 
Minas Gerais através da Secretaria de Estado da 
saúde e o M~nicípio de Janaúba, tendo por obje-
tivo ~ ampliação e melhoria, na localidade de 

l~argoso, daquele Município, de serviço de abas-
tecimento de água. 

Parágrafo único - O Termo Aditivo de que trata 
este artigo passa a fazer parte integrante desta 
resolução. 

Art. 29 - Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 
rio. 

39 - Revogam-se as disposições em centrá-

Sala das Comissões, 13 de março de 1985. 
João Navarro, Presidente - Geraldo Ribeiro, Re 

lator - Vera Coutinho. 

( *) O Termo Aditivo de que trata o artigo 19 do 
projeto é o constante da Mensagem Governamental 
n9 406/84, publicada no "Diário do Legislativo" 
de 18/9/84. 

- Publicar. 

(*) PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 994/84 
Aprova Convênio celebrado entre o Estado de Mi 

nas Gerais, através da Secretaria de Estado da 
Saúde, e o Município de Machacalis. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge 
rais aprova: 

Art. 19 - Fica aprovado o Convênio celebrado em 
10 de julho de 1984 entre o Estado de Minas Gerais, 
através da Secretaria de Estado da Saúde, e o Mu 
nicípio de Machacalis, para a construção de um 
centro de saGde no referido Município. 

Parágrafo único - O Convênio referido neste ar 
t~go passa a fazer parte integrante desta resol~ 
çao. 

Art. 29 - Esta resolução entra em vigor na da-
ta de sua publicação. 

Art. 
rio. 

39 - Revogam-se as disposições em centrá-

Sala das Comissões, 13 de março de 1985. 
João Navarro, Presidente - Geraldo Ribeiro, Re 

lator - Vera Coutinho. 
(*) O Convênio de que trata o artigo 19 do pr~ 

jeto é o constante da Mensagem Governamental n9 
407/84, publicada no "D.L." de 18/9/84. 

- Publicar. 

(*) PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 996/84 
Aprova o Convênio celebrado entre o Estado de 

Minas Gerais, a Companhia de Desenvolvimento do 
Vale do São Francisco a Pontifícia Universidade 
Católica de Minas Gcr~is, a Escola Superior de 
Agricultura de Lavras, o Município de Pirapora c 
a Fundação Projeto Rondon. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas G~ 
rais aprova: 

Art. 19 - Fica aprovado o Convênio celebrado 
em 31 de maio de 1984 entre o Estado de Minas Ge 
rais, a Companhia de Desenvolvimento do Vale d~ 
São Francisco, a Pontifícia Universidade Católi-
ca de Minas Gerais, a Escola Superior de Agricul 
tur~ de Lavras, o Município de Pirapora e a Fun-
daçao Projeto Rondon, visando ao funcionamento 
do Campus Avançado do Vale do São Francisco. 

Parágrafo único - O Convênio de que trata este 
art~go passa a fazer parte integrante desta res~ 
luçao. 

Art. 29 - Esta resolução entra em vigor na da-
ta de sua publicação. 

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Sala das Comlssôes, 13 de março de 1985. 
João Navarro, Presidente - Geraldo Ribeiro, Re 

lator - Vera Coutinho. 
(*) O Convênio de que trata o artigo 19 do pr~ 

jeto ê o constante da Mensagem Governamental n9 
409/84, publicada no "Diiírio do Legislativo", de 
18/9/84. 

- Publicar. 



(*) PROJETO DE RESOLUÇÃO NY 998/84 
Aprova o Termo Aditivo nY 1 ao Convênio cele-

brado entre o Estado de Minas Gerais, atravês da 
Secretaria de Estado da Saúde, e o Município de 
Coração de Jesus. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge 
rais aprova: 

Art. 1 r;> - Fica aprovado o Termo Aditivo n'? 1, f ir 
mado em 21 de dezembro de 1983, ao Convênio cele 
brado em 23 de agosto de 1983, entre o Estado de 
Minas Gerais, através da Secretaria de Estado da 
Saúde, e o Município de Coração de Jesus, tendo 
por objetivo a implantação de serviço de abaste-
cimento de ~gua na localidade de Alvação. 

Par~grafo único - O Termo Aditivo de que trata 
este artigo passa a fazer parte integrante desta 
resolução. 

Art. 29 - Esta resolução entra em vigor na da-
ta de sua publicação. 

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contr~
rio. 

Sala das Comissões, 13 de março de 1985. 
João Navarro, Presidente - Geraldo Ribeiro, Re 

lator - Vera Coutinho. 
(*) O 'l'ermo Aditivo de que trata 

projeto é o constante da Mensagem 
n'? 414/84, publicada no "Di~rio do 
de 25/9/84. 

- Publicar. 

o art. 19 do 
Governamental 
Legislativo" 
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(*) PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 1.040/84 
Aprova o Convênio celebrado entre o Estado de 

Minas Gerais, através da Secretaria de Estado da 
Segurança Pública, e o Município de Prados. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge 
rais aprova: 

Art. 19 - Fica aprovado o Convênio celebrado a 
26 de agosto de 1984 entre o Estado de Minas Ge-
rais, através da Secretaria de Estado da Seguran 
ça Pública, e o Município de Prados, objetivando 
o estabelecimento de bases de cooperação entre as 
partes contratantes, para a efetiva e cada vez 
mais eficiente manutenção da ordem e segurança 
pública. 

Par~grafo único - O Convênio de que trata este 
artigo passa a fazer parte integrante desta reso 
lução. 

Art. 2? - Esta resolução entra em vigor na da-
ta de sua publicação. 

Art. 3? - Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Sala das Comissões, 13 de março de 1985. 
João Navarro, Presidente - Geraldo Ribeiro 

Relator - Vera Coutinho. 

(*) o Convênio de que trata o artigo 19 do proje-
to ê o constante da Mensagem Governamental n9 4 26 I 
84, publicada no "D.L." de 17/10/84. 

- Publicar. 
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290Cl REUNIÃO ORDINÁRIA Di\ ASSEMBLÉIA 

LEGISLi\TIVi\, EM I& DE MARÇO DE 19&5 

PPESIU2!JCU, DCJ SP. DEPUT/\DC) DÁLTON Cl\N/\BHl\VA. 
SUM~RlO: CGMPARECIMEtJ1'0 - ADER11 UI~A - ATA - EX-

PEDIErJ111E: Mensagens nQs 537 e 538/8:) Ofícios 
diversos - ~elegramas - Curt6cs - Questão de or 
dern - Eequerimento do Sr. Deputado /\rrnando Costa 
(suspensão dos traball1os em sinal de pesar pelo 
falec .irncn tr) do ex-Depu ta do Ta rg i no Raimundo F i-
gueiredo c convocaç5o de reunião especial para 
i1omenagent a suu n1em6ri~); deferimento quanto a 
sua 2~ parto; votaç5o da lQ parte; discursos dos 
Sr. Deputada.3 r~rtur Fagundcf::, 1\ntônio Faria e Jo 
s6 Maria Borges; aprovação - ENCERRAMENTO - on= 
DE~! DCJ DI/\. 

COMP/\EECI~!ENTO 

As 20hl4nlin, contparcccin os Srs. Deputados: 
D5lton Canabrava - João Pinto R.ibe.iro - Fernan 

d•..> Hainho - José Mar l.a Chaves - 1\dcmir Lucas 
lmtônio Faria - !1rmandrJ Costa - /\rtur Fagundes -
Carnilo Machado - Elmo Braz - Euclides Cintra -
Euripedcs Craide - Gen~sio Dernardino - Geraldo 
da Costa Pereira - Geraldo Pereira Sobrinho - Ge 
raldo Ribeiro - H6lio Hesende - Hugo Campos - !lu 
go Gontijo - Jaciel Pereira - Jaime Hart.ins- Jai 
ro Magalhães Alves - Jésus Trindade - João Darbo 
sa - Jo5o Rosa - Josê da Concoir~o - Jos6 Geral= 
do de Oliveira - José Maria Dor~cs - José Santa-
na - Juarez JlcJskcn - Luiz Alberto I<odr igues 
Harcos Peixoto - Hendes Barros - Milton Salles -
!Jeif Jabur - Nilson Gontijo - Paulo AraGjo - Pe 
dro Narciso - Hairnundo Albergaria - Hoberto Luii 
So<J.res - Samir Cecilio - Samir 'l'annus - Silvio Mi 
tre - Vera Coutinho - l'lainer 1\.vila - Kemil KUir.airã 

/\DEH'l'UIU\ 
O SR. PHESIDENTE (DEPUTADO Dl\.LTON CANABRAVA) -

!\ li~ta de comparecimento registra a existência 
de numero regimental. Declaro aberta a reunião. 
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos tra-
balhos. 

Com a palavra o Sr. 29-Secretário, para proce-
der ã le.itura da ata da reunião anterior. 

1\'l'!t 

O SR. DEPUTADO ANTONIO FARIA, 29-Secretário 
hoc", procede ã le.itura da ata da reunião 
rior, a qual ê aprovada sem restriç6es. 

EXPEDIENTE 

"ad 
ante-

O SR. DEPUTADO JOSf': MARIA BORGES, 19 Secretár.io 
"ad hoc", lê o seguinte exped.iente: 

MENSAGEM N9 537/85 
Dolo Horizonte, 8 de março de 1985. 

Exm? Sr. Pres.idente da Assembléia Legislat.iva do 
Estado de Minas Gerais. 

Tenho a honra de encaminhar, por intermédio de 
V. Ex~, ã egrégia Assembl6ia Legislativa pedido 
de autorização para outorga de garantias' finan-
ceira~ ~ oper<J.çôes a serem praticadas pelo Banco 
de Credlto Real de Minas Gera.is e Banco do Esta 
do de Minas Gerais, até o limite corresporr1ente a 
15.000.~00 ORTNs (qu.inze m.ilh6es de Obrigações 
Reajustaveis do Tesouro Nacional). 

São conhecidos os esforços que estamos envi.~lit~ 
do no sentido de enquadrar as nossas inst.ituiçôes 
oficiais de crédito dentro das mais sad.ias nor-
mas operacionais, capazes ele devolver-lhes, na in 
tegralidade, o nivel de pujança e cornpetivid~ 
de que sempre lhes caracterizou, com a conse-
qüência de lhes propiciar condições efetivas de 
instrumento direto da recuperação econômica do 
Estado. 

Neste sentido, o Banco Central do Brasil coor-
dena, na atualidade, um verdadeiro programa de 
metas, que, se ulcançadas a nível scrnestral, no d~ 
c~rs<_? de qua~ro anos, perm.i tirão, inclusive, u r~ 
m1ssao de todos os p0ssivos criados ao longo do 
tempo pela crônica impossibilidade de cumprimen-
to de prazos e li.mites dos depósitos compulsórios. 
Tal programa tem alcance nacional e se encontra 
indexado no Voto CHN n':' 446, de 4 de abrü de 1984. 

Condição .inafast5vel, para a devida asslstên-

cia ao programa e conseqüente remissão de divi-
das, 6 a outorga da aval e/ou fiança sobre o ins 
trumento confessório, garantidor da execução do 
programa de saneamento e do cumprimento de suas 
metas, que, eventualmente, poderá se transformar 
na cessão de direitos de créditos oriundos das 
parcelas de que tratam os incisos I do artigo 25 
e I, II e III do artigo 26 da Constituição Fede-
ral. 

Na certeza de que o elevado descortino dos ilus 
tres legisladores mineiros outorgará a necessa-
ria autorização no mais breve termo constitucio 
nalmente previsto, subscrevo-me, renovando-lhe pro 
tcstos da mais distinta consideração. -

Hélio Carvalho Garcia, Governador do Estado de 
Hinas Gerais. 

MENSAGEM N9 538/85 
Belo Horizonte, 8 de março de 1985. 

Exm? Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Executivo Estadual pleiteou c obteve junto 
ãs autoridades federais autorização para que a 
Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA, 
pudesse contratar empréstimo externo até o valor 
de US$ 100,00 milhões. 

A autorização federal está expressa no Aviso 
n? 1.454, de 27/12/84 (anexo por cópia), do Exrn? 
Sr. Ministro Chefe da Secretaria de Planejamento 
da Presidên.c.ia da República, aviso este que tam-
bém concede o aval da União. 

Nos termos do disposto no art.igo 59 do Decre 
to-Lei n? 1.312, de 15 de fevereiro de 1974, a 
concessão de aval pela União se condiciona a urna 
contragarantia a ser dada pelo mutuário. 

Em razão do exposto, venho submeter ã aprecia-
ção dessa egrégia Assembléia Legislativa pedido 
de autorização para que o Estado de Minas Gerais 
possa outorgar em contragarantia ã União a ces-
são de direitos de crédito resultantes de quotas 
ou parcelas de que tratam os incisos I do artigo 
25 e I, II e III do artigo 26 da Constituição Fe 
deral, de modo a permitir a viabilidade da opera 
ção de crédito a ser contratada pela COPASA. -

Nesta oportunidade reafirmo a V. Exa. as minhas 
expressões do mais elevado apreço e considera-
ção. 

!Iélio Carvalho Garc.ia, Governador do Estado de 
Minas Gerais. 
"AVISO N9 1. 454 Em 27/12/84 

Exm? Sr. Governador do Estado de Minas Gerais. 

'l'enho a honra de referir-me ao Oficio datado de 
14 de novembro de 1984, pelo qual V. Ex<? solicita o r~ 
conhecimento de prioridade do prograrra de saneamento bá.sl: 
co do Estado de Minas Gerais, a cargo da Companhia de Sa-
nearrento de ~linas Gerais - COP!ISA, com vistas ã contrata-
ção, [YJr alJUela empresa, de operação de crédito externo,em 
rrocda, no valor de US$100,0 milhões, rrediante aval da Re-
pública Federativa do Brasil. 

Referidos recursos, que se destinam a auxiliar 
o funcionamento da execução do citado programa, 
ser5o utilizados conforme o seguinte cronograma 
estimativo: 

!\nos 
1985 
1986 

Total 

Q~I!l.ilh5es 
60,0 
40 'o 

100,0 

No tocante ã operação em referência e para os 
efeitos dos Decretos-Leis n?s 1.312/74 e 1.558/77, 
combinados com os Decretos n?s 84.128/79 e 8~471/ 
80 e ainda com a Portaria Interministerial n? 039, 
de 8/3/84, esta Secretaria reconhece a prio~ 
ridade do mencionado programa, bem corno a capac~ 
dado de pagamento da empresa, observando-se, ou-
trossim, o prazo de contratação previsto pela 
Portaria SEPLAN nQ 263, de 28/12/82. 

Os comprorn.issos decorrentes dessa operação são 
de rcsponsabi 1 idade da COPAS!\, cabendo ãquela em-
presa adotar, nas épocas próprias, as providências 
necessárias ao seu atendimento, mediante inclusão, 
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em seus orçamentos, de provisão de recursos esp~ 
cificos para essa finalidade. 

Por oportuno, esta Secretaria torna sem efeito 
o Aviso n9 1.205, dirigido a V. Ex~ em 26/11/84. 

Ao encaminhar cópia de Aviso remetido ao Exm9 
Sr. Ministro da Fazenda, aproveito a oportunida-
de para rénovar a V. Ex~ protestos de elevada e~ 
tima e consideração. 

Antônio Delfim Netto, Ministro do Planejamentd' 
AVISO N9 1.455 Em 27/12/84 
Exm9 Sr.Ministro de Estado da Fazenda. 

Tenho a honra de referir-me ao oficio datado 
de 14 de novembro de 1984, pelo qual o Exm9 Sr. 
Governador do Estado de Minas Gerais solicita o 
reconhecimento de prioridade do programa de sa-
neamento básico do Estado de Minas Gerais, a car 
go da Companhia de Saneamento de Minas Gerais = 
COPASA, com vistas à contratação, por aquela em-
presa, de operação de crédito externo, em moeda, 
no valor de US$ 100,0 milhÕes, mediante aval da 
República Federativa do Brasil. 

No tocante à operação em referência e para os 
efeitos dos Decretos-Leis n9s 1.312/74 e 1.558/ 
77, combinados com os Decretos n9s 84.128/79 e 
85.471/80 e ainda com a Portaria Interministerial 
n9 039, de 8/3/84, e Portaria SEPLAN n9 263, de 
28/12/82, esta Secretaria reconhece a prioridade 
do mencionado programa, bem como a capacidade de 
pagamento da empresa. 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex~ 
protestos de elevada estima e consideração. 

Antônio Delfim Netto, Ministro do Planejamento". 

OFÍCIO 
Em 4 de março de 1985. 

Exm9 Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Comunico a V. Ex~ que esta Assembléia Legisla-
tiva, em sessão plenária do dia 26 de fevereiro 
último, elegeu e empossou a Comissão Executiva que 
dirigirá os trabalhos deste Poder no período de 
1985 a 1987, a qual ficou assim constituída: Pre 
sidente - Deputado Faustino Dias Lima; 19 Vice-Pre 
sidente - Deputado Filemon Matos; 29-Vice-Presi= 
dente - Deputado Cleraldo Andrade; 39-Vice-Presi 
dente - Deputado Paulo Maracajá; 19-Secretário = 
Deputado Carlos Roberto Cunha; 29-Secretário- De 
putado José Amando; 39-Secretário - Deputado Ho= 
bério Wanderley, e 49-Secretário - Deputado Muri 
lo Leite. -

Apresento a V. Ex~ protestos de estima e consi 
deração. 

Deputado Faustino Dias Lima, Presidente da As-
sembléia Legislativa do Estado da Bahia. 

-Ciente. Publicar. Agradecer. 

OFÍCIO 
Aracaju, 6 de março de 1985. 

Exm9 Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Temos a grata satisfação de comunicar a V. Ex~ 
que, em sessão realizada no dia 5 do corrente rrês, 
foi eleita e empossada a nova Mesa Diretora des-
ta Assembléia Legislativa, para o biênio 1985/ 
1986, ficando a mesma assim constituída: Presi-
dente - Deputado Francisco Modesto dos Passos; Vi-
ce-Presidente- Deputado Manoel Messias GÓis; 19-
Secretário - Deputado Francisco Vieira da Paixão; 
29-Secretário - Deputado Lauro Rocha de Andrade; 
39-Secretário- Deputado José Haimundo Hibeiro,e 
49-Secretário - Deputado José Cleonâncio da Fon-
seca. 

Prevalecendo-nos da oportunidade, apresentamos 
a v. Ex~ nossos protestos de consideração e apr~ 
ço. 

Atenciosamente, 
Deputado Francisco Modesto dos Passos, Presi-

dente da Assembléia Legislativa do Estado de Ser 
gipe. 

- Ciente. Publicar. Agradecer. 

OFÍCIO 

Porto Alegre, 8 de março de 1985. 
Exm9 Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 

Estado de Minas Gerais. 
Tenho a honra de me dirigir a V. Ex~ a fim de 

comunicar que, em sessão realizada no dia 28 de 
fevereiro último, foi eleita e empossada a Mesa 
desta Assembléia Legislativa que dirigirá os tra 
balhos durante as sessões legislativas de 1985 e 
1986, ficando assim constituída: Presidente - De 
putado Valdomiro Lima; 19-Vice-Presidente - Dep~ 
tado Silvérius Kist; 29-Vice-Presidente - Deputa 
do Dilamar Machado; 19-Secretário - Deputado ar= 
lando Burmann; 29-Secretário - Deputado José Luis 
Rossignollo; 39-Secretário - Deputado Alecrides 
S. de Morais, e 49-Secretário - Deputado Geraldo 
Germano. 

Valho-me da oportunidade para apresentar a V. 
Ex~ o testemunho do meu apreço. 

Deputado Valdomiro Lima, Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, 

-Ciente. Publicar. Comunique-se. 

OFÍCIO 
Belo Horizonte, 5 de março de 1985. 

Exm9 Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Como é do conhecimento de v. Ex~, encontra-se 
em tramitação na Assembléia Legislativa o pro-
jeto de lei de autoria do Sr. Deputado Ronaldo 
Carvalho, que regulamenta o uso de agrotóxicos e 
biocidas em nosso Estado. 

Comungando nos mesmos propósitos do DD. Deput~ 
do, o Conselho Estadual de Agrotóxicos e Bioci-
das - CEAB, após vários estudos realizados, ela-
borou o anteprojeto de lei anexo, na expectativa 
de que o mesmo seja utilizado como subsidio ao 
documento supracitado ou como seu substitutivo. 

Comunicamos o envio deste instrumento a es 
sa Casa, através do Sr. Deputado Ronaldo Carva= 
lho, e contamos certo com a colaboração de V. 
Ex~ em agilizar o projeto de lei em questão, ob-
jetivando dar à população mineira uma legislação 
adequada a sua realidade, possibilitando-lhe me-
lhores condições de vida. 

Agradecendo a sua participação, renovamos, ne~ 
ta oportunidade, as nossas expressões de estima 
e apreço. 

Arnaldo Rosa Prata, Secretário de Estado da 
Agricultura e Presidente do Conselho Estadual de 
Agrotóxicos e Biocidas - CEAB. 

- Ciente. Publicar. 

OFÍCIOS 
Dos Srs. Sérgio Lellis Santiago, Presidente do 

Tribunal de Alçada, e Manoel Mendes de Freitas, 
Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 
'l'erceira Região, agradecendo convite para a sol~ 
nidade de posse da nova Mesa Diretora da Casa e 
formulando votos de êxito na gestão que se inicia. 

- Ciente. 
Dos Srs. Cleves Rodrigues, Geraldo Barbosa dos San-

tos, Nivaldo Alves de Souza, Luiz Pedro da Sil 
va Neto, Nereu Vidal cézar, Modesto Pereira da 
Silva, respectivamente Presidentes das Câmaras 
Municipais de Datas, Esmeraldas, Jacinto, Lada! 
nha, Maringá e Santo Antônio do Jacinto, Domingos 
Chaves Ribeiro, Diretor da Secretaria da Câmara 
Municipal de São Jos6 da Safira, e Roseni Pinhei-
ro, Secretário da Câmara Municipal de Prados, c~ 
municando à Casa a nova composição e a posse das 
novas Mesas Diretoras daquelas Casas Legislat! 
vas. 

- Ciente. Agradecer. 
Dos Srs. Eli Maciel Filho e Cleves Rodrigues, 

respectivamente Presidentes das Câmaras Munici-
pais de Lagoa da Prata e Datas, enviando cumpri-
mentos ao Sr. Deputado Dálton Canabrava por sua 
eleição para Presidente da Casa. 

-Ciente. 

TELEGRAMAS 
Do Sr. Deputado Ulysses Guimarães, Presidente 

da ~âmara dos Deputados (2), agradecendo comuni-
caçao sobre a eleição da nova Mesa Diretora da 
casa, enviando votos de prof{cua gestão e infor-
mando que o Projeto de Lei n9 4.894/84 encon-
tra-se na Comissão de Agricultura e Política Ru-
ral, aguardando distribuição. 

-Ciente. 
Dos Srs. João Durval Carneiro, Luiz de Gonza-



ga Mata, Júlio José (]C Campos e João Alves Filho, rcs 
pcctivwr.entc (;r_lVCrnadorcs d0s Estados da Bahia, Cea-
rá, Mato Grosso e Sergipe, agradecendo comuni-
caç5o sobre n eleição da n0va Mesa Diretora da 
Casa e desejando êxito na direção dos trabalhos 
legislativos. 

-Ciente. 
Do Sr. Deputado Willy Saldanha, Presidente da 

Assembléia Legislativa d0 Estado do Rio Grande 
do Norte, comunicando ter sido eleita e empossa-
da a nova Mesa Diretora daquela Casa. 

-Ciente. Agradecer. 
Do Senador Murilo Badaró, Ministro da Indús-

tria e Comércio, agradecendo voto de congratula-
ções por sua iniciativa de conferir o nome doPre 
sidente Arthur Bernardes ã Usina AÇOMINAS. 

-Ciente. 

CARTÕES 
Do Sr. José Eduardo Lopes Teixeira, Comandante 

da 4~ DE do Ministério do Exército, agradecendo 
a comunicação de posse dos novos membros da Mesa 
da Assembléia Legislativa. 

- Ciente. 
Do Sr. Dario de Faria 'Tavares, Secretário de 

Estado da Saúde, agradecento convi te para o lan 
çamento do livro "Verso-Minas Ver-Só-Minas", d~ 
José da Eocha Paixão. 

- Ciente. 
Dos Srs. Virgílio Ribeiro Neto, Antõnio Claret 

dos Eeis, Valdyr Lucas Bernardes, 'Tadeu Antõnio 
'Teodoro, Arlindo A. da Silva Filho e Osvaldo Fran 
cisco Rosa, respectivamente Presidentes das Câma 
ras Municipais de Lambari, Candeias, Mutum, Três 
Corações, Felixlândia e Itaobim, comunicando a 
posse dos novos membros da Mesa Diretora daquelas 
Casas Legislativas. 

- Ciente. 
Da Sra. Beatriz Leite Carvalho, Diretor I da 

20~ DRE, de Ponte Nova-MG, cumprimentando o Sr. 
Deputado Dálton Canabrava pela eleição à Presi 
dência desta Casa Legislativa. 

- Ciente. 

QUESTÃO DE ORDEM 

A SRA. DEPU'rADA VEEA COU'TINIIO - Sr. Presidente r 
Srs. Deputados. Ocupo esta tribuna para regis-
trar um fato ocorrido na semana passada, rel! 
tivamente ao movimento dos motoristas e troca-
dores de ônibus da nossa Capital, que ameaçaram 
a deflagração de greve geral em caso do não-a~e~ 
dimento de algumas de suas justas reivindicaçoes. 

Evidentemente que uma paralisação do transpor-
te coletivo em nossa Capital significaria enorme 
prejuízo à população e à nossa própria economia. 
Somente a pronta intervenção do nosso eminente 
Governador, movido pela sensibilidade soci~l e 
alto espírito público que vem demonstrando a frC!::_ 
te dos destinos de Minas Gerais, impediu que essa 
greve fosse efetivamente consumada, mantendo a 
tranqüilidade da nossa população e atendendo os 
justos reclamos daquela categoria profissional, 
já bastante sacrificada pela própria espécie de 
serviço que executa. 

Assim, deve ser louvado o gesto do nosso Gover 
nador, que nos dá claramente a idéia do Novo Br~ 
sil que nos espera a partir de agora, com a efe-
tiva retomada da democracia, da paz e da justiça 
social. 

Leio, agora, o texto do telegrama que enviei a 
S. Ex~, cumprimentando-o pela postura diante 
dos fatos narrados acima. 

Sirvo-me da oportunidade para desejar ao Gove~ 
nador Hélio Garcia sinceros votos de felicidade 
por ocasião do seu aniversário natalício, ocorri 
do no último dia 16, rogando a Deus que lhe de 
muita saúde para continuar defendendo os intere~ 
ses de Minas e dos mineiros. Muito obrigada. 

"Exm? Sr. Governador Hélio Garcia. 
Queira receber meus efusivos cumprimentos sol~ 

ção encontrada caso motoristas e trocadores õni-
bus Capital. A determinação de V. Exo concedendo 
passe livre ã classe demonstra a sensibilidade ns>_ 
vo Governo e impediu grave crise social. Medidas como 
estas nos levam cada vez mais acreditar no novo 
Brasil. Saudações Deputada Vera Coutinho". 

- Vem ã Mesa: 
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H.EQUEH.IMENTO 
Exm? Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, na forma regi-
mental, ouvido o Plenário, vem requerer a v. Ex~ 
a suspensão dos trabalhos da reunião de hoje, 
dia 18, em sinal de pesar pelo falecimento do 
ex-Deputado 'Targino H.aimundo de Figueiredo, ocor 
rido no dia 16, sábado Último, em Curvelo. -

Hequer também que seja marcada, em data oportu 
na, uma reunião destinada a reverenciar sua memõ 
ria. 

Requer ainda que dessas manifestações se dê ci-
ência à família enlutada, na pessoa de sua v1.uva, 
Sra. Bernadette de Lurdes Leite Figueiredo, re-
sidente em Curvelo. 

Sala das Reuniões, 18 de março de 1985. 
Armando Costa - Nílson contijo - Samir Cecí-

lio - Geraldo da Costa Pereira - Hugo Campos 
Vera Coutinho - Genésio Bernardino - Kemil Kumai 
ra - Luiz Alberto Hodrigues - Neif Jabur - Joãõ 
Rosa - Artur Fagundes - Samir 'Tannus - Paulo Arai! 
jo - Roberto Luiz Soares - José Maria Borges - Antônio 
Faria - Jaime Martins. 

JUSTIFICAÇÃO - Causou consternação nos meios 
políticos de Curvelo o falecimento, no Último dia 
16, do ex-Deputado 'Targino Haimundo Figueiredo. 

Nascido a 4/1/1930, em Angueretá, Distrito de 
Curvelo, foi vereador em sua terra natal, em vá-
rias legislaturas, Vice-Prefeito (63/65) e Pre-
feito (65/66), chegando a esta Casa como Deputa-
do Estadual na Legislatura 1967/1971, carro um dos 
primeiros representantes do MDB neste Poder Le-
gislativo, época em que exerceu o cargo de 39-S~ 
cretário da Mesa Executiva. 

Exemplar figura tanto em sua vida pública como 
familiar, era íntegro, honesto e trabalhador, te~ 
do, por isto, granjeatlo a admiração e o respeito 
de seus conterrâneos e pares. Foi também profes-
sor, técnico em prótese dentária. 

Por estas razões, julgamos ser o ex-Deputado 
'Targino Raimundo Figueiredo plenamente merecedor 
desta homenagem "post-mortem" que propomos lhe 
seja feita. 

Armando Costa 
-Publicar. 

REQUERIMENTO 
o SR. PRESIDENTE - Sobre a Mesa, requerimento 

do Sr. Deputado Armando Costa, em que solicita a 
suspensão dos trabalhos da reunião de hoje, em si-
nal de pesar pelo falecimento do ex-Deputado 'l'a! 
gino Raimundo de Figueiredo, ocorrido dia 16, ~! 
bado último, em Curvelo. Requer, ainda, que seJa 
marcada, em data oportuna, uma reunião destinada 
a reverenciar a sua memória. Solicita, mais, que 
dessas manifestações da Casa se dê ciência à fa-
mília enlutada, na pessoa de sua viúva, .sra. Ber 
nadete de Lourdes Leite Figueiredo, res1.dente em 
curvelo. A Presidência defere o requerimento, d~ 
conformidade com o item XXI do art. 227 do Reg~ 
mente Interno, quanto à sua 2~ parte e, oportun~ 
mente fixará a data. A Presidência vai submeter 
a votação o requerimento quanto à sua 1~ parte. 
Em votação o requerimento. Com a palavra, para e~ 
caminhar a votação, o Sr. Deputado Artur Fagun-
des. 

O SR. DEPUTADO AR'l'UR FAGUNDES - ! -_Profere di~ 
curso, o qual será publicado em ed1.çao futura.) 

o SR. PRESIDENTE - 'Tem a palavra o Sr. Deputa-
do Antõnio Faria. 

0 SR. DEPU'l'ADO AN'rONIO FARIA - (- Profere dis 
curso, que será publicado oportunamente.) 

o SR. PRESIDENTE - Com a palavra o Sr. Deput! 
do José Maria Borges. 

o SR. DEPUTADO JOSt MARIA BORGES (- Profere 
discurso, o qual será publicado em edição futu-
ra.) 

o SR.' PRESIDENTE- Continua em votação o r~qu~ 
rimento. os srs. Deputados que o aprovam que1.ram 
permanecer como se encontram. (-Pausa) Foi apro-
vado. 

ENCERRl\.MENTO 
Em virtude da aprovação do requerimento do Sr. 
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Deputado Armando Costa, solicitando a suspensão 
dos trabalhos de hoje, em sinal de pesar pelo f~ 
lecimento do ex-Deputado Targino Raimundo Figuei 
redo, a Presidência encerra a reunião e convocã 
os Srs. Deputados para a ordinária de amanhã, dia 
19, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: 

(- NOTA DO REDA'rOR: A ordem do dia anunciada 
pelo Sr. Presidente é a publicada na edição ante 
rior.) 

- Levanta-se a reunião. 

PARECERES 

Receberam parecer de redação final os seguin-
tes projetos: 

(*) PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 940/84 
Aprova Convênio Geral de Intenções entre o Esta 

do de Minas Gerais, através da Secretaria de 
Estado da Saúde, e a Fundação de Ensino Superior 
de Itaúna. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge 
rais aprova: 

Art. 19 - Fica aprovado o Convênio Geral de In 
tenções celebrado em 7 de junho de 1984 entre 
o Estado de Minas Gerais, através da Secretaria 
de Estado da Saúde, c a Fundação de Ensino Supe 
rior de Itaúna, com sede na cidade de Itaúna, pã 
ra o desenvolvimento de programas de integração 
docente-assistencial. 

Parágrafo único - O convênio referido neste ar 
tigo passa a fazer parte integrante desta resolÜ 
ção. 

Art. 29 - Esta resolução entra em vigor na da-
ta de sua publicação. 

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Sala das Comissões, 13 de março de 1985. 
João Navarro, Presidente - Geraldo Ribeiro, Re 

lator - vera Coutinho. 
(*) o convênio a que se refere o artigo 19 do 

projeto é o constante da Mensagem n9 393/84, pu-
blicada no "Diário do Legislativo" de 7/9/84. 

- Publicar. 

(*) PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 944/84 

Aprova Convênio celebrado entre o Estado de Mi 
nas Gerais, através da Secretaria de Estado da Sau 
de, e o Município de Coronel Murta. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge 
rais aprova: 

Art. 19 - Fica aprovado o Convênio celebrado em 
10 de julho de 1984 entre o Estado de Minas Ge-
rais, através da Secretaria de Estado da Saúde, 
e o Município de Coronel Murta, tendo por objeti 
vo a reforma do Centro de Saúde daquele MunicípiO. 

Parágrafo único - O Convênio de que trata este 
artigo passa a fazer parte integrante desta reso 
lução. -

Art. 29 - Esta resolução entra em vigor na da-
ta de sua publicação. 

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Sala das Co~issões, 13 de março de 1985. 
João Navarro, Presidente - Vera Coutinho, Rela 

tora - Geraldo Ribeiro. 
( *) - o Convênio a que se refere o artigo 19 do 

projeto é o constante da Mensagem n9 397/84, pu-
blicada no "Diário do Legislativo" de 7/9/84. 

- Publicar. 
(•) PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 978/84 

Aprova o Termo Aditivo n9 1 ao Convênio cele-
brado entre o Estado de Minas Gerais, através da 
Secretaria de Estado da Saúde, e o Município de 
Silveirãnia. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge 
rais aprova: 

Art. 19 - Fica aprovado o Termo Aditivo n9 1, 
firmado em 5 de julho de l984, ao Convênio cele-
brado em 12 de agosto de 1982 entre o Estado de 
Minas Gerais, através da Secretaria de Estado de 
Saúde,.e o Município de Silveirânia, para impla~ 
tação do Projeto de Saneamento Básico do Progra-
ma de Desenvolvimento da Zona da Mata- PRODEMAT& 

Parágrafo único - O Termo Aditivo de que trata 
este artigo passa a fazer parte integrante desta 
resolução. 

Art. 29 - Esta resolução entra em vigor na da-
ta de sua publicação. 

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Sala das Comissões, 13 de março de 1985. 
João Navarro, Presidente - Vera Coutinho, Rela 

tora - Geraldo Ribeiro. 
(*) O Termo Aditivo de que trata o artigo 19 do 

projeto é o constante da Mensagem n9 403/84, pu 
blicada no "Diário do Legislativo" de 11/9/84. 

-Publicar. 

{*) PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 1.061/84 
Aprova os Convênios celebrados entre o Estado 

de Minas Gerais, através da Secretaria de Estado 
da Saúde, e os Municípios de Igaratinga e Itaipé. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas G~ 
rais aprova: 

Art. 19 - Ficam aprovados os Convênios celebr~ 
dos em 24 de julho de 1984 entre o Estado de Mi-
nas Gerais, através da Secretaria de Estado da 
Saúde,_e.os Municfpios de Igaratinga e Itaipé, v! 
:>ando a ~mplantaçao de serviço de abastecilrento de 
agua nos Distritos de Limas e catugi, pertence~ 
tes a~s refe:idos Municípios, respectivamente. 

Paragrafo unico - Os Convênios -e que trata e~ 
te arti~o passam a fazer parte integrante desta 
resoluçao. 

Art. 29 - Esta resolução entra em vigor na da-
ta de sua publicação. 

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Sala das Comissões, 13 de março de 1985. 
João Navarro, Presidente - Vera Coutinho, Rel~ 

tora - Geraldo Ribeiro. 
(*) Os Convênios a que se refere o artigo 19 

do projeto são os constantes da Mensagem n9 440/84, 
publicada no "Diário do Legislativo" de 24/10/ 
84. , 

- Publicar. 

{*) PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 1.066/84 
Aprova o Convênio n9 03, celebrado entre o Es-

tado de Minas Gerais, através da Secretaria de 
Estado da Saúde, e o Município de Patos de Mina& 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
aprova: 

Art. 19 - Fica aprovado o Convênio n9 03, cel~ 
brado em 13 de abril de 1984 entre o Estado de 
Minas Gerais, através da Secretaria de Estado da 
Saúde, e o Município de Patos de Minas, objeti-
vando a construção de um centro de treinamento n~ 
quele Município. 

Parágrafo único - o Convênio de que trata este 
artigo passa a fazer parte integrante desta res~ 
lução. 

Art. 29 - Esta resolução entra em vigor na da-
ta de sua publicação. 

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Sala das Comissões, 13 de março de 1985. 
João Navarro, Presidente - Vera Coutinho, Rel~ 

tora - Geraldo Ribeiro. 

(~) O ~onvênio a que se refere 0 artigo 19 do 
proJeto e o constante da Mensagem n9 435/84, pu-
blicada no "Diário do Legislativo" de 24/10/84. 

- Publicar. 
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291'! REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA, EM 19 DE MARÇO DE 1985 

PRESIDENCIA DOS SRS. DEPUTADOS JOÃO PEDRO GUS-
TIN E NEIF JABUR 

SUMlÍ.RIO: COHPAEECIMEN'l'O - ABEETURA - ATl\ - A-
PRESENTAÇÃO DE PROPOSIÇÕES E ORADORES INSCRITOS: 
Projetos de Lei n9s. 1.186 a 1.189/85 - Requeri-
mentos nc.'s 2.651, 2.652, 2.653, 2.654, 2.655, 
2.661, 2.662, 2.663, 2.664/85 - Requerimento s/ 
n?,dos Srs. Deputados Jos~ Pereira, Joâo Posa, 
(2), Eoberto Luiz Soares, Mendes Barros,João Pe-
dro Gustin (2), João Navarro, Euclides Cintra e 
Raimundo Albergaria - Comunicaç6es dos Srs. Depu 
tados Jaciel Pereira, Mendes Barros, Jos& Mari~ 
Cha"Ies e Domingos Lanna - Discurso, R.::queriuentn nr; 
2.656/85, Requerirrento s/n9 e Comunicações (2), do 
Sr. Deputado Josã Santana - Discurso e Requeri -
menta s/n9, do Sr. Deputado J6sus Trindade - Di~ 
curso, Projeto de Lei n? 1.185/85 e Requerimento 
s/n9, do Sr. Deputado Jos6 Haria Borges - Discur 
so e questão de ordem do Sr. Deputado Samir Ta~ 
nus -Discurso, Requerimentos n9s. 2.657 e 2.658135 

e Requerirrento s/n9, do Sr. Deputado Clodesmidt Ri 
ani - Discurso do Sr. Deputado Mares Guia - Dis= 
curso, Requerim,~ntos n9s 2.659 c 2.660/85 e Re -
qucrimentos s/n9, do Sr. Deputado Neif Jabur - O_!l: 
DEH DO DIA - 1'.' FASE: Requerimento do Sr. DeputE_ 
do Roberto Luiz Soares (id~ntico a anterior do 
Sr. Deputado J&sus Trindade); despacho ã publicE_ 
ção - Eequerirnento do Sr. Deputado João Rosa (i-
d~ntico a anterior do Sr. Deputado Jos& Pereira) 
despacho ã publicação - Requerimentos dos Srs.D.§_ 
putados João Rosa, Jos& Haria Borges, João Pedro 
Gustin (2), Mendes Barros, Jos& Santana, Neif JE_ 
bur, J&sus Trindade, João Navarro, Euclides Cin-
tra; aprovação - Requerimento do Sr. Deputado J~ 
s& Pereira (idêntico a anterior do Sr. Deputado 
Euclides Cintra); despacho ã publicação- Reque-
rimento do Sr. Deputado Clodesmidt Riani; deferi 
menta - Pareceres de Eedação Final dos Projetos 
de Resolução n9s 925, 926, 927, 938, 940,941, 942, 
9 4 3 f 9 4 4 f 9 7 3' 9 7 4 f 9 7 5 f 9 7 8 f 9 8 o f 9 9 3 f 994 f 995 f 
996, 998, 1.040, 1.060, 1.061 e 1.066/84; aprovE_ 
ção - H.equerimento do Sr. Deputado Raimundo Al -
bergaria (regime de urg~ncia ã tramitação do Pr~ 
jeto de H.esoll!ção n'/ 1.176/85); questão de ord8!11; 
chamada de votação nominal; falta de "quorum" 
ENCERRAHENTO - OIWEH DO DIA. 

CO MP AREC IMEN'rO 
As l4hl5min, cornparec8!11 os Srs. Deputados: 
Dálton Canabrava - João Pinto Ribeiro - João 

Pedro Gustin - Fernando Rainha - Ademir Lucas -
Antõnio Faria - Armando Costa - Artur Fagundes-
Camilo Machado - Cl@uber Carneiro - Clodesmidt 
Riani - Delfim Ribeiro - Dênio Moreira - Domin-
gos Lanna - Elmo Braz - Eurípedes Craide - Feli 
pe N&ri - Geraldo Pereira Sobrinho - Gerado Ri-
beiro - H&lio Resende - Hugo Campos - Jaciel P.§. 
reira - Jairo Magalhães Alves - J~sus Trindade-
João AraGjo Ferraz - João Barbosa - João Navar-
ro - João Rosa - José da Conceição - José Lavi~ 
la - José Maria Borges - Jos& Santana - Kemil 
Kumaira - Luiz Alberto Rodrigues - Luiz Vicente 
Hanoel Conegundcs - Marcos Peixoto - Mares Guia-
Mário Pacheco - HÍlton Salles - Narcélio Mcndes-
Neif Jabur - Nílson Gontijo - Paulo Almada - Pa_~;;. 
lo AraGjo- Paulo Ferraz - Pedro Narciso - Petr~ 
nio Matias - Raimundo Albergaria - Raimundo Re-
zende - Roberto Junqueira - Roberto Luiz Soares 
Samir Cecília Samir Tannus - Sílvio Mitre 
Vera Coutinho - Wainer Avila. 

ABER'l'URA 
O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO NEIF JABUR) - A 

lista de compureclmunto registra a existência de 
nGmero regimental. Declaro aberta a reunião.Sob 
a proteção de Deus, iniciamos os nossos traba -
lhos. 

Com a palavra o Sr. 29 Secretário, para proc.§_ 
der ã leitura da ata da reunião anterior. 

Nl'l\ 

O SR. DEPUTADO JOS~ MARIA BORGES, 29 Secretá-
rio "ad hoc'', procede ã leitura da ata da reu-
nião anterior, a qual & aprovada sem restriçóe& 

APRESENTAÇÃO DE PP.OPOSIÇÕES E ORADORES INSCH.ITOS 
O SR. PRESIDENTE - Não havendo expediente a 

ser lido, a Mesa vai passar a receber proposi -
ções e a conceder a palavra aos oradores ins -
cri tos. 

PROJETO DE LEI N9 1.186/85 
Declara de utilidade pfiblica a Associação dos 

Advogados de Hinas Gerais, com sede na Capital. 
A Assembl&ia Legislativa do Estado de Minas 

Gerais decreta: 
Art. 1? - Fica declarada de utilidade pfiblica 

a Associação dos Advogados de Hinas Gerais, com 
sede em Belo Horizonte. 

Art. 2? - Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. _ _ 

Art. 3? - Revogam-se as disposiçoes em contr~ 
rio. 

Sala das Reuniões, 19 de março de 1985. 
Jaciel Pereira - Vera Coutinho - Hugo Gontijo 

Antonio Faria - Hugo Campos - Raimundo Alberga-
ria. 

JUSTIFICAÇÃO - A Associação dos Advogados de 
Minas Gerais, fundada em 12 de novembro del980, 
é urna organização civil, som sede e foro na_ca-
pital do Estado, constitu1da por advo~ados ln~
critos na Ordem dos Advogados do Bras1l, Sec~a~ 
de Hinas Gerais bacharéis em Direito e academ~ 
cos estagiários: matriculados em curso jurídico 
de Faculdade de Direito sediada no Estado, e c~ 
jo prazo de duração é indeterminado. 

A Associação tem por finalidade defender di -
reitos, interesses e prerrogativas do~ s:us.me~ 
bras e associados; propugnar pela ass1stenc7a e 
previdência social dos seus membros e asso?1a -
dos ; promover maior convívio entre ele~; ~n?r.§. 
mentar a cultura das letras e assuntos JUrldl_-
cos, mediante a realização de debates, confere~ 
c ias, reuniões, cursos e congressos; ?f~recer aos 
membros e associados serviços que fac1l1tem o 
exercício da profissão; contribuir para o aper-
feicoamento das instituições jurídicas; propa -
gar'e defender os ideais democráticos e sociais 
etc. 

Sem dfivida os homens pfiblicos temos que pro-
curar, por t~dos os meios, reconhecer a utilid~ 
de o merecimento e o importante papel que a e~ 
ti~ade representa junto ã classe e ã soc~edade. 

A Associação tem os seus estatutos reg1stra -
dos no Cartório Jero Oliva - Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas, a fls. 094v do Livro A-37,sob 
o n9 de ordem 49.410, datado de 27/11/80. 

Segundo atesta o MM. Juiz de Direito da.5<} VE_ 
ra cível, Dr. Tenisson Fernandes, a menc1onada 
entidade funciona há mais de dois an~s, : seus 
diretores são pessoas idõneas, que nao tem qual 
quer remuneração relativa ao desempenho daque -
les cargos. 

Isto posto, solicitamos aos nobr~s pares a a-
provação do presente projeto de le1. 

Jaciel Pereira 
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do 

dia para 1<} discussão, nos termos do art. 184 
e seu § 19 do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N9 1.187/85 
Declara de utilidade pfiblica a Fraternidade Fe-

minina cruzeiro do Sul de Capinópolis, com sede 
em Capinópolis. 

A Assembl~ia Legislativa do Estado de Minas Ge 
rais decreta: 

Art. 19 _Fica declarada de.utilidade publica 
a Fraternidade Feminina craze1ro do Sul de Capi 
nópolis, com sede em Capinópoli~. de 

Art. 29 _ Esta lei entra em v1gor da data 
sua publicação. _ _ 

Art. 39 _ Revogam-se as disposiçoes em contr~ 

rio. 1985 Sala das Reuniões, 19 de março de . 
Hário Pacheco - Samir Cecília - Paulo Arafijo-

Vera Coutinho - Armando Costa - Roberto Luiz So 
ares. 
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JUSTIFICAÇÃO - A Fraternidade Feminina Cruzei 
ro do Sul de Capinópolis é uma entidade sobeja= 
mente conhecida e enaltecida em virtude de sua 
finalidade filantrópica. 

Trata-se de entidade que congrega, entre seus 
associados, as damas da sociedade de Capinópo -
lis e presta relevantes serviços à população de 
todo o Município. 

A entidade registrou seus estatutos no Cartó-
rio de Registro de Títulos e Documentos da Co -
marca de Ituiutaba, sob o n9 548, às fls.296 do 
Livro Próprio A-2, em 10/8/82. 

Segunto atesta o MM. Juiz de Direito da 3~ Va 
ra da Comarca de Ituiutaba, Dr. Ataíde Xavier dã 
Silva, a mencionada entidade funciona há mais 
de 2 (dois) anos, e seus diretores são pessoas 
idôneas, que nada percebem pelo exercício de 
seus cargos. 

Isso posto, solicitamos aos nobre pares a a-
provação do presente projeto de lei. 

Mário Pacheco 
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do 

dia para 1~ discussão, nos termos do art.l84 e 
seu § 19 do Hegimento Interno. 

PROJETO DE LEI N9 1.188/85 
Dá a denominação de Zezé Lima à Escola Estadu-

al Retiro dos Farias, de Itaúna. 
A Assembléia Legislativa do Estado de ~línas Ge 

rais decreta: 
Art. 1? - Passa a denominar-se Escola Estadu-

al Zezé Lima a Escola Estadual Retiro dos Fari-
as, da cidade de Itaúna. 

Art. 29 - Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 39 - Hevogam-se as disposições em contr~ 
rio. 

Sala das Reuniões, 19 de março de 1985. 
Sílvio Mitre - Ferraz Caldas - Hugo Gontijo 

José Pereira - Armando Costa - Jairo Magalhães A! 
ves. 

JUSTIFICAÇÃO - Nascido em Itaúna a 19 de agos-
to de 1898, o Sr. José de Cerqueira Lima foi pes 
soa de grande destaque na comunidade local,pois~ 
durante sua existência, muito trabalhou em prol 
de seus conterrâneos. 

Era mais conhecido por Sr. Zezé, um amigo cer-
to e leal, um conselheiro experimentado e jovial, 
dotado de um espírito sempre compreensivo e tole 
rante, que atendia a todos com o seu cavalheiris 
mo e boa vontade. 

Nascido entre os teares, passou a sua meninice 
brincando de fiar e fazendo as suas traquinadas, 
imitando de mentira o mecanismo da indústria. 

Tinha, pois, moldada em sua natureza, em sua 
personalidade, em todo o seu ser, a marca da fá-
brica, o que o levou, insensivelmente, a pensar 
e a sentir em função dela, razão pela qual conhe 
cia bem a sua engrenagem. 

Viu nascer a Itaunense e acompanhou seus pas -
sos dia a dia desde o início, sendo o seu Dire -
tor Comercial de 1933 a 1964. Viveu com ela, su-
perou tudo e a viu progredir, crescer e prospe -
rar, tornando-se o que é hoje, um dos orgulhos 
das indústrias de Itaúna. 

Nunca se valeu de sua elevada posição e do car 
go que ocupava para humilhar qualquer empregado~ 
tratando-os como companheiros de trabalho. 

Fez em Itaúna o curso primário, graduado pelo 
Grupo Escolar Dr. Augusto Gonça!ves, e, em Belo 
Horizonte, o secundário nos Cologios D. Viçoso e 
Arnaldo. 

Autodidata e curioso pelas novidades do século, 
aprofundou-se no estudo de eletricidade, mecânica 
e eletrônica. 

No cenário político de nossa terra, pertenceu 
ao antigo PSD, no qual sempre foi atuante, porém 
nunca ocupou cargo político. 

Gostava de teatro, participou ativamente das 
revistas itaunenses e era músico (tocava flauta) 
e poeta nas horas de folga. 

Trabalhou muito para criar em Itaúna a Escola 
do SENAI. Participou ainda da implantação do SESI 
local. 

Assim sendo, na certeza de representar o sent~ 
mente e a aspiração daquela população no sentido 
de dar o nome de Zezé Lima à Escola Estadual Re-
tiro dos Farias, solicito o apoio dos nobres pa-

res ao presente projeto. 
Sílvio Mitre 
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do 

dia para 1~ discussão, nos termos do art. 184 e 
seu § 19 do Regimento Interno. 

PHOJETO DE LEI N9 1.189/85 
Declara de utilidade pública a Associação de 

Desenvolvimento da Hegião do Jardim Montanhês-
ADERJAM, com sede em Belo Horizonte. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge-
rais decreta: 

Art. 19-Fica declarada de utilidade pública a 
Associação de Desenvolvimento da Região do Jar -
dim Montanhês - ADERJAM, com sede em Belo Hori -
zonte. 

Art. 29 - Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 39 - Hevogam-se as disposições em centrá 
rio. -

Sala das Reuniões, 19 de março de 1985. 
Geraldo Pereira Sobrinho - Samir Cecília - Jo 

sé Maria Borges - Mares Guia - Milton Salles = 
Elmo Braz. 

JUSTIFICAÇÃO - A Associação de Desenvolvimen-
to da Região do Jardim Montanhês - ADERJA}1, com 
sede e foro nesta Capital, tem por finalidade te:! 
tar, por todos os meios ao seu alcance, a apro-
ximação entre os membros da comunidade, objeti-
vando o progresso social, cultural e econômico 
da re~ião e adjacências; representar e reivind~ 
car,_J~nto aos poderes públicos, os serviços n~ 
cessar1os ao melhoramento do Bairro; realizar 
cursos de alfabetização para pessoas mais care~ 
tes; promover conferências culturais e cívicas 
para a mocidade,etc. 

.A d?cumentação anexa comprova a sua existên -
c1a ha mais de dois anos e a idoneidade da dire 
toria, que não é remunerada, cumprindo-se, des= 
ta forma, a disposição legal que regula a maté-
ria. 

Isto posto, justa é a nossa pretensão, ao pr~ 
~ormos a consideração desta Casa o presente pro 
Jeto_de lei, solicitando o apoio dos nobres pa-
res a sua aprovação. 

Geraldo Pereira Sobrinho. 
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do 

dia para 1~ discussão, nos termos do art. 184 e 
seu § 19 do Hegimento Interno. 

REQUERH1EN'l'O N9 2. 651/85 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Hinas Gerais. 

O Deputado que este subscreve requer a V.Exa, 
na forma regimental, sejam formulados veementes 
apelos aos Exmos. Srs. Ministro dos Transportes 
e Superintendente Regional da Rede Ferroviária 
Federal S.A., no sentido de autorizarem a trans 
for~açã? da ponte sobre o rio Grande, que liga 
o D1st:1~o.de Macaia, Hunicípio de Bom Sucesso, 
a? Mun1c1p1o de Ijaci, Hinas Gerais, em ponte 
m1sta. 

.Requer, ~i~da, seja encaminhada àquelas auto-
r:dades cop1a, em inteiro teor, da justifica -
çao que fundamenta o presente requerimento. 

Sala da~ Reuniões, 19 de março de 1985. 
Jaciel Pereira - Hugo Campos - Raimundo AlbeE 

garia - Vera Coutinho - Hugo Gontijo - Antônio 
Faria. 

JUSTIFICAÇÃO - ~ interesse de toda a popula -
ção da região que a mencionada ponte se trans -
forme e~ ponte mista. A ponte da RFFSA, atual -
~e~te, e de uso exclusivo de transporte ferrov~ 
a:-1? ~· um~ vez tr~nsformada em ponte mista,peE 
m1t1ra, alem do trafego de trens o de veículos, 
b~nef~~iando aproximadamente 50 ~il pessoas por 
d1a, Ja que a travessia de veículos principal-
mente de caminhões, é feita através'de balsa, 
sendo que, na época de chuvas ou secas prolong~ 
das, esta travessia torna-se impossível obri -
gando os usuários a dai uma volta de a~roxima
damente 70 km, através da rodovia federal Fer -
não Dias. 

Há de enaltecer o longo alcance social e eco-
nômico da medida, que garantirá o tráfego nor -
mal e o escoamento de toda a produção de álcool 
e cana-de-açúcar da região, beneficiando diret~ 



mente a Usina de Alcool Agroindustrial Campos 
das Vertentes Ltda., com capacidade de prod1)ção 
de álcool na ordem de 30 mil litros/dia e com 
capacidade de t:ancagem atual de 15 milhÕes de 
litros. Al~m disso, permitirã o transporte da 
produção de cana-de-açúcar das fazendas situadas 
no outro lado do rio, tornando-o possível duran-
te todo o ano. 

Com base no exposto, estamos certos de que es-
ta Casa dará seu integral apoio ao presente re -
querimento, reconhecendo oportuna a providªncia 
solicitada. 

Jaciel PE.!reira 
- Publicar. A Comissão de Economia e Obras PÚ-

blicas. 
REQUERIHEll'l'O N9 2. 652/85 

Exmo. Sr. Presidente da Assembl~ia Leqislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado siCJflatário, na forma reqimental, r!:!_ 
quer a V. Exa. seja dirigido veemente apelo ao 
Ilmo. Sr. Presidente do Conselho Diretor da Fun-
dação Instituto Brasileiro de Geoqrafia e Esta -
tística - IBGE - no sentido de serem determina -
das as providências necessárias para a criação 
de uma área de supervisão de aqências do IBGE 
com sede na cidade de Uberaba, medida da maior 
relevância para o Estado e o Hunicípio. 

Sala das Reuniões, 19 de março de 1985. 
Samir Cecília - Felipe Néri - Nilson Gontijo -

Luiz Vicente - Juarez Hosken - João Navarro. 
JUS'riFICAÇli.O - '' atual estrutura, que obedece 

âs diretrizes da administração central do IBGE 
para todas as deleqacias do Brasil, estabeleceu 
uma nova rede-coleta em 1973. 

A partir dai, a Associação Comercial e Indus -
trial de Uberaba vem reivindicando a criação de 
uma área de supervisão de aqências do IBGE com 
sede naquela cidade. 

Em 1972, a área de supervisão de Uberaba foi 
extinta, passando esse Município à supervisão de 
Uberlândia. 

No censo de 1980, foi criada a área censitária 
de Uberaba pelo Delegado do IBGE em Minas Gerais, 
ficando essa independente para realização de 
seus trabalhos, at~ ser extinta em 31/12/81. 

Entretanto, a Delegacia do IBGE em Hinas Gerais 
mantém sede de áreas de supervisão em cidades 
de porte bem inferior, tanto populacional como!:!_ 
conômicamente, à de Uberaba. 

Não se justifica, pois, a recusa ao atendimen-
to dos incessantes pedidos da população de Uber~ 
ba, cidade que se destaca pelo grande centro un.:!:_ 
versitário e por ser pólo industrial e agropecu-
ário, sendo o 569 município do Brasil, a 49~ ci-
dade do País e a 4~ cidade de !Unas Gerais, em 
população. 

Por estas razões, solicito aos nobres pares o 
indeclinável apoio à presente proposição. 

Samir Cecilio 
- Publicar. A Comissão de Assuntos Municipais. 

REQUERIHENTO N? 2.653/85 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Hinas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, na forma regi -
mental,requer a V.Exa. sejam encaminhados apelos 
ao Exmo.Sr. Governador do Estado, Dr.llélio Car -
valho Garcia, ao Secretário de Estado dos 'l'ran§_ 
portes, Deputado Antônio Alberto Canabrava, no 
sentido da encampação da estrada que liga a ci-
dade de Leandro Ferreira à BR-262. 

Plenário Presidente Juscelino Kubitschek, 19 
de março de 1985. 

Marcos Peixoto - Hélio Resende - Mário Pache-
co - Raimundo Albergaria - NÍlson Gontijo - MÍl 
ton Salles. 

JUSTIFICAÇÃO- são lamentáveis as condições~ 
tráfego da estrada que liga a cidad~ de ~eandro 
Ferreira à BR-262, e muito pequeno e o numero ele 
pessoas que se aventuram a fazer o seu percurso. 
A Prefeitura de Laandro Ferreira não possui con 
dições financeiras e técnicas para conservaçãÕ 
da referida estrada, e o Estado se baseia em e§_ 
tudos técnicos para não assumir o problema. 

Existem estudos para a execução do plano rod~. 
viário do Estado, que ainda não foi implantado 
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pela escassez de recursos. Esse plano encampa -
ria centenas de quilômetros de estradas do inte 
rior, e a demora dessas providªncias vem agra = 
vaudo ainda mais a já anqustiante situação. 

O apelo que ora fazemos às autoridades meneio 
nadas vem ao encontro do interesse da comunida= 
de daquele Município e, mais particularmente,dos 
usuários da estrada e de pessoas que dela neces 
sitam para o intercâmbio comercial entre Lean = 
dro Ferreira e o trecho asfaltado da BR-262,que 
facilita o escoameuto de suas produções. 

Certo, assim, da sensibilidade desta Casa pe-
lo problema, contamos com a aprovação deste re-
querimento. 

Marcos Peixoto 
- Publicar. A Comissão de Economia e Obras PÚ 

blicas .. 
REQUERIMENTO N9 2.654/85 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, na forma regi-
mental, requer a V.Ex~ seja encaminhado apelo ao 
Exm9 Sr. Governador do Estado, Dr. Hélio Carva-
lho Garcia, ao Secretário de Estado dos Trans -
portes, Deputado Alvaro Antônio, e ao Diretor -
Geral do DER, Dr. Ant6nio Alberto Canabrava, no 
sentido da encampação da estrada que liga a ci-
dade de Pescador à BR-116. 

Plenário Presidente Juscelino Kubitschek,a 19 
de março de 1985. 

Marcos Peixoto - Hélio Resende - Mário Pache-
co - Raimundo Albergaria - Nílson Gontijo - Míl 
ton Salles. 

JUSTIFICAÇÃO - A providência ora postulada é 
de grande importância para o Município de Pesca 
dor, uma vez que trará benefícios ao comércio,ã 
lavoura e a outras atividades desenvolvidas na 
região, pois o transporte de mer~adorias se:ã 
facilitado pela melhor conservaçao e manutençao 
da estrada mencionada. 

Sendo esta minha proposta um consubstanciame~ 
to de legitimas aspirações de todo o eovo do ~~ 
nicÍpio e das áreas vizinhas, que serao tambem 
beneficiadas, conto com o apoio dos nobres co~~ 
gas com assento nesta Casa para a sua aprovaçao. 

Marcos Peixoto 
- Publicar. A Comissão de Economia e Obras PG 

blicas. 
REQUERIMENTO N9 2.655/85 

Exmo. sr.Presidente da Assembléia Legislativado 
Estado de Minas Gerais. 

o Deputado que este subscreve, na forma regi-
mental, requer seja encaminhado apelo desta Ca-
sa ao Exmo. Sr. Secretário de Estado da Educa 
ção e ao Presidente da CARPE, no sentido de al~ 
carem recursos para a reforma e ampliação de 
duas salas de aula na E.E. Joaquim Miguel, no 
povoado de Moinhos, do Município de Leandro Fer 
reira. 

Plenário Presidente Juscelino Kubitschek, 19 
de.março de 1985. ~ 

Marcos Peixoto - Raimundo Albergaria - Mario 
Pacheco - Nilson Gontijo - Hélio Resende - MÍl-
ton Salles. 

JUSTIFICAÇÂO - A educação tem sido uma das 
principais preocupações dos Gltimos Go':'erno~ do 
Estado a quem compete administrar a co~sa publ! 
ca de tal forma que possibilite dotar as suas 
unidades de ensino de conforto e segurança ne -
cessários aos alunos. 

A E.E. Joaquim Miguel, situada no po':'oado de 
Moinhos no Município de Leandro Ferre~ra, vem 
funcion~ndo em caráter precário, e uma reformae 
ampliação de duas de suas salas de aula se fa -
zem urgentes e necessárias. 

Dessa forma, acolhendo apelo da comunidade do 
Município de Leandro Ferreira e d~ progressista 
povoado de Moinhos, estamos encam~nhando este 
documento na certeza de que será prontamente ~ 
colhido p~las autoridades responsáveis pela ad 
ministração e manutenção das nossas escolas. 

Marcos Peixoto 
- Publicar. A Comissão de Economia e Obras PG 

blicas. 
REQUERIMENTO N9 2.661/85 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislati-



zoz 
va do Estado de Minas Gerais. 

o Deputado que este subscreve, na forma regim<;n~l, re-
quer à casa que sejam enviados ofícios ao Dr. Helw carv~ 
lho Garcia PD. Governador do Estado de Minas Gerais,e ao 
ilustre Pr~sidente do COEI'EL, oostrando a essas autorida-
des a premente necessidade de serem liberados os ~ecursos 
necessários à execução do Projeto Rota-Deste, a fl.rn de 
que se possa promover a melhoria das condiçõe~ do sinal 
de Televisão utW em vários municípios da regiao Oeste do 
Estado. 

Requer, ainda, que se envie às autoridades acima refe -
ridas cópia de inteiro teor deste requerimento. 

Sala das Reuniões, 19 de março de 1985. 
Hugo Gontijo - Luiz Alberto Rodrigues - Antônio Faria -

José da Conceição - Armando Costa - Vera Coutinho - Síl -
vio Mitre - Jaciel Pereira. 

JUSTIFICAÇÃO - Pretende este projeto benefici 
ar um total de 38 municípios e mais de 400 rnii 
telespectadores de urna região onde é péssimo o 
sinal de televisão. 

Tal deficiência tem gerado grande insatisfa -
ção e, consequenternente, constantes pressões são 
exercidas sobre as autoridades municipais, re -
clamando do descaso a que foram submetidos du -
rante tantos anos. 

São inegáveis e indiscutíveis os benefícios 
que os meios de comunicação propiciam às cornun! 
dades, incentivando o comércio local e, ainda,~ 
través dos noticiários e de programas educati -

-vos, promovendo a melhoria dos níveis de conhe-
cimento geral e específico de todos que se ace~ 
carn de um aparelho de televisão. _ 

~ fator de integração nacional a difusao dos 
acontecimentos do País, corno, também, é fator 
de aumento da solidariedade continental a divul 
gação dos fatos sucedidos, diariamente, nestes 
países. 

Aguarda, pois, com grande expectativa e ansi~ 
dade, o povo de todos esses municípios o atend! 
mente de seu desejo de receber os benesses que 
trazem no seu bojo as comunicações sociais. 

Justifica-se, ainda, a implantação do Projeto 
Rota-Oeste pelo baixo custo "per capita" que o 
mesmo representa, pois o seu custo final orça-
se em torno de Cr$647.000.000 (seiscentos e qua 
renta e sete milhões de cruzeiros) e o seu bene 
fício estender-se-á, corno se frisou acirna,a 400 
mil pessoas. 

Espera este parlamentar que se aprove o pre -
sente requerimento, apoiado regimentalmente e 
contendo as aspirações de toda urna região que 
almeja ver-se integrada ao Estado e a todo o 
País. 

Aguarda que as providências sejam tornadas no 
sentido da rápida execução de tais obras,tão al 
rnejadas por essa gente laboriosa. 

Hugo Gontijo 
- Publicar. À Comissão de Economia e Obras Pú 

blicas. 

REQUERIMENTO N9 2.662/85 
Exrno. Sr.Presidente da Assembléia 
do Estado de Minas Gerais. 

Legislativa 

o Deputado que este subscreve, na forma regi-
mental, requer à Casa que seja enviado ofício 
ao Exrno. Sr. Hélio Carvalho Garcia, DD. Governa 
dor do Estado de Minas Gerais, e ao eminente Se 
cretário de Saúde do Estado de Minas Gerais, in 
clicando a essas autoridades a urgente necessida 
de de se construir a sede própria do Centro de 
Saúde do Município de São Gotardo em terreno pa 
ra esse fim doado, no Bairro de nossa Senhora 
de Fátima. 

Requer, ainda, que se envie às autoridades su 
pra mencionadas cópia de inteiro teor do preseE 
te requerimento. 

Sala das Reuniões, 19 de março de 1985. 
Hugo Gontijo - Luiz Alberto Rodrigues - Antô-

nio Faria - Jaciel Pereira - Armando Costa - Ve 
ra Coutinho - Sílvio Mitre - José da Conceição~ 

JUSTIFICAÇÃO - Faz-se necessário que se tornem 
medidas capazes de fixar o homem no interior, e 
urna das principais é a oferta gratuita de assi~ 
tência médico-ambulatorial. 

O Município de São Gotardo, com 70 anos de emancipação 
política, possui, hoje, características ímpares em tcx;la 
a região em que se localiza. Predomina ,ali, a pecua-

ria extensiva e a rnonocultura mecanizada, ambas 
atividades geradoras de concentração de riqueza 
nas mãos de poucos, enquanto a massa de traba -
lhadores se vê, grande parte do ano, desempregada. 

Tal .situação e agravada quando se leva em co~ 
ta que a maioria dela é constituída de bóias-fri-
as, que acabam por trabalhar nos municípios cir 
cunvizinhos e formar nestes grandes favelas,po~ 
que a sua baixa remuneração não lhes permite ad 
quirir terreno e construir residência condigna~ 

Para se revolver tais problemas devem ser to-· 
rnadas medidas-saneadoras, e urna delas é a assis 
tência médica, a f irn de que se e vi te, ainda maiS, 
a perambulação dessa grande massa humana em busca 
de tal benefício. 

Espera-se, pois, que se sensibilizem as auto-
ridades constituídas no atendimento dessa justa 
reivindicação do povo e do Prefeito Municipal. 

Aguarda esse parlamentar a aprovação do pre -
sente requerimento, que contém o apoiamento pa~ 
lamentar de praxe. 

Hugo Gontijo 
- Publicar. À comissão de Saúde. 

REQUERIMENTO N9 2.663/85 
Exrno.Sr.Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado abaixo assinado, nos termos regi -
mentais, requer, ouvido o Plenário, seja envia-
do ofício aos Exrnos. Srs. Governador do Estado, 
Hélio Carvalho Garcia, Diretor-Geral do DNER e 
D~retor-Geral do DER-MG, solicitando a constru-
çao, na cidade de Uberlândia, de um trevo rodo-
viário na bifurcação da BR-050 com o acesso à 
BR-452, que liga Uberlândia a Araxá. 

Sala das.Reuniões, 19 de março de 1985. 
Luiz Alberto Rodrigues - Samir Cecília - Neif 

Jabur - Wainer Ávila - José da Conceição - Pe -
dro Narciso - José Maria Borges. 

JUSTIFICAÇÃO - Na saída de Uberlândia pela B~ 
050 - que liga esta cidade a são Paulo e Goiás -
existe um entroncamento que possibilita o aces-
so para Araxá de veículos que trafegam no sent~ 
do Uberlândia-São Paulo na referida rodovia. 

O fato é que tal acesso representa um perigo 
em potencial de acidente para todos os motoris-
tas que tentam fazer a conversão à esquerda com 
destino à BR-452, que conduz a Araxá. 

Para isso, é necessária urna arriscada manobra 
de atravessar duas pistas de rolamento da BR-050, 
sem que se verifique a existência de um trevo -
corno o exigem as normas de segurança numa rnod~~ 
na auto-estrada - que possibilite sua execuçao 
sem expor ao perigo as vidas de motoristas e 
passageiros. 

8 int.eressante acrescentar que essa tal "arrn~ 
dilha rodoviária" se localiza já em região urb~ 
nizada e nas proximidades do conjunto Habitaci9_ 
nal Alvorada, de grande contingente populacio -
nal. 

Portanto, além de tráfego normal de veículos 
com destino a Araxá, existe, ainda, o tráfego 
local, inclusive de ônibus municipais que ser -
vem a região, todos tendo obrigatoriamente de 
executar a perigosa travessia. 

Resulta daí que o local já está se tornando ~ 
farnado na região pelos frequentes acidentes, i~ 
clusive com vítimas fatais, que ali se sucedem. 

Em virtude disso, é mister que providências~ 
gentes sejam tornadas, no sentido de se contruir 
um t7e~o que permita o tráfego de veículos em 
cond~ço~s seguras na bifurcação da BR-050 com o 
acesso a BR-452, em Uberlândia, para o que faz~ 
mos veemente apelo ao Sr. Governador do Estado, 
ao DNER e DER, apelo esse que esperamos ver a -
tendido o mais breve possível. 

Luiz Alberto Rodrigues 
- Publicar. A Comissão de Economia e Obras PÚ 

blicas. 
REX:!UERIMENro N9 2 • 6 6 4 I 8 5 

Exrno. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

O Deputado abaixo assinado, regimentalmente ~ 
poiado, solicita, ouvido o Plenário, seja envi~ 
da correpondência ao Exmo. Sr. Ministro da Fa -
zenda, Francisco Dornelles, e ao Exrno. Sr. Pro-
curador-Geral da Fazenda Nacional, objetivando 



a criação e instalação de uma Procuradoria da 
Fazenda Nacional no Munic!pio de Uberlándia-MG. 

Sala das Reuniões, 19 de março de 1985. 
Luiz Alberto Rodrigues - Pedro Narciso - Josã 

Maria Borges - Neif Jabur - Samir Cecilia - Wa! 
ner Ávila. 

JUSTIFICAÇÃO - Por estar situada em estratãgi 
ca posição geogrãfica, no coração do Brasil Ce~ 
tral, ao norte da região do Triângulo Mineiro, 
Estado de Minas Gerais, Uberlándia é o vértice ce 
três corredores de exportação: os de Santos, V! 
tória e Ilhéus, constituindo ponto de convergê~ 
cia de toda a região triangulina e exercendo i~ 
fluência sócio-econômica em uma área superior a 
1 milhão de quilômetros quadrados, além de int~ 
grar o Centro-Sul com o Centro-Oeste e Norte do 
Brasil. 

Como conseqüência desses fatores, ocorreu um 
rápido desenvolvimento do Munic!pio em todos os 
setores, destacando-se a sua grande atividade ~ 
conômica, com a existência de um distrito. indus 
trial que conta com mais de 40 indústrias im= 
plantadas e outras dezenas em fase de implant~ 
ção, gerando 7 mil empregos diretos e com prev! 
são de alcançar um total aproximado de 9 mil e~ 
pregos. 

A pujança do setor bancário é constatada pela 
presença de 42 agências instaladas na cidade,pe~ 
tencentes a 33 instituições financeiras. 

Assim sendo, fundamentados nesse contexto e 
considerando ainda que a agência da Delegacia Re-
gional da Receita Federal em Uberlándia está ela~ 
sificada em primeiro lugar no Estado de Minas 
Gerais, bem corno tomando-se por base o grande 
volume de tributos federais arrecadados e a 
quantidade de feitos executivos de Divida Ativa 
da Fazenda Nacional, é que vimos solicitar ao 
Ministério da Fazenda e à Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional a criação e instalação de uma 
Procuradoria da Fazenda Nacional naquele Municf 
pio. 

Certos estamos de que providências urgentess~ 
rão adotadas nesse sentido, facultando, assim, 
aos empresários da região solucionar, com rapi-
dez e menos dispêndios, os problemas inerentes 
às suas atividades, no que diz respeito à Faze~ 
da Nacional. 

Luiz Alberto Rodrigues 
- Publicar. Â Comissão de Justiça. 

REQUERIMENTO 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de .Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, na forma regi-
mental, requer a V.Exa., ouvida a Casa,seja fo~ 
mulado um voto de congratulações com o povo de 
Itajubá, pela comemoração do 1669 aniversárioda 
cidade. 

Requer, ainda, que da decisão da Casa se dê 
conhecimento ao Prefeito Municipal, Sr. Ambró -
sio Pinto, e ao Presidente da Cãmara Municipal, V~ 
reador Heitor Ribeiro dos Santos. 

Sala das Reuniões, 19 de março de 1985. 
José Pereira - Mares Guia - Jésus Trindade 

Geraldo Pereira Sobrinho - José Maria Borges 
MÍlton Salles - Elmo Braz. 

JUSTIFICAÇÃO - Destacando-se como uma das mais 
desenvolvidas e prósperas cidades sul-mineiras, 
Itajubá comemora nesta semana a passagem do seu 
1669 aniversário de fundação, ocorrida precisa-
mente no dia 19 de março de 1819. 

Localizada nas encostas das montanhas da ser-
ra da Mantiqueira, Itajubá é considerada a "Ci-
dade universitária" da região, por possuir di -
versas faculdades, como as de Medicina, Engenh~ 
ria, Filosofia e Economia. _ 

Além de centro industrial, destaca-se tambem 
como cidade industrial, e a sua população tem 
sofrido um crescimento a uma taxa extraordiná -
ria, pela imigração de trabalhadores em busca 
de emprego nas mais de 30 indústrias ali insta-
ladas nos últimos anos. 

A todos os cidadãos de Itajubá, os nossos ca-
lorosos cumprimentos por esta data festiv<;: 

Como representante da cidade na Assemble1a L~ 
gislativa do Estado de Minas Gerais, não pode -
ria deixar passar despercebida esta data que t~ 
to nos traz alegria. 
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Nada mais justo, portanto, que seja aprovado o 
presente requerimento. 

José Pereira 
- Publicar. 

REQUERIMENTO 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, na forma regi-
mental, comunica a V.Exa. e à Casa o falecimen-
to da Prof~ Maria da Glória Nogueira Coelho, o-
corrido em São Gonçalo do Sapucai, no dia 9 de 
março de 1985, e requer um voto de pesar pelo 
infausto acontecimento. 

Solicita o signatário que esta Assembléia ma-
nifeste seu pesar à família enlutada, na pessoa 
do viúvo, Sr. Sebastião Coelho Maciel, residen-
te na Rua Senador Manuel Alves de Lemos, naque-
la localidade. 

Sala das Reuniões, 19 de março de 1985. 
João Rosa - Jairo Magalhães Alves - Jésus Tr~ 

dade - Clêuber Carneiro - Marcos Peixoto - Ge -
raldo Pereira Sobrinho - Milton Salles - José 
Pereira. 

JUS'l'IFICAÇÂO - O falecimento da Prof'i' Maria da 
Glória, mais conhecida como "Glo;::inha" causou ~ 
norme consternação à sociedade sao-gonçalense. 

Filha de família tradicional, prima do Minis-
tro Aureliano Chaves, era conceituada professo-
ra da Escola Estadual Bárbara Heliodora, em cu-
ja Secretaria prestava seu~ relevantes ~erviço& 

casada com o Sr. Sebastiao Coelho Mac1el, fa-
zendeiro em são Gonçalo do Sapucai, a Prof'i' Ma-
ria da Glória foi mãe e esposa exemplar, tendo 
deixado sets filhos: Evãnio, Adilson, Stela Ma-
ris Maria Stela, Túlio e Frank. 
D~rante toda a sua existência, soube, com a 

sua humildade e bondade, cativar a amizade d~ 
todos que com ela tiveram a felicidade de conv~ 
ver. 

Unindo-me aos lamentos da familia, deixo aqui 
consignadas as minhas condolências. 

João Rosa 
- Publicar. 

REQUERIMENTO 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

o Deputado que este subscreve, na forma reg~
mental, requer a V.Exa. seja i~serido nos a~a1s 
da casa um voto de congratulaçoes com a Reflna-
ções de Milho Brasil Ltda. pelos dez anos de a-
tividades de sua fábrica de Pouso Al~gre .. 

Requer,ainda, que desta manifestaçao seJa ~a
do conhecimento à diretoria daquela empresa,Ju~ 
tando-se ao expediente cópia de inteiro teor da 
justificação que a fundamenta. 

Sala das Reuniões, 19 de março de 1985 .. 
João Rosa _ clêuber carneiro - Marcos Pelxoto-

Jairo Magalhães Alves - Jésus Trindade - Geral-
do Pereira Sobrinho - José Pereira - MÍlton Sal 
les. 

JUSTIFICAÇÃO - Fundada em 1929, a 
de Milho Brasil Ltda. ê um~ e~presa 
com capital social de 52 b1lhoes de 
tendo tido, no exercício de 1984, um 
to de 458 bilhões de cruzeiros. 

Refinações 
industrial 
cruzeiros, 
faturamen-

Intimamente ligada à agricultura, vem c~nsu -
mindo por volta de 500 mil toneladas ~nua~s de . 
milho adquiridas nos Estados de Goias,Sao Pa~ 
lo, P~raná, Minas Gerais e Pernambuco. Tem como 
fornecedores cerca de 5.800 pequenos produ~ores, 
50 cooperativas de produtores e 100 comerc1an -
tes atacadistas. 

A sua linha de produtos - sopas, caldos~ c~n
dimentos desidratados e maionese ~ come:c1al1z~ 
da sob as marcas Knorr e Hellmann s, fo1 in~ro
duzida no Pais no inicio dos ~n~s 6~, const~t~
indo, desde então, uma divers1f1ca?ao de ~t~vl
dades em relação às suas linh~s ma1s tra~1c1o 
nais, quais sejam, as dos der1vados de ~1~ho. 

Por volta de 1972, solidificada a pos1çao das 
marcas Knorr e Helmann's, a empresa sentiu a n~ 
cessidade de construir uma fábrica especifica~ 
ra essa linha. Dessa maneira, foi construída a 
fábrica de Pouso Alegre, que, entrando em oper~ 
ção em 1975, comemora hoje dez anos. 

A E'ábrica de Pouso Alegre foi a primeira gra.!t_ 
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de indústria a se instalar naquele Município.A-
tualmente, com uma arrecadação de ICM da ordem 
de 10 bilhÕes de cruzeiros (exercício de 1984), 
é a maior contribuinte do Município, responden-
do por 50% da arrecadação deste, e a segunda mm 
or contribuil;te da região do Sul de lünas GeraiS. 

A comemoração do seu 109 aniversário de insta 
lação no Município de Pouso Alegre marca o iní-
cio de uma nova fase de crescimento, com uma su 
bstancial ampliação de suas instalações, atra = 
vés da construção, ora em início, de uma moder-
na refinaria de Õleos vegetais comestíveis. 

Essa ampliação, que representa investimentos 
da ordem de 8 milhÕes de dólares, abre, assim,no 
vas perspectivas para uma maior contribuição da 
empresa ao progresso do Município e da Região. 

Em vista do acima exposto, espero contar com 
o apoio de meus ilustres pares para a aprovação 
do presente requerimento. 

João Rosa 
-Publicar. 

REQUERIMENTO 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

o Deputado que este subscreve, regimentalmen-
te apoiado, requer a V.Exa., ouvido o Plenário, 
seja consignado em ata de nossos trabalhos e in 
serido nos anais da Casa um voto de profundo pe 
sar pelo falecimento do Dr. Orlando de Morais 
Moretzsohn, ocorrido nesta Capital no dia 5 de 
março corrente, e solicita que esta Assembléia 
manifeste o seu pesar à família enlutada na pes 
soa de seu filho, Dr. Orlando Moretzsohn FilhÕ, 
residente nesta Capital, à Rua Bernardo Guima -
rães, n9 280. 

Sala das Reuniões, 19 de março de 1985 .. 
Roberto Luiz Soares - Paulo Araújo - Samir Ce 

cílio - vera Coutinho - Luiz Alberto Rodrigues= 
José Maria Borges. 

JUSTIFICAÇÃO - O falecimento do Dr. Orlando de 
Morais Moretzsohn causou a todos nós profundo pe 
sar, porquanto dele seremos sempre devedores,d~ 
ante dos incontáveis benefícios e ensinamentos que 
proporcionou durante sua gloriosa existência. 

Cumpriu o Dr. Orlando Moretzsohn com os seus 
ideais e, principalmente, com o seu dever de ma 
rido exemplar, pai extremoso e profissional ín= 
tegro, competente e dedicado, demonstrados atra 
vés de seus grandes feitos como advogado deste= 
mido e homem público de inabalável honradez. 

E podemos atestar que o Dr. Orlando Moretzsohn, 
no decorrer de sua carreira, prestou relevantes 
serviços à ordem pública em Minas Gerais, uma 
vez que, bacharel em Ciências e Letras e ainda 
em Direito pela turma de 1925 da então Universi 
dade de Minas Gerais, exerceu brilhantemente os 
cargos de Delegado Especial de Ordem Pública,Vi 
gilância Geral de Menores, Chefe de Unidades PÕ 
liciais e ainda Corregedor-Geral de Polícia dÕ 
nosso Estado. 

No ano de 1957 aposentou-se, merecidamente,co 
mo Delegado-Geral de Polícia, continuando,entre 
tanto, a dar sua contribuição séria e eficaz na 
condição de Presidente da Junta Administrativa de 
Recursos de Infrações - JARI, do DETRAN - MG. 

o Dr. Orlando Moraes Moretzsohn era filho de 
José Augusto Carneiro Moretzsohn e Maria Moraes 
Moretzsohn, tendo nascido a 2 de setembro de 
1899, na fazenda de Bananeiras, localizada no 
Município de p~esidente Bernardes, e, após uma 
vida profícua, aos 86 anos incompletos, quis a 
vontade divina levá-lo do nosso convívio para 
o sublime descanso, deixando inconsoláveis seus 
seis filhos, 21 netos e dez bisnetos, que lhe 
sobrevivem, além de irmãos, sobrinhos e inúme -
ros amigos, seus eternos admiradores e que ja -
mais esquecerão do ilustre e grande homem que 
foi o Dr. Orlando Moraes Moretzsohn. 

Era o saudoso Dr. Orlando Moraes Moretzsohn 
viúvo de D. Lilia Moraes, filha do inesquecível 
professor Moraes, a qual, educadora que era,sou 
be, juntamente com o esposo, transmitir aos fi= 
lhos uma esmerada instrução e um exemplo ~empre 
seguido. 

Confiamos, pois, no indispensável apoio dos 
eminentes pares, a fim de que a presente propo-
sição obtenha a sua merecida aprovação nesta Ca 

sa, participando assim da grande dor causada p~ 
lo infausto acontecimento. 

Roberto Luiz Soares 
- Publicar. 

REQUERIMENTO 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, na forma regi-
mental, devidamente apoiado, requer a V.Exa.,ou 
vido o Plenário, um voto de pesar pelo faleci = 
menta do Vereador Isauro Alves da Silva, ocorri 
do na cidade de Rio Piracicaba. -

Solicita, ainda, que da decisão da Casa seja 
dada ciência à família enlutada, residente na 
Rua José Martins Cotta, n9 366, naquela cidade. 

Sala das Reuniões, 19 de março de 1985. 
Mendes Barros - Luiz Alberto Rodrigues - Vera 

Coutinho - Armando Costa - José Maria Borges -
Samir Tannus - Neif Jabur. 

- Publicar. 
REQUERIMENTO 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

O Deputado abaixo assinado, regimentalmente a 
poiado, ouvindo a Casa e assentindo esta,requer 
a V.Exa. faça constar nos anais da Assembléia w 
gislativa um voto de pesar pelo falecirrento do Sr. Fran= 
cisco Pereira dos Santos, ocorrido dia 13 pass~ 
do, na cidade de Uberlândia. 

Requer, ainda, que da decisão seja dada ciên-
cia à família enlutada, na pessoa da viúva,Gui~ 
mar dos Santos, residente naquela cidade,na Rua 
Santos Dumont 610, apt9 602. 

Sa~a das Reuniões, 19 de março de 1985. 
Joao Pedro Gustin - Samir Tannus - Vera Couti 

nho - Armando Costa - José Maria Borges - Neif 
Jabur. 

JUSTIFICAÇÃO - Francisco Pereira dos Santos e 
ra p=ssoa das mais queridas na sociedade de u-
berlandia, onde militava na política, tendo at~ 
ado como Vereador e Vice-Prefeito. 

Deixou família, inúmeros amigos e uma lacuna 
impreenchivel na sociedade uberlandense. 

João Pedro Gustin 
-Publicar. 

REQUERIMENTO 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

? Deputado abaixo assinado, regimentalmente ~ 
polado, ouvida a Casa e assentindo esta, requer, 
a V.Exa. faça constar nos anais da Assembléia I~ 
gislativa um voto de pesar pelo falecimento do Sr. 
Adriano Nicácio de Andrade, ocorrido dia 13 pa~ 
sado, na cidade de Crucilândia. 

. R~quer~ ainda, que da decisão seja dada ciê~ 
Cla a famllia enlutada, na pessoa da viúva, Ma-
ria Lizia Oliveira, residente na referida cida-
de. 

Sala das Reuniões, 19 de março de 1985. 
João Pedro Gustin - Samir Tannus - Vera Cou-

tinho - Armando Costa - José Maria Borges -Neif 
Jabur. 

JUSTIFICAÇÃO - Adriano Nicácio de Andrade e-
ra pessoa de grande expressão na cidade de Cru-
cilândia, onde atuou como Vereador e líder poli 
tico. -

Deixou família e inúmeros amigos,causando sua 
morte_uma enorme lacuna naquela sociedade. 

Joao Pedro Gustin 
- Publicar. 

REQUERIMENTO 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve requer a V.Exa., 
na forma regimental, seja consignado em ata dos 
nossos trabalhos, para constar dos anais da Ca-
sa, um voto de congratulações com a família de 
José Bernardino Alves, em virtude das comemora-
ções do centenário do seu nascimento. 

Requer ainda, que desta decisão seja dada ci-
ência à família, na pessoa de sua filha, Nancy 
Alves Nilo, residente na Rua Araguari,1.450, apt9 
303, Capital. 

Saladas Reuniões, 19 de março de 1985. 



João Navarro - Hugo Campos - Fernando Rainho-
Narc~lio Mendes - Domingos Lanna - João Rosa. 

JUSTIFICAÇÃO - Estamos comemorando o centená-
rio de nascimento de Jos~ Bernardino Alves, nas 
cido a 15 de março de 1885, na cidade de Turvo~ 
hoje Andrelãndia, Minas Gerais, e falecido em 4 
de abril de 1967, em sua terra natal. 

Por ocasião, queremos exaltar aqui suas quali 
dades de homem público, de cidadão voltado para 
o bem comum e o engrandecimento de seu Pais.Corn 
seu grande amor à liberdade e à democracia, pa-
triota e modesto que era, sem apegos à glória e 
ao poder, prestou relevantes serviços à sua Pá-
tria. 

Começou sua vida pública e politica no Estado 
do Espírito Santo. Quando Jerónorno Monteiro se 
elegeu Presidente do Estado do Espirito Santo, 
buscou entre os recentes formandos em Direito, 
um que, pelo seu talento, caráter e dedicação, 
pudesse integrar o quadro dirigente de seu Go -
verno. Foi Jos~ Bernardino Alves Júnior, com a-
penas 25 anos de idade, convidado para ser Ofi-
cial de Gabinete, logo passando a Secretário da 
Presidência e Diretor do Setor de Obras e Ernpre 
endirnentos Gerais. -

Jerônimo Monteiro, ao oferecer-lhe um retra -
to, colocou a seguinte dedicatória: "Ao meu pre 
zadissirno e dileto colega e esforçado cornpanhei 
ro de trabalho no Governo, Dr. Jos~ BernardinÕ 
Alves Júnior, corno preito de homenagem pelo mui 
to que fez nesse quatriênio pelo bem comum e pe 
lo progresso do Estado". -

Jos~ Bernardino, dispondo-se a voltar para Mi 
nas, pediu exoneração do cargo que ocupava. Je= 
rónirno Monteiro não concordou, negando-lhe exo-
neração e fazendo publicar, no jornal oficial,u 
ma nota negando este pedido em face da conduta 
exemplar e da extraordinária cópia de serviços 
ao Estado, caracterizada pela competência, seri 
edade e esforço devotado no engrandecimento e 
progresso daquele Estado. Continuou Jos~ BernaE 
dino, então, suas funções at~ que, eleito Pres! 
dente o Coronel Marcondes de Souza, veio este 
impor, sua permanência para exercer o cargo de 
Secretário Geral do Estado no quatriênio 1912/ 
1916. 

Findo este período, Jos~ Bernardino decidiud~ 
finitivamente voltar para Minas. Na ocasião rece-
beu do Presidente Marcondes carta da qual extra 
imos este trecho: "Meus sinceros agradecimentos 
pelos inestimáveis serviços à minha administra-
ção, com lealdade e dedicação que sempre mante-
ve no alto cargo, deixando traços salientes de 
sua conpetência. Podendo avaliar a falta que 
sinto de nossa boa camaradagem de quatro anos, 
reconheço na sua pessoa mais um amigo do que um 
servidor do Estado". 

A vinda de Jos~ Bernardino paraMina~ ocorreu 
em 1917, tendo seu pedido de exoneraçao reperc~ 
tido na imprensa capixaba com os maiores elogios 
à sua atuação no Estado. Na ~poca publicou a"Re 
senha Judiciária": "Por haver resolvido se reti 
rar do Espírito Santo para empregar sua ativida 
de como advogado em Minas Gerais, seu Estado na 
tal, deixou de fazer parte desta direção o ilus 
tre Dr. Jos~ Bernardino Alves Júnior. Nas diver 
sas e elevadas funções que aqui exerceu, mani 
festou sempre extraordinária operosidade, alia= 
da a um caráter probo e uma inteligência de des 
taque e cultura". Foi assim que José BernardinÕ 
Alves deixou o Espírito Santo. Foi-lhe ofereci-
do então, por seu pai, sociedade no seu escrit-ª 
rio de advocacia e de Odilon Braga e mais tarde 
com seu irmão João Bernardino Alves. Em 1928 en 
tregou este escritório ao seu irmão, para aten= 
der ao chamamento que lhe fazia o Presidente do 
Estado, Antônio Carlos Hibeiro de Andrade, para 
servir ao seu Governo. 

A volta de José Bernardino à administração pú 
blica foi imposta em virtude de grande amizade 
pelo Presidente Antônio Carlos, que, criando a 
Diretoria-Geral do Tesouro de Minas, o non-eou pa-
ra esse posto. Na ocasião recebeu de Mendes Pi-
mentel, de próprio punho, estas palavras: "N:ão 
lhe dou parab~ns pela sua nomeação, porque fel! 
citações devem ser dirigidas ao Estado e ao seu 
Presidente, que conseguiu angariar para o serv! 
ço público uma brilhante inteligência, que lhe 
serã utilíssima." Igual demonstração recebeu de 
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Frederico Álvares da Silva, do integro Milton 
Campos, do Desembargador Alberto Luz e de mui-
tos outros. 

Organizada a Diretoria-Geral do Tesouro Antó 
nio Carlos levou José Bernardino para a S~creta 
ria das ~~na~ças, numa época em que precisava 
da exper~enc~a de um homem público de notória 
capacidade para gerir as finanças do Estado, no 
momento em que se desfraldava a bandeira da Ali 
ança Liberal, com o maior risco para as finan= 
ças do Estado. 

Em setembro de 1932, o venerando Presidente Ole 
gário Maciel confiou-lhe novamente a direção da 
Secretaria das Finanças.Ocupou também ao mesmo 
tempo, a Presidência do Conselho Consultivo do 
Governo do Estado. Foi condecorado com a Medalha 
da Inconfidência Mineira. Jos~ Bernardio foi Depu-
tado Federal de 1934 a 1937. 

Nos idos de 1930, com urna capacidade de traba-
lho toda peculiar, contribui para que problemas 
de grande dimensão da comunidade mineira tives-
sem soluções mais justas e mais oportunas, de acor-
do com as circunstâncias da época. De modo parti 
cular, Jos~ Bernardino Alves amou a ciência das 
finanças e se dedicou às letras económicas.Parti 
cipou da elaboração da Carta de 1934, emprestan= 
do a sua contribuição, esforço e inteligência. E, 
mais do que isso, na condição de Secretário das 
Finanças de Minas Gerais, durante a Revolução de 
1930, foi exatamente aquele que, em altas mano-
bras financeiras e econômicas, conseguiu dotar o 
Estado de Minas Gerais dos recursos necessários 
à aquisição de armamentos, de medicamentos e de 
tendas de campanha. Equipamento necessário para 
que Minas saisse da revolução com a bandeira da 
vitória. 

Em decorrência do golpe de Getúlio Vargas, que 
fechou o Congresso Nacional, implantando no Pais 
a ditadura, José Bernardino foi daqueles que lu-
taram denodadamente, que recusaram galas e honra 
rias e que preferiram o anonimato a recolher-se 
à vida privada. Após isso, ocupou, então, a des-
tacada posição de Presidente do Banco da Lavoura 
e póde dar àquela organização bancária dimensões 
tais que a fizeram configurar-se como uma das po 
tências no território nacional. -

José Bernardino Alves foi tamb~m jornalista e 
segundo Prefeito de Vitória, capital do Espirito 
Santo. Presidente do Sindicato dos Bancos por dois 
biênios. Fez parte do Conselho Penitenciário. Foi mem 
bro do Instituto dos Advogados e dos Conselhos 
das Companhias de Eletricidade do Alto Rio Doce 
e Telefônica de Minas Gerais. Diretor Fiscal do 
Banco Hipotecário e Agricola. Membro da Comissão 
Hevisora da Divisão Administrativa,como substitu 
to do Secretário do Interior. -

Concorreu muito para o êxito de José Bernardi-
no, em todas as suas funções, a sua fé inabalá-
vel e seu espiri to religioso. Foi casado CJ:ro .. Geor 
giana Mafra Alves (falecida) , deixando os seguin 
tes filhos: José Ranufo, bacharel em Direito(fa= 
lecido), casado com Jovelina Souza Alves; Darcy, 
empresário, casado com Conceição Toledo Alves; 
Dagmar, casada com o engenheiro agrônomo Octávio 
Magno Ribeiro; Luiz Antônio, bacharel em Direito, 
casado com Edith Salgado Alves (falecida), e Nan 
cy, viúva de João Batista Nilo (magistrado), bem 
como inúmeros netos e bisnetos. 

Nada mais justo, portanto, que a aprovação do 
presente requerimento, e para tal peço o apoio 
dos nobres pares. 

João Navarro 
- Publicar. 

REQUERII1ENTO 
Exmo.Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Hinas Gerais. 

O Deputado signatário requer a V. Exa., na foE 
ma regimental, seja formulado um voto de aplauso 
ao povo e às autoridades de Itajubá, pelo trans-
curso do 1669 aniversário da fundação da cidade, 
comemorado no dia de hoje, 19 de março. 

Requer, ainda, que da decisão da Casa seja da-
da ciência à comunidade, na pessoa do Exmo. Sr. 
Prefeito Municipal. 

Sala das Reuniões, 19 de março de 1985. 
Euclides Cintra - Jaime Martins - Jésus Trinda 

de - Paulo Araújo - João Navarro - Mílton Salles. 
JUSTIFICAÇÃO - Em 1753 o arraial denominado So 



206 

ledade de rtajubã foi elevado à categoria de cu-
rato e veio a ser conhecido como Itajubá Velho, 
em conseqüência do surgimento desse novo núcleo 
populacional perto de Boa Vista, que todos pass~ 
ram a chamar Itajubá. 

Em 14 de julho de 1832, um decreto imperial 
criou a freguesia da Boa Vista de Itajubá. Face 
à grande prosperidade do termo, foi o seu terri-
tório desmembrado do de Campanha (Decreto-Lei n9 
355, de 27 de setembro de 1848), quando recebeu 
foros de vila e de cabeça do município. 

Com a Lei Provincial n9 1.149, de 1862, a sede 
municipal foi elevada à categoria de cidade. 

Quando os primeiros moradores se reuniram para 
dialogar, fizeram uma indagação surpreendente: "Se-
ria este, exatamente, o lugar ideal para cons-
truirmos nossa sociedade, o berço de nossos fi-
lhos?" 

Para espanto da maioria, a pergunta não deixa-
va de ser embaraçosa, porque todos sabiam que o 
terreno acidentado, o espaço reduzido e irregu-
lar, o acesso difícil, a par de um clima hostil 
e inconstante, só poderiam entravar o progresso 
de uma cidade nascente. 

Entretanto, a povoação, alegre e descontraída, 
mostrou o quanto estava firme em contribuir pa-
ra o desenvolvimento regional de Minas. A cida-
de, planejada na raiz de extensa colina, impre~ 
sionou e vem impressionando a todos. 

E, assim, Itajubá transformou-se num das cida-
des mais prósperas do Estado. Depois de alcançar 
rapidamente a moderna tecnologia industrial, ali 
vieram a despontar diversas indústrias de renome 
internacional, como a fábrica de armamentos e a 
única indústria de helicópteros da Arrérica do Sul, 
a HELIBRJ'i.S. 

Atualmente, conta o Município com indústrias 
de tecelagem, calçados, autopeças, produtos ali-
mentícios e outras igualmente representativas. 

o setor educacional conta com uma rede de est~ 
belecimentos de ensino que abrange todos os graus, 
inclusive ensino superior, como as Faculdades de 
ciências Econômicas, de Filosofia, Ciências e L~ 
tras, de Enfermagem e a Escola Federal de Enge-
nharia, entre outras. 

Ao completar 166 anos de fundação, portanto, 
Itajubá pode apresentar ao País uma soma apre-
ciável de realizações, não apenas pela pujança 
da sua economia, como também pelo valor de sua 
gente. 

Sua organização municipal, dirigida à promoção 
do bem-estar social, é o resultado do esforço con-
jugado da população e das autoridades locais. 

Por isso mesmo, tornou-se conhecida de todos 
pela qualificação dos jovens formados em suas es 
colas, que concorrem para o engrandecimento do 
País em todas as áreas. 

rtajubá, portanto, é 1.ll1B. parte do território mine_! 
ro que deve ser homenageada, pela honradez de seu po-
vo, de suas famílias, de seus políticos e de seus a::! 
ministradores ,qu.e muito contribuem para a sua grandeza. 

Pelas razoes expostas, contamos com o apoio 
dos nobres pares para a aprovação do presente re 
querimento. 

Euclides Cintra. 
- Publicar. 

REQUERIMENTO 
Exmo.Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado infra-assinado, devidamente apoiado, 
requer a V.Exa., nos termos do artigo 263 do Re-
gimento Interno, a tramitação abreviada para o 
projeto de resolução de sua autoria, publicado no 
"Minas Gerais", "Diário do Legislativo", de 9/3/85, 
página 37, e republicado sob o n9 1.176/85 naqu~ 
le órgão oficial, em 15/3/85, pág. 35. 

Sala das Reuniões, 19 de março de 1985. 
Raimundo Albergaria - Artur F'agundes João 

Araújo Ferraz - Camilo Machado - Sílvio Mitre -
Armando Costa - Hugo Gontijo - Jaciel Pereira. 

- Publicar. 
COI1UNICAÇÂO 

Exmo.Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que esta subscreve cumpre o doloro-
so dever de comunicar à Casa o falecimento do Sr. 

Bernardo Alvares, ocorrido em 4/3/85, e solicita 
que do pesar da Casa seja dada ciência à família 
enlutada, na pessoa da viúva, Sra. Maria José Ca 
panema Alvares, residente na P-ua Timbiras, 2257 
301 - Funcionários, Capital. 

Sala das Reuniões, 19 de março de 1985. 
Jaciel Pereira. 
- Ciente. Publicar. Comunique-se. 

COHUNICAÇÂO 
Exmo. Sr.Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que esta subscreve, na forma regi-
mental, comunica à Casa o falecimento de Marcelo 
Ferreira, ocorrido em Governador Valadares, e so 
licita que esta Assembléia manifeste seu pesar ã 
família enlutada, na pessoa de seu pai Joaquim 
Ferreira, residente na Rua Afonso Pena' 2.079,na 
que la cidade. ' -

Sala das Reuniões, 19 de março de 1985. 
Hendes Barros. 
- Ciente. Publicar. Comunique-se. 

COMUNICAÇÃO 
Exmo.Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que esta subscreve, na forma regi-
mental, cumpre o doloroso dever de comunicar à 
Casa o falecimento do Sr. Jurandir Fonseca, ocor 
rido dia 27 próximo passado, na cidade de Poços 
de Caldas, e solicita um voto de pesar pelo in-
fausto acontecimento. 

Requer, ainda, seja dada ciência deste voto à 
f~mília enlutada, na pessoa da viúva, Sra. Vale~ 
tlna Fonsecá, residente na Rua Gabriel Rodrigues 
Martins, 277 - Poços de Caldas. 

Sal;; das Reuniões, 19 de março de 1985. 
Jose Maria Chaves - Jaime Martins - Hugo Cam-

pos - Paulo Araújo - Jairo Hagalhães Alves - Jé-
sus Trindade - Armando Costa _ João Rosa - José 
Pereira - José Geraldo de Oliveira. 

JUSTIFICAÇÃO - o falecimento do sr. Jurandir Fon-
seca causou profunda consternação a todos que o 
conheceram e tiveram o privilégio de desfrutar de 
sua sabedoria de vida e de seu humilde trato. 

Ele foi por 40 anos linotipista do "Diário de 
Poçc;s ~e Caldas". Era muito querido no meio jor-
nallStlco e esportivo, sendo ainda um grande che 
fe de família. ' -

Deixa a viúva, Sra. Valentina Fonseca, e os f_! 
lhos, Luiz Antônio Fonseca e João Carlos Fonseca. 

Associando-nos às manifestações de pesar, est~ 
m?s certos de que sua lembrança permanecerá ind~ 
leve! para todos nós que o admirávamos. 

P~r ~ssas razões, solicito aos nobres para o 
apolo_a presente comunicação. 

Jose 11aria Chaves. 
- Ciente. Publicar. Comunique-se. 

COMUNICAÇÃO 
Exmo.Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que esta subscreve na forma regi-
mental, comunica à Casa o falecimento do Sr. Cid 
Gomes de Queiroz, ocorrido na cidade de Ponte 
Nova, no dia 11 do corrente. 

So!icit~ que esta Assembléia ma~ifeste seu pe-
sa~ <; ~am;l~a ~nlutada, na pessoa da viúva, D. 
Gllcerla relXelra Borges de oueiroz residente 
na Rua Harechal Deodoro, 137·,- naquel~ cidade. 

Sala das Reuniões, 19 de março de 1985. 
Domingos Lanna. 
- Ciente. Publicar. Comunique-se. 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra o nobre Depu-

tado José Santana. 
O SR. DEPU'rADO JOSf: SANTANA - No panorama de 

d~sa~ertos q~e constituiu a política econômica bra-
Sllelra nos ultimes anos, dá-nos alento verifi-
car que, pelo menos no setor energético os acer-
tos superaram em muito as frustrações. 

Com efeito, não reconhecer o acerto da políti-
ca energética do Governo Federal seria aético,so 
bretudo se considerarmos que esse êxito conviveu 
com uma realidade de fracassos contínuos em ou-
tras áreas e de agravamento da crise econômica. 

Temos em mãos aluns dados recentemente divulga 
dos pelo Ministro das Hinas e Energia, Dr. C~sa~ 



Cals, cuja imrlortánci~ c significado r1uncn 6 de-
mais divulgar, at6 porque scrvlr5o lJZtru fazer 
ver ao povo que nem tudo est6 perdido, c que ~ 
Hovo. J(epúblico. começo. com o respo.ldo de ~tl ';uns 
fatores precedentes altanente positivos. 

Assim, cumpre notar que o Brasil enfren~ou go.-
lhurdamcntc a necessidade de diversificaçao cne~ 
g0tica, desenvolvendo altcrno.tivas vãlidas c re-
duzindo a depl.mdênc.ia do petról.r~o. lloje, o Dru-
sil obt0m en~rgia a partir da madeiro., ãlcool, 
bag~ço de cana, turfa, xisto, mamona, etc. 

Para dizer apenas do Pró-~lcool, 95~ du produ-
c5o brasileira de veiculas de passagens c comer-
~iais leves, destinndos ao mercado nacional, s5o 
c~ruirlados com motor u ãlcool c, assim, j5 se fa-
brico.ram um milhão c quinhentos mil veículos,cu-
jo combustível substitui 130 mil barris de pe-
tróleo por diét. 

A imp~rtãncio. do petróleo, da ordem de um mi-
lhão de barris diários em 1979, caiu para 420 mil 
barris/dia em 1984, inclusive tornando viável o 
extraordinário superávit dc1 balança comercial,que 
chegou a treze bilhões de dólo.rcs. 

Por outro lado, a produção nacional de petró-
leo, incentivada por uma política inteligente de 
Pesquisas realistas e prospecções viáveis, che-
~ou a 530 mil barris diãrios, e atingirã o pata-
mo.r de 600 mil barris em março próximo. 

Outras fontes de energio., como o. nuclear c a 
solar, tamb6m muito ajudaram. Se a política de 
aproveitamento da energia nuclear incorreu em d~ 
sncertos, tuis como os projetos faraônicos dus 
centrais, por outro lado logramos desenvolver te2:: 
nologia própria, que jã estã sendo repassada com 
êxito como exportação para paises do terceiro mu!:: 
do. E a energia solar, num País que se gaba de 
ter 300 dias de sol por ano, caminha a passos 1~ 
gos para fixar-se como fonte efetiva de energ.ia 
alternativa. 

No carnpo da ener~ria hidrelétr.ica, em que pese o 
superdirnensionamento de alguns projetos, ai es-
tão Itaipu, Tucurui e Itumbiara. Se essas obras 
rc~resentaram maior endividamento externo e pesa 
do Snus interno, não hã dGvida de que colocara~ 
o Brasil na vanguarda do setor, e tornarão exc-
qüivel o desenvolvimento de vastas ãreas em fut~ 
ro próximo. 

No campo mineral, ªxitos significativos foram 
conseguidos. Sem mencionar especificamente ~ara
jãs, a muior província mineral do mundo, dadiva 
de Deus e de que começamos a nos beneficiar, cu~ 
pre registrar que passamos, da situação de depe!:: 
dentes do subsolo alheio, para a de exportadores 
de produtos minerais ucabudos e semi-acabados. O 
exemplo do ouro é típico: da produção anual de 
quatro toneladas, saltamos para cinqüenta tonel~ 
das em 1984, colocando o Brasil na posição de 
terceiro maior produtor mundial. 

e reconfortante verificar que se abriram em lc 
que as nossas alternativas energéticas,quando an 
teriormente só contávamos com o trinômio potró= 
leo, lenha e hidrcletricidade. t tranqüilizante 
saber que invertemos a politica mineral, passan-
do de importadores a grandes exportadores de mi-
nérios e produtos minerais. E é sobretudo jubilo 
so notar que nosso setor mineral cresceu trint~ 
por cento, contra um crescimento de quatro por 
cento do Produto Nacional Bruto. 

Com us mudanças politicas ora advindas, é hum~ 
namcnte compreensivcl que se negligenciem os accE 
tos passados, em função dos desacertos que nos 
passaram tanto. Não obstante, se hã um setor g~ 
vernamental que não nos frustrou, foi aquele en-
globado pelo Ministério das Minas e Energia. e 
uma constatação que fazemos como dever de justi-
ça, endereçando ao titular daquele órgão, Minis-
tro César Cals, nossa mensagem de louvor c reco-
nhecimento pelo cxtruordinãrio trubalho feito em 
favor do País. 

(- Da tribuna, o orudor apresenta as seguintes 
proposições:) 

REQUERIMENTO NQ 2.656/85 
Exmo.Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, dcvidmJY.mte arXJia-
do, requer a V.Exa., ouvida _n Casa~ a t~anscr~ 
ção, np~; anais desta l\sscmbleia Lc(JlslatlVü., do 
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discurso do eminente Senador Marco Maciel, pro-
nunciado por ocasião da entrego. da Medalha da 
Ordem do Mérito Legislativo, a ele conferida. 

Requer, ainda, que do fato seja dada ciªncia 
uo homenageado. 

Sala das Reuniões, 19 de março de 1985. 
José Santana - Luiz Vicente - Raimundo Alberga 

ria - Luiz Alberto Rodrigues - Nilson Gontijo = 
Antônio F<lr la. 

JUSTIFICAÇKO - O Senador Marco Antônio Maciel, 
agracicldo com u Hedalha da Ordem do !lérito Legi!'!. 
]ativo, representa uma novo. e brilhante lideran-
ça que surge no ccn5rio politico nacional. 

tlarcando sua atuação pelo equilíbrio, pela se-
riedade c pela compreensão dos difíceis momentos 
vividos pela Nação brasileira, o seu comportame!:: 
to revela o carãter c a personalidade do homem 
nordestino, dedicado a servir ã Pãtria, com pru-
dência c equilíbrio, qualidades marcantes de sua 
lideranPa e de toda sua vida política. 

Seu discurso representa a nova visão do homem 
pGblico c do politico brasileiro, nesta hora hi~ 
tór ica em que in i c iarnos um novo c i c lo destlnado a 
consolidução da democracia no Brasil, nele res-
surgindo a força inquebrantável de nosso Estado 
de Minas Gerais, que sempre contrlbul, com as foE 
ças vivas de suas ~olhares tradições, para o ~c
senvolvimcnto historico c cultural do nosso Pals. 

Conto, pelo exposto, co1!1 o apoio dos. meus no-
bres pares para a aprovaçao do requerlmento que 
ora apresento a esta Casa. 

José Santana 
- Publicar. A Mesa da Assembléia. 

REQUERH1ENTO 
Exmo.Sr. Presidente da Assembl6ia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

o Deputado que este subscreve, na forma regi-
mental, requer a V.Exa., ouvida a Casa, a consi~ 
nação, no. ata de nossos trabalhos, de um voto 
de aplauso ao Dr. Sânzio Vale Mendes, Preside!:: 
te do !linas Tªnis Clube, pelo trabalho desenvol-
vido ã frente dessa agremiação, promovendo e dl 
fundindo o esporte em todas as suus modalidades. 

Requer, ainda, que deste requerimento seja d~ 
da ciªncia ao homenageado, residente nesta Capi-
tal, na Rua Chicago, 602. 

Sala das Reuniões, 19 de março de 1985. 
José Santana - Nilson Gontijo - Luiz Vicente -

Raimundo Albergaria - Antônio Faria - Luiz Alber 
to I~odr igues. 

JUSTIFICAÇKO - Merece o nosso respeito e admi-
ração o brilhante trabalho desenvolvido por Sân-
zio Vale !1endes, Presidente do tradicional 11inas 
Tênis Clube, em prol do desenvolvimento do es-
porte em todas as suas modalidades. 

Devido ã administração séri<t c dinâmica que vem 
exercendo, sãnzio conseguiu, em um trabalho con-
junto de toda a diretoria, elevar o nome de Mi-
nas Gerais com o título de campeão de vôlei mas-
culino, título este conseguido pelo clube que 
tão bem dirige. 

Esse título representa um prêmio ao esforço ~ 
ao trabalho de sua diretoria, que, com essa vit~ 
riu, consagra o nome do clube no contexto do es-
porte mundial. 

- t t foi conseguida Essa consagraçao, entre ano, _ . 
com mui ta lu ta. Hã mui tos anos, o !H~as Tenls Cl ~ 
be vem procurando formar uma boa equlpe, busc~n
do reforçar seu time com bons at!etas _e p~ofls
sionais competentes, e, graças a obstlnaçao de 
seu Presidente, homem que se interessou pelos ~! 
portas desde os tempos em que estudava no Co~e
glo santo Agostinho, o cl~be alcan~ou.o merecldO 
destaque nos meios esportlvos brasllelros .. 

Todo esse trabalho volta<;lo ao de~e~volv~mento 
do esporte jii é uma tradiçao de fannlla, pols s~u 
pai, 11endcs Jr., é con~;.idcrado a maior expressao 
do clube, como Di.retor desde a sua fundaçao .Pro!'!. 
seguindo u obra de seu pai e trabalhando ~om.se
riedadc e equilíbrio, Sãnzio Vale Men~es c dlgno 
de nosso reconhecimento como personalldade e ex-
poente do esporte minelro, conseguindo para o M! 
nas Ténis Clube, com o fruto de seu trabalho, _o 
a~Jicionado título de campeão brasileiro de ve-
lei masculino. 

~José Santana 
-Publicar. Comunique-se. 
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COMUNICAÇÃO 

Exmo.Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que esta subscreve, nos termos regi 
mentais, vem comunicar à Casa a triste ocorrên= 
cia do falecimento, nesta Capital, da Sra. 11aria 
Amália da Costa Carnaúba. 

Ao fazer esta comunicação, solicita o signatá-
rio seja o lutuoso fato registrado nos anais da 
Casa, dando-se conhecimento desta decisão e de 
nosso pesar à família enlutada, na pessoa de seu 
viúvo, Antônio Silvano Carnaúba, no seguinte en-
dereço: CEPEL - Av. Perimetral Sul, 481 - Belo 
Horizonte. 

Plenário Presidente Juscelino Kubitschek, 19 
de março de 1985. 

Josê Santana 
- Ciente. Publicar. Comunique-se. 

COMUNICAÇÃO 
Exmo.Sr.Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que esta subscreve, nos termos regi 
mentais, vem comunicar à Casa a triste ocorrên= 
cia do falecimento, nesta Capital, da Sra. Eva 
Ximenes Elguy. 

Ao fazer esta comunicação, solicita o signatá-
rio seja o lutuoso fato registrado nos anais da 
Casa, dando-se conhecimento desta decisão e de 
nosso pesar à família enlutada, na pessoa de seu 
esposo, Assis Horeira Elguy, no seguinte endere-
ço: CEPEL - Av. Perimetral Sul, 481 - Belo Hori-
zonte. 

Plenário Presidente Juscelino Kubitschek, 19 
de março de 1985. 

José Santana 
- Ciente. Publicar. Comunique-se. 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra o Sr.Deputado 

Jésus Trindade. 
O SR. DEPUTADO JtSUS TRINDADE - (-Profere dis-

curso, que será publicado oportunamente. Da tri-
buna, o orador encaminha a seguinte proposição:) 

REQUERIMENTO 
Exmo.Gr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que est.e subscreve, com apoio regi-
mental, requer se d1gne V.Exa. mandar inserir em 
ata de nossos trabalhos um voto de aplauso ao 
ilustre coestaduano, escritor e pensador, ex-De-
putado Estadual e Federal Pedro Maciel Vidigal 
pela publicação de seu notável livro "Religião' 
Política e Humanismo". ' 

Sala das Reuniões, 19 de março de 1985. 
Jésus Trindade - Mílton Salles - Felipe Néri -

Delfim Ribeiro - Luiz Vicente - Samir Cecília -
Luiz Alberto Rodrigues - José Maria Borges - Ncif 
Jabur - José da Conceição - José Santana - Mário 
Pacheco. 

JUSTIFICAÇÃO - Esta é a 37~ publicação desse 
notável e culto mineiro, Pedro Maciel Vidigal.A~ 
teriormente, publicada: 

1 - "Amador Bueno - Hist6ria e Genealogia"l945) 
2 - "Juscelino, a UDN e Carlos Lacerda" (1956) 
3 - "O PR e o PSD" (1957) 
4 - "O Vosso Destino é Brilhar" (1960) 
5 - "Esfolando uma Calúnia" (1962) 
6 - "A Delegação Brasileira em Punta del Este" 

(1962) 
7 - "O Ministro da Justiça Classifica como Ilí 

cito Penal as Reuniões das Senhoras Cat61I 
cas" (1962) 

8 - "O Nacionalismo" (1963) 
9 - "A Indesejável Visita do Comunista Harechal Ti 

to" (1963) -
10 - "Getúlio Vargas e o Comunismo" (1963) 
11- "A Agricultura e a Reforma Agrária"(l963) 
12 - "Os Amigos do Presidente da República (1963) 
13 - "::Jom Silvério Gomes Pimenta" (1963) 
14 - "As Lições da Sabedoria Grega" (1964) 
15 - "A Carta Pastoral de Dom Oscar de Olivei-

ra e a Situação Nacional" ( 1964) 
16 - "Outra Reforma Agrária Impossível de Ser 

Realizada" (1964) 
17 - "Cada Aurora é um Contrato !lovo com a S>:is-

tãncia" (1965) 
18 - "A China Livre e o Japão" (1965) 

19 - "Paes de Almeida" (1965) 
20 - "Sacerdos in Aeternun - Minister Dei in 

Bonum" (1966) 
21 - "O Príncipe Akihito" (1967) 
22 - "Luciano Jacques de Moraes" (1968) 
23 - "José !1ateus de Vasconcelos" (1968) 
24 - "Portugal na África e na ONU" (1970) 
25 - "O Cardeal de Vasconcellos Motta" (1970) 
26 - "O Fil6sofo, o Pintor e a Revolução (1970) 
27 - "No Vale do Rio Doce" (1970) 
28 - "O Lisonjeiro Ambicioso" (1970) 
29 - "Israel Pinheiro no Governo de Minas Ge-

rais" (1970) 
30 - "De Cabeça Erguida" (1970) 
31 - "Ação Política" (1971) 
32 - "Biografia de uma Associação de caridade" (1973) 
33 - "O Cardeal de Vasconcelos Hotta" (2<;1, Edi 

ção, aumentada - 1973) -
34 - "Os Antepassados" (Volume I: A sua Terra-

(1979) 
35 - "Os Antepassados" (Volume II: A sua Gen-

te - t980) 
36 - "Retratos Literários" (1981). 
Toda a sua extraordinária produção é digna de 

ser lida com a maior atenção, e sobre ela deve-
mos meditar. Entretanto, embora, honestamente não 
conheça senão alguns de seus livros, penso que 
"Religião, Política e Humanismo" dificilmente s~ 
ria suplantado, tendo em vista a profundeza 
dos conceitos, a firmeza da fé religiosa, a cu~
tura e os notáveis exemplos que nos oferece, l~ 
clusive servindo também a pais e filhos, que po-
derão buscar, nessa obra, os mais edificantes 
exemplos de comportamento. Pedro !1aciel Vidigal, 
com seu estilo clássico e agradável, aborda, c~m 
muita propr-iedade e inteligência, temas dos ma1s 
sérios da religião e do humanismo e retrata ain: 
da vultos notáveis e saudosos da Igreja, da Po~~ 
tica e da Cultura do nosso Estado e do nosso Pals, 
como, por exemplo, os Presidentes Getúlio Vargas 
e Juscelino Kubitschek, o atual Presidente da R~ 
pública, Dr. Tancredo de Almeida Neves, o ex-Go-
vernador Benedito Valadares, o Cardeal Motta,Dom 
Oscar de Oliveira, Honsenhor José Silvério I!OJ;-
ta, Cônego Raimundo Trindade e muitos outros, alem 
de deixar esclarecida, conveniente e vi~oriosa
mente combatida, essa nova heresia, que e a cha-
mada Igreja Popular. _ _ _ 

O livro de Pe~ro Maciel Vidigal, e tao bo~,tao 
completo e tão útil, que n6s poderíamos, a1nda, 
além de cumprimentá-lo, agradecer-lh~ pel~ ~xceE 
cional produção, incentivando-o e ate sollCltan-
do-lhe que prossiga o tão nobre trabalho de pu-
blicar, de tempos em tempos, novos livro~ como o 
atual, que vem enriquecer a cultura de M1nas e 
do Brasil. 

Requer o signatário que se dê ciência deste e~ 
pediente ao autor à Rua Gonçalves Dias,n9 1316-
Belo Horizonte, e~viando-se-lhe ainda c6pia des-
te requerimento. 

Jésus Trindade 
- Publicar. 

O SR. PRESIDENTE - Com a palavra o Sr. Deputado 
José Maria Borges. 

O SR. DEPUTADO JOSt HARIA BORGES - (- Profere 
discurso, a ser publicado em outra oportun~~ade, 
e, da tribuna, apresenta as seguintes propos1çoes:l 

PROJE'rO DE LEI N9 1.185/85 
Concede aos anciãos, com a idade de 65 (sesse~ 

ta e cinco) anos ou mais, o direito de freq~en~ 
tar o Estádio Governador Magalhães Pinto - "HlnC~
rão", gratuitamente, de posse de carteira autor~ 
zativa expedida pelo 6rgão competente, nos even-
tos que ali forem realizados. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas G~ 
rais decreta: e cinco) 

Art. 19 - os anciãos com 65 (sessenta 
anos de idade ou mais passam, a part1r de~ta ~a; 
ta, desde que de posse de carteira autor~zat1v 
expedida pelo 6rgão competente ,pessoal e mtr;m~
ferível a ter o direito de freqüent~r o Estadl~ 

' - · t "!1' ne· 1' r ao" erra tul Governador Hagalhacs P1n o-;- ·1. '," .. -
t<1mente, nos eventos que al1 se.f1zcrem real1zaL 

Art. 29 _ Esta lei entra em v1gor na data de 
sua publicação. . . . . _ w , ; _ 

Art. 39 _ Revogam-se as d1spos1çoea em contra 
rio. 

Sala das Reuni6es, 19 de março de 1985. 



José Maria Borges - Samir Cecilia - Luiz Alber 
to Rodrigues - Jésus Trindade - Neif Jabur - Jo-
sé da Conceição. 

JUSTIFICAÇÃO - O povo brasileiro e, de uma ma-
neira especial, o povo mineiro sempre foi volta-
do para as festas públicas brasileiras, tais co-
mo o carnaval, o futebol, os acontecimentos fol-
clóricos, artísticos e culturais de âmbito local 
ou regional. 

Desde a nossa infância os nossos pais concorre 
ram para que o esporte passasse a integrar a nos 
sa vida, pois esporte é saúde, é lazer e alegria: 

Com o passar dos anos, na medida em que os jo-
vens passam a assumir suas responsabilidades pe-
rante a sociedade, torna-se cada vez mais difí-
cil a sua freqüência aos eventos esportivos de 
que tanto gostam, pois o seu salário é consumi-
do quase que na totalidade com os bens de primei 
ra necessidade e com o estudo, dado ao processo 
inflacionário que assola o Pais. 

Sabedores que somos, portanto, do quanto um an 
cião sofre ao aposentar-se, pois perde quase a 
metade de seu poder aquisitivo e, o que é pior, 
perde às vezes até mesmo o carinho, o aconchego 
de seu lar, a amizade de seus filhos e parentes, 
ganhando em troca de uma vida inteira de lutas 
em prol da família, do Pais e do Estado, um asi-
lo de velhos, ficando marginalizado dos aconteci 
mentes sociais, esportivos e culturais,é que pro 
pomos, através deste projeto de lei, a liberação 
dos portões do Estádio Governador Hagalhães Pin-
to- "Mineirão", durante os eventos que ali se 
fizerem realizar, aos anciãos com 65 (sessenta e 
cinco) anos de idade ou mais. Essa medida objcti 
va propiciar-lhes o direito de continuar particT 
panda um pouco mais do esporte e de outros even= 
tos, para sua descontração e alegria, pois são 
mui dignos de todo o nosso respeito, carinho e 
consideração, pelo muito que fizeram,ou pelo mui 
to que não puderam ter em suas vidas. -

Para facilitar a agilização da medida, o órgão 
responsável pelos estudos poderá solicitar o ap:::Jio 
da Companhia de Transportes Urbanos da Região Me 
tropolitana de Belo !~rizonte - METROBEL, que j~ 
possui um amplo cadastro dos nossos anciãos que 
hoje são beneficiados pelo transporte gratuito, 
ou, então, os interessados poderão requerer a iden 
tidadc através da Secretaria de Esportes,Lazer e 
Turismo de Minas Gerais. 

Confiante, pois, no espírito de solidariedade 
dos meus ilustres pares nesta Casa,no sentido de 
ajudar e atender aos interesses dos nossos queri 
dos velhinhos, solicito-lhes a aprovação deste 
meu projeto de lei, por considerá-lo justo e opor 
tuno. -

José Maria Borges 
- Publicado, inclua-se o projeto 

dia para 1 1~ discussão, nos termos 
e seu § 19 do Regimento Interno. 

REQUERII1EN'rO 

em ordem do 
do artigo 184 

Exmo.Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

o.Deputado que este subscreve, regimentalmente 
apo1ado, requer, ouvido o Plenário, seja inseri 
do nos anais da Casa um voto de profundo pesar 
pelo infausto acontecimento ocorrido no Nunicípio 
de Vazante, no sábado último, que ocasionou a 
morte de sete funcionários da Companhia Hineira 
de Uetais - CNH, em uma das galerias da mina,dan 
do:se ciência deste voto à direção da companhia 
c as famílias das vítimas. 

Requer, mais, auc se dê conhecimento desse vo-
to de pesar às f~mílias de José Luiz da Silva e 
América Alves Corroa; em Patos de Minas, à Rua 
Hajor Gotc, 636; às famílias de José Raimundo da 
Silva, Osvaldo Iligino Martins e Gaspar das Graças 
Oliveira, em Vazante, na pessoa de seu Prefeito 
!lunicipal, Dr. José Benedito dos Reis Calçado, c 
às famílias de Horvan Bastos Calazans c Erasmo 
Pinto de Morais, através da direção da CNM. Re-
quer, ainda, que cópia da presente propos1tura, 
na sua integra, acompanhe a correspondência a 
ser expedida por esta Casa. 

Sala das Reuniões, 19 de março de 1985. 
José !laria Dor<JeS - Jaciel Pereira - Lui~ Al-

berto Rodrigues - Roberto Luiz Soares - Joao Ro-
sa - Vera Coutinho - Geraldo da Costa Pereira. 
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JUSTIFICAÇÃO - O Município de Vazante, situado 
no Noroeste de nosso Estado, a 510 km de Belo Ho 
rizonte, no sábado último, foi palco de uma tra-
gédia que, pelas suas proporções, abalou nao so-
mente a comunidade do 11unlcipio, quanto da re-
gião e de nosso Estado. 

A Cia. Hincira de Hetais - CNM, vem explorando 
há 29 anos um veio de zinco entre os Municípios 
de Paracatu e Patos de Minas, tendo a seu servi-
ço a força de trabalho de 120 funcionários, que, 
no sábado último, juntamente com suas famílias, 
tiveram sua tranqüilidade abalada quando do rom-
pimento de um cabo de alta tensão, de 400 mil 
volts, em uma das galerias da mina, ocasionando 
a morte trágica, prematura e instantânea, de se-
te funcionários que ali trabalhavam, hã 70 m de 
profundidade, sobre um lençolde água. 

A comunidade, os familiares, os amigos e cole-
gas, ainda não refeitos do choque causado pela 
perda, vêm, por intermédio deste parlamentar, re 
verenciar a morte dos auxiliares de subsolo Josi 
Luiz da Silva, José Raimundo da Silva, Osvaldo 
Higino !~rtins, Gaspar das Graças Oliveira e dos 
Eng9s América Alves Correia, Morvan Bastos Cala-
zans e Erasmo Pinto de Horais, que, conceituados 
em suas localidades de nascimento e residênci~, 
respeitados pelo seu trabalho, deixam saudosos 
seus familiares. 

Pelos motivos acima expostos, solicito a meus 
ilustres pares o apoio à aprovação do presente 
requerimento. 

José Maria Borges 
- Publicar. 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra o Sr.Deputado 

Samir 'l'annus. 
O SR. DEPUTADO SAMIR TANNUS - (- Profere dis-

curso e formula, ainda, questão de ordem, que s~ 
rão publicados em edição posterior.) _ 

O SR. PRESIDEN'l'E - A Presidência res]X)ndera O]X)r 
tunamente à questão de ordem do Sr. Deputado Sa~ 
mir Tannus. 

Com a palavra o Sr. Deputado Clodesmidt Riani. 
O SR. DEPUTADO CLODESMIDT RIANI - (-Profere di~ 

curso, que será publicado oportunamente. Da ~ri
buna, o orador encaminha as seguintes pro]X)siçoes:) 

REQUERIMENTO N9 2.657/85 
Exmo.Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, regimentalmente 
apoiado, requer, ouvido o Plenário, seja feito 
u!n apelo ao· DD. Governador do Estado; Dr. Hélio 
Carvalho Garcia, e ao DD. Secretário de Estado 
da Educação, Prof. Octávio Elísio Alves de Bri-
to no sentido de verificarem a possibilidade da 
criação de escola de 29 grau na cidade de Lima 
Duarte uma vez que as duas escolas lã existen-
tes, q~er pelo reduzido número de_vagas ~fereci
das, quer pelas taxas cobradas, nao p~rm1tem que 
inúmeros jovens desejosos de prossegu1rem seus 
estudos possam fazê-lo. 

Sala das Reuniões, 19 de março de 1985. 
Clodesmidt Riani - Samir Cccilio - Wainer ,Ávi-

la - José da Conceição - Pedro Narciso -N1lson 
Gontijo. 

JUSTIFICAÇÃO - Sabemos que o Sr. eovern~dor abra-
çou a causa da educação, visando estende-la a ~~ 
dos. vãrios municípios do interior foram benef7-
ciados com a criação de novas escolas, ou ampl1~ 
ção das existentes. 

Em menos de dois anos foram criados 156 novo~ 
estabelecimentos de ensino de 29 grau, benefici-
ando 137 cidades, principalmente Belo Horizonte 
e a Região Metropolita~a, que contavam ~om ~ 
mesma rede existente ha 20 anos. Essa açao poss! 
bilitou a duplicação do número de vagas nas esc~ 
las de 29 grau. 

Esse projeto não foi concebido e dicidido pc-
los gabinetes da Secretaria da Educação, ma~ a 
partir de levantamentos feitos pelas comissoes m~ 
nicipais de educação, pelas lideranças políticas 
c comunitárias e pelas delegacias de ensino que 
fizeram um completo levantamento de todas as ne-
cessidades de cada município e apontaram suas 
prioridades. 

E é seguindo esta linha de ouvir a comunidade 
local em seus interesses que fizemos apelo para 
a criação de escola de 29 grau na cidade de Lima 
Duarte, conforme o seguinte depoimento de um de 
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seus líderes políticos, Júlio César de Paula: 
"A minha cidade, Lima Duarte, possui 15 milha 

bitantes, sendo que quase 70% desta população r~ 
side na zona urbana. Possuímos apenas uma escola 
que atende ao 19 e 29 grau (magistério) e uma e~ 
cola da CNEC (com curso de contabilidade) . É im-
portante ressalvar que, para cursar a escola nor 
mal, os alunos passam por uma seleção, sendo Õ 
número de inscritos de 80 a 120 alunos; e na QlEC 
é cobrada uma taxa que nem sempre todos podem pa-
gar. Além disso, nossa cidade não pode absorver 
o trabalho destes formandos. 

Em vista disso, caro Riani, peço, se possível, 
indicar para Lima Duarte a c r i ação de mais uma es 
cola de 29 grau, profissionalizante, de preferên 
cia ligada à agricultura, pecuária ou artesanal~ 
no sentido de minorar o êxodo de. nossos jovens e 
proporcionarem condições destes jovens vencerem 
em sua própria cidade." 

Por compreender como sendo oriundos da popula-
ção os anseios descritos pelo Sr. Júlio César, so 
licito aos nobres Deputados a aprovação do pre= 
sente requerimento, para que Lima Duarte possa ter 
sua escola de 29 grau, ampliando as "chances" de 
sua juventude. 

Clodesmidt Riani 
- Publicar. A Comissão de Educação. 

REQUERIMENTO N9 2.658/85 
Exmo.Sr.Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, regimentalmente 
apoiado, requer, ouvido o Plenário, seja feito 
um apelo ao DD. Secretário de Estado da Educa-
ção, no sentido da verificação da possibilidade 
de aumentar o número de bolsas de estudo destina 
das aos Srs. Deputados para distribuição poste= 
rior a estudantes, uma vez que as atuais tiO bol-
sas não atendem à demanda dos municípios que re-
presentamos. 

Sala das Reuniões, 19 de março de 1985. 
Clodesmidt Riani - Samir Cecílio - Hainer Avi-

la - José da Conceição - Pedro Narciso - Jairo 
Magalhães Alves - Nílson Gontijo. 

JUS'l'IFICAÇÃO - O crescimento demográfico torna 
presente o reescalonamento das disponibilidades 
de meios para atender à população carente do nos 
so Estado, a qual, infelizmente, é maioria. 

Embora todo o esforço do Governo, nos últimos 
dois anos, para aumentar as vagas nas escolas pú 
blicas, criando 500 mil vagas, em todos os níveis 
de ~nsino, e mais 166 escolas, a demanda da popu 
laçao estudantil ultrapassa as disponibilidades 
estaduais. 

O adolescente já tem perspectiva de futuro.Tal 
vez com mais intensidade do que os adultos, el~ 
pensa no porvir, em seus constantes sonhos. Sua 
esperança está na educação escolar ou se funda-
menta a partir dela. E a esperança é a força que 
move a todos na construção do futuro. Daí a im-
portância social de não se frustrar o jovem nos 
seus desejos de auto-realização. 

Embora esteja nos planos do Sr. Governador do 
Estado não deixar nenhuma criança sem escola, acre 
ditamos que, até se tornar possível,a realizaçãÕ 
deste projeto, com a amplificação e criança de 
novas escolas, torna-se necessário compensar es-
ta falta com a oferta de bolsas de estudos, prin 
cipalmente para a população do interior, onde as 
obras demoram mais a chegar. Resta lembrar que 
muitas escolas públicas garantem o ensino públi-
co gratuito apenas até a 41 série do 19 grau. 

Solicito aos Srs. Deputados a aprovação do pre 
sente requerimento. -

Clodesmidt Riani 
- Publicar. A Comissão de Educação. 

RE(}UERII1ENTO 

Exmo.Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, na forma regi-
mental, requer a V. Exa. a constituição de uma 
comissão de representação da Assembléia para vi-
sitar o Dr. Tancredo de Almeida Neves, eleito 
Presidente da República e atualmente hospitali-
zado em Brasília. 

Sala das Reuniões, 19 de março de 1985. 
Clodesmidt Riani - Luiz Alberto Rodrigues - Jo 

sé da Conceição - Pedro Narciso - Neif Jabur 
Paulo Ferraz. 

- Publicar. 

O SR. PRESIDENTE - ~rem a palavra o Sr. Deputado Ma 
res Gula. 

O SH. DEPUTADO MARES GUIA - ( - Profere discur 
so, a ser publicado em outra oportunidade.) -

O SR. PRESIDENTE (DEPU'l'ADO JOÃO PEDRO GUS'l'IN)-
Com a palavra o Sr. Deputado Neif Jabur. 

O SR. DEPUTADO NEIF JABUR - (- Profere discur-
so, que será publicado oportunamente. Da tribuna 
o orador encaminha as seguintes proposições:) 

REQUERIMENTO N9 2.659/85 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado da Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve requer, na forma 
regimental, seja encaminhada solicitação aos Ex-
mos Srs. Hélio Carvalho Garcia, DD.Governador do 
Estado de Minas Gerais, e Deputado Leopoldo Bes-
sone, DD. Secretário de Estado de Esporte 7 Lazer 
e Turismo, no sentido de que seja concedida veE. 
ba para a construção de uma praça de esportes na 
cidade de Fortaleza de Minas. 

Sala das Reuniões, 19 de março de 1985. 
Neif Jabur - Ferraz Caldas - Paulo Araújo - Cy 

ro Maciel - Jairo Magalhães Alves - Dênio Morei-
ra. 

JUSTIFICAÇÃO - A construção de uma praça de e~ 
portes na referida cidade irá proporcionar um m~ 
lhor aprimoramento físico da juventude de Forta-
leza de Minas, preservando ainda mais a sua saú-
de. 

Cumpre esclarecer que o Prefeito daquela cida-
de, embora não medindo esforços para construir a 
aludida praça, não dispõe de recursos suficien-
tes para tal. Assim, esperamos contar com o apoio 
dos nobres pares para a aprovação deste requeri-
mento. 

Neif Jabur 
- Publicar. A Comissão de Economia e Obras PÚ-

blicas. 
REQUERIMENTO N9 2.660/85 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve reClucr a V. Ex'!, 
na forma regimental, seja encaminhado ofício aos 
Exmos. Srs. Hélio Carvalho Garcia,Governador do 
Estado de Minas Gerais,Deputado Alvaro Antõnio 
Teixeira Dias, Secretário de Estado dos TranspoE. 
tes, e Antõnio Alberto Canabrava, Diretor-Geral 
do DER-MG, no sentido de que aquele Departame~
to asfalte o trecho de estrada que faz a li9açao 
das cidades de são Sebastião do Paraíso e Sao To-
más de Aquino. 

Sala das Reuniões, 19 de março de 1985. 
Neif Jabur - Luiz Alberto Rodrigues - Jésus 'l'rin-

dade - José da Conceição - Samir Cecílio - José 
Maria Borges. 

JUSTIFICAÇÃO - A estrada que liga as cidades 
de São Sebastião do Paraíso e São Tomás de Aq~i
no se encontra em oãssimo estado de conservaçao, 
devido à falta de recursos daqueles Municípios. 

Com as chuvas que recentemente assolaram ~ r~
gião, a situação tornou-se calamitosa, preJUd~~ 
cando sobremaneira o trânsito, tanto de passage~ 
ros como de cargas, afetando, assim, a vida dos 
moradores daquelas cidades. 

Pelo exposto, solicitamos à Casa sua aprovação 
ao presente requerimento. 

Neif Jabur 
- Publicar. A Comissão de Economia e Obras pfi-

blicas. 

REQUERIMENTO 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

o Deputado que este subscreve, na for~a ~egi
mental e devidamente apoiado, requer seJa ~nse
rido nos anais da Casa um voto de congratu~a
ções com a Associação de Pais e Amigos dos E~-

. . d 'd-d• de Pavvoc pela ~-cepclonals - APAE, a c1 a e oo o, 

nauguraçào de sua magnifica sed~ .. 
H.equer, ainda, seja en!iada c~p~~ de inteiro 

teor deste requerimento a Assoc~açao de Pais e 



tunigos do Excepciond i s - t:~PAE, de Passos ,à Rua 
da Imprensa, nQ 195, naquela cidade. 

Sala das Reuniões, 19 de março de 1985. 
Neif Jabur - Samir Cccllio - Ferraz Caldas -

Paulo AraGjo - Cyro Maciel - Vera Coutinho. 
JUSTIFICAÇÃO - APAE, de Passos, ~ uma associa 

ção de caráter filantr6pico, atuante e represe~ 
tativa da sociedade local. Com suas modernas ~ 
amplas in~~talur;ões, vem proporcionando a seus 
alunos um excelente desenvolvimento e, acima de 
tudo, uma rãpida recuperação. 

Nei.f Jabur-
- Publicar. 

ORDEM DO DIA 
U} FASE 

O SR. PRESIDENTE - Esgotada a hora destinada 
a esta parte, a Presidência passa a 2~ parte da 
reunião, com a 1~ fase da ordem do dia, compre-
endendo a discussão e votação de pareceres, re-
querimentos e redações finais. Estão abertas as 
inscrições para o Expediente do dia 20 de mar-
ço. 

REQUERIMEN'rOS 
Requerimento do Sr. Deputado Roberto Luiz Soa 

res, que requer um voto de ~esar pelo falecime~ 
to do Dr. Orlando Moretzsohn. Idêntica proposi-
ção foi apresentada anteriormente pelo Sr. Depu 
tado Jésus Trindade. Publique-se. -

Requerimento do Sr. Deputado João Rosa, que 
pede seja inserido nos anais um voto de congra-
tulações com a Refinações de Milho Brasil Ltda. 
Idêntica proposição foi apresentada pelo Sr. De 
putado José Pereira. Publique-se. -

-A seguir, o Sr. Presidente submete a vota-
ção, nos termos regimentais, sendo aprovados,c~ 
da um por sua vez, sem debates, os Requerimen-
tos s/n9, apresentados pelos seguintes Srs. De-
putados: João Rosa - que solicita um voto de pe 
sar pelo falecimento da professora Maria da GlÕ 
ria Nogueira; José Maria Borges, que solicita 
se manifeste o profundo pesar da Casa à Direção 
da Cia. Mineira de Metais e aos familiares das 
vitimas do sinistro ocorrido no Municipio de Va 
zante; João Pedro Gustin, que solicita um votÕ 
de pesar pelo falecimento do Sr. Francisco dos 
Santos, ocorrido dia 13; João Pedro Gustin, que 
sol~c~ta um voto de pesar pelo falecimento de 
Antonlo de Andrade; Mendes Barros, que solicita 
voto de pesar pelo falecimento do Vereador José 
da Silva, ocorrido em Rio Piracicaba; José San-
tana, que solicita se manifeste o apreço da Ca-
sa ao Dr. Sânzio Mendes, pelo seu trabalho à 
f:e~te do Minas Tênis Clube; Neif Jabur, que so 
l:clta um voto de congratulações com a Associa= 
çao de Pais e Amigos dos Excepcionais, da cida-
de de Passos; Jésus Trindade, que solicita um 
vo~o de aplauso ao ex-Deputado Pedro Vidigal; 
Joa~ Navarro, que solicita um voto de congratu-
l~ç~es com José Alves; Euclides Cintra, que so-
lLClta um voto de aplauso às autoridades e ao 
povo de Itajubá, pelo 1669 aniversário da funda 
ção da cidade. -

O SR. PRESIDEN'rE - Sobre a Mesa, requerimento 
do Sr. Deputado José Pereira, em que requer um 
voto de congratulações com o povo de Itajubá pe 
lo transcurso do 1669 aniversário de fundaçãÕ 
da cidade. Idêntica proposição foi apresentada 
anteriormente pelo Deputado Euclides Cintra. Pu 
blique-se. 
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Requerimento do Sr. Deputado Clodesmidt Riani, 
que solcita a constituição de uma comissão de 
representação da Assembléia para visitar o Pre-
sidente Tancredo Neves, hospitalizado em.Brasi-
lia. A. Presidência defere o requerimento e soli 
cita das lideranças a indicação regimental. -

PARECERES DE REDAÇÃO FINAL 
- A seguir, o Sr. Presidente submete a discus 

são e votação, nos termos regimentais, sendo a= 
provados, cada um por sua vez, sem debates, os 
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Reso 
luçâo n9s 925, 926, 927, 938, 940, 941, 942,94~ 
9441 973, 974, 975, 978 r 980 f 9931 994 r 995,996, 
998, 1.040, 1.060, 1.061 e 1.066/84: (- À pro-
mulgação.) 

REQUERIMEN'rO 
O SR. PRESIDENTE - O Sr. Deputado Raimundo Al 

bergaria apresenta o seguinte requerimento: 
"Devidamente apoiado, requeiro a V.Exa., nos 

termos do artigo 263 do Regimento Interno,a tr~ 
mitação abreviada para o projeto de resolução 
de nossa autoria, publicado no "Diãrio do Legi~ 
lativo" de 9 de março de 1985, página 37, e re-
publicado sob o n9 1.176." 

A Presidência vai submeter o requerimento a 
votação nominal, nos termos do artigo 229, item 
VI combinado com o artigo 248, item I, do Regi 
me~to Interno. Solicito ao Sr. Deputado José Ha 
ria Borges que assuma a 1~-Secretaria para a 
chamada de votação nominal. 

QUES'l'ÃO DE ORDEM 

O SR. DEPUTADO ARTUR FAGUNDES - Solicitaria a 
V.Exa. que fizesse soar as campainhas da Casa,a 
fim de que os Srs. Deputados acorram a votação. 

O SR. PRESIDENTE - e procedente a questão de 
ordem levantada pelo nobre Deputado. Uma vez a-
tendido o requerimento do nobre Deputado Artur 
Fagundes, a Presidência informa aos Srs. Deput~ 
dos que aqueles que desejarem aprovar o requer~ 
mento deverão responder "sim" e os que desej<;;-
rem rejeitá-lo, conseqüentemente, responderao 
nnão". 

CHAMADA 
com a palavra o Sr. Secretário, para proceder 

à chamada de votação nominal. 
O SR. SECRETÁRIO - ( - Faz a chamada) 
O SR. PRESIDENTE - Respondera~ "sim" 2~ Sr~~ 

Deputados. Não houve voto contrario. Na~ 
"quorum" para votação nem para o prosseguLmento 
dos trabalhos. 

ENCERRAMENTO 

o SR. PRESIDENTE - Inexistindo "quo_ru~" para 
a continuação dos trabalhos, a Presidencla enceE 
ra a reunião, convocando os_Srs: Deput~dos pa7a 
as extraordinárias de amanha, dla 20, as 9h3~mLn 
e 20h30min, nos termos do edital_de_convocaçao,e 
para a ordinária também d7 amanha, as 14 horas, 
com a seguinte ordem do dla: 

(- NOTA DO REDATOR:_ A orde~ do dia anunciada 
pelo sr. Presidente e a publlcada na edição ant~ 
rior.) 

- Levanta-se a reunião. 
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292<! REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA, EM 20 DE MARÇO DE I985 

PRESIDENCIA DO SR. DEPUTADO DAL'l'ON Cl\NABEAVA 
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTUEA - ATA- APRE 

SEN'rl\ÇÁO DE PROPOSIÇ0ES E ORADORES INSCRITOS: Pro 
jeto de Lei n9 1.190/85 -Requerimentos n9s2.665, 
2.666 e 2.667/85 - Requerimentos s/n9 dos Srs.De 
putados Agostinho Patrus e Ademir Lucas - Comuni 
cações dos Srs. Deputados Wainer Avila (3), no= 
mingos Lanna, Samir Tannus (3), Jaime Martins(2), 
Agostinho Patrus e José Santana - Questão de or-
dem - Discurso do Sr. Deputado Roberto Junquei-
ra - Discurso e Requerimentos n9s 2.668 e 2. 669/85, 
do Sr. Deputado Clodesmidt Riani.- Discurso do 
Sr. Deputado Sílvio Mitre - Discurso e Requeri-
mento s/n9, do Sr. Deputado Sérgio Emílio - Dis-
curso do Sr. Deputado Paulo Almada - ORDEM DO 
DIA: 1.;> FASE: Questão de Ordem - Requerimentos 
n9s 2.576, 2.582, 2.590, 2.615 e 2.639/85; apro-
vação - Requerimento do Sr. Deputado Raimundo t.l 
bergaria (regime de urgência para a tramitação dõ 
Projeto de Resolução n9 1.176/85); chamada de vo 
tação nominal; inexistência de "quorum" para vo= 
tação; questão de ordem - ENCERRAMEN'l'O - ORDEM 
DO DIA. 

COMP AREC IMEN'l'O 
As 14hl5min, comparecem os Srs. Deputados: 
Dálton Canabrava - João Pinto Ribeiro - Sérgio 

Emílio - Fernando Rainho - Ademir Lucas - Agosti 
nho Patrus - Antônio de Araújo - Fxmando Costa = 
Artur Fagundes - Camilo Machado - Clêuber Carnei 
ro - Clodesmidt Riani - Dênio Moreira - Domingos 
Lanna - Elmo Braz - Geraldo da Costa Pereira 
Geraldo Ribeiro - Hélio Resende - Hugo Campos 
Hugo Gontijo - Jaime Martins - Jairo Magalhães 
Alves - Jésus 'l'rindade João Barbos<•. - João Ro-
sa - José da Conceição - José Geraldo de Olivei-
ra - José Maria Borges - José Pereira - José San 
tana - Juarez Hosken - Kemil Kumaira - Luiz Al= 
berto Rodrigues - Luiz Vicente - Manoel Conegun-
des - Hares Guia - Mendes Barros - Mílton Salles 
Narcélio Mendes - Neif Jabur - Nílson Gontijo 
Paulo Almada - Paulo Araújo - Paulo Ferraz - Pe-
dro Narciso - haimundo Albergaria - Raimundo Re-
zende - Roberto Junqueira - Roberto Luiz Soares-
Samir Cecília Samir Tannus - Sílvio Mitre - sy 
lo Costa. 

ABER'l'URA 
O SR. PRESIDEN'l'E (DEPUTt.DO DALTON CANABPAVA) -
A lista de comparecimento registra a existên-

cia de número regimental. Declaro aberta a reu-
nião. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nos-
sos trabalhos. 

Com a palavra o Sr. 29-Secretário, para proce-
der à leitura da ata da reunião anterior.· 

ATA 
O SR. DEPUTADO FERNANDO RAIN!!O, 39-Secretário 

nas· funções de 29, procede à leitura da ata da 
r~união anterior, a qual é aprovada sem restri-
çoes. 
APRESENTAÇÃO DE PROPOSIÇ0ES E ORADORES INSCRI'l'OS 

O SR. PRESIDENTE - Não havendo expediente a 
ser lido, a Mesa vai passar a receber proposições 
e a conceder a palavra aos oradores inscritos. 

PROJETO DE LEI N9 1.190/85 
Declara de utilidade pública a Associação Soei 

al Pio XII, com sede na cidade de Frutal-MG. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas G~ 

rais decreta: 
Art. 19 - Fica declarada de utilidade pública 

a Associação Social Pio XII, com sede na cidade 
de Frutal. 

t.rt. 29 - Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrá 
rio. 

Sala das Reuniões, 20 de março de 1985. 
Raimundo Rezende - João Pinto Ribeiro - Clode~ 

midt Riani - Samir Cecílio - Nílson Gontijo - E~ 
rípedes Craide. 

JUS'riFICAÇÃO - A Associação Social Pio XII si-
tua-se na cidade de Frutal e é uma instituição 

civil-religiosa, sem fins lucrativos. 
Tem como finalidade principal prestar assistên 

cia material, moral e espiritual a todas as pes-
soas necessitadas de sua cooperação, sem distin-
ção de credos políticos ou religiosos. 

Para atingir este objetivo, mantém o Asilo Pio 
XII e a Casa da Criança Santo Antônio de Pádua, 
assistindo, assim, a infância e a velhice desam-
paradas. 

1\olongo dos seis anos de funcionamento, a refe 
rida Associação tem prestado inestimáveis servi-
ços aos pobres da comunidade de Frutal, sendo, 
justo, portanto, declará-la de utilidade pública, 
motivo por que apresentamos este projeto, que, 
acredito, será aprovado nesta Casa. 

Raimundo Rezende. 
Publicado, inclua-se o projeto em ordem do 

dia para 1.;> discussão, nos termos do art. 184 e 
seu § 19 do Regimento Interno. 

REQUEHIMENTO W.' 2. 665/85 
Exmo.Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

o Deputado que este subscreve, na forma regi 
mental, solicita a V. Exa. seja formulado apel; 
da Casa aos Exmos. Srs. Governador do Estado,Dr. 
Hélio Carvalho Garcia, c Diretor-Geral do DER-Me;. 
Dr. Antônio Alberto Canabrava, no sentido de que 
adotem provid§ncias necessárias ao patrolamento 
e correÇão de pontos críticos na estrada que li-
ga os Munic.ípios de Bandeira, Almenara e Jordânia. 

Solicita, ainda, que desta solicitação sejam 
cientificadas aquelas ilustres autoridades, en-
caminhando-se-lhes, em inteiro teor, cópia da 
justificação que fundamenta o presente requeri-
mento. 

Sala das Heuniões, 20 de março de 1985. 
Raimundo Albergaria - Paulo Araújo - João Araú 

jo Ferraz - Artur Fagundes - Samir 'l'annus - Ro= 
berto Luiz Soares. 

JUSTIFICAÇÃO - O progresso de qualquer região 
depende, em linha direta, dos meios de comunica-
ção, das vias de acesso, interligando os munic! 
pios entre si. . 

o transporte rodoviário reveste-se, poi~, da 
maior importância, sendo o grande responsavel P~ 
la circulação das riquezas regionais. 

Assim, a grande e justa reivindicação das cid~ 
des interioranas reside, indubitavelmente, na o~ 
tenção de boas estradas, que possibilitem o es-
coamento de suas bases econômicas. _ 

Tal assertiva se confirma nos municípios do M~ 
dio Jequitinhonha, uma das regiões mais sofridas 
do nosso Estado, porém operosa e produtiva, com 
enorme potencialidade, a ser convenientemente 
explorada. 

~ patrolamento e a correção de pontos críticos 
na estrada Bandeira/Almenara/Jordânia virá, as-
sim ao encontro da aspiração dessas comunidades, 
poi~ é fator decisivo à continuidade do desenvol 
vimento local. 

~ através dessa estrada que se processa o es-
coamento da produção desses Munic~pios, cuja ~a
se econômica consiste na agropecuaria, no comer-
cio, na indústria de transformaçã~ e extrativa e 
no beneficiamento de produtos agrlcolas. 

com base no exposto, solicitamos aos nobres P~ 
res a aprovação deste requerimento. 

Raimu~do Albergaria. 
- Publicar. A Comissão de Economia e Obras PÚ-

blicas. 

EEQUERIMENTO N9 2.666/85 
Exmo.Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

o Deputado que este subsc~eve, na _forma regi-
mental requer a v. Exa. seJam encamlnhados ape-
los ao'Exmo. Sr. Dr. W~ldir Pires, Ministro da 
Previdência e t.ssistência Social, bem como ao 
Exmo. Sr. Secretário de Estudos Especiais do MPAS! 
no sentido de determinarem estudos com vistas a 
criação e implantação de tr~s funç~es do ~r~po 
do Direção e Assistência Intern~diarias, codlgo 
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DAI-110, em Unal-MG. 
Requer, ainda, seja encaminhada àquelas autori 

dades cópia, em inteiro teor, da justificação que 
fundamenta o presente requerimento. 

Sala das Reuniões, 20 de março de 1985. 
Samir Cecllio - Raimundo Rezende - José Maria 

Borges - Jairo Magalhães Alves - Jésus Trindade-
José Pereira - Nilson Gontijo. 

JUSTIFICAÇÃO - Situado na microrregião Chapa-
dões do Paracatu, o MunicÍpio de Unal, distante 
de Belo Horizonte 502 km e- com uma população de 
cerca de 70 mil habitantes, é, hoje, constituído 
pelos Distritos de Unaí, Cabeceira Grande, Gara-
puava, Santo Antônio do Boqueirão, Boa Vista,além 
dos povoados de Uruana, Palmeirinha, Cercado e 
Funil. 

A base econômica do Município está centrada na 
agropecuária, comércio e indústria de transforma 
ção e beneficiamento de produtos agrícolas, pro= 
duzindo abacate, arroz, batata inglesa, café, ca 
na-de-açúcar, feijão, mandioca, milho, soja, to= 
mate e trigo. 

Sendo um Município principalmente agropecuário, 
sua população é composta, em sua maioria, de fa-
zendeiros, lavradores e trabalhadores rurais, se 
gurados do INAMPS, que se ressentem da ausênciã 
local de órgãos da Previdência Social para aten-
dê-los e aos seus dependentes, não só ãdministra 
tivamente, mas, sobretudo, com os serviços de as 
sistência médica. -

Unaí e deze~as de outros municípios integram a 
zona de influencia da agência da Previdência So 
cial em Patos de Minas. Criadas tais funções em 
Unaí, os segurados dos municípios vizinhos natu-
ralmente serão atendidos ali, com sensíveis bene 
fícios para uma vasta camada da população minei= 
ra e conseqüente descongestionamento dos servi-
ços congêneres instalados na cidade de Patos de 
Minas. 

Estamos certos, à vista de razões tão relevan 
tes, que as autoridades federais determinarão 
providências urgentes para a concretização desse 
objetivo, tão ansiosamente esperado por uma gran 
de parcela de nossa população. -

Nada mais oportuno, por conseguinte, que esta 
Casa, uma vez reconhecida a oportunidade de pro-
cedência de nossa solicitação, dê o seu apoio ao 
presente requerimento. 

Samir Cecília. 
- Publicar. A Comissão de Serviço Público. 

REQUERIMENTO N? 2.667/85 
Exmo.Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que abaixo assina, nos termos regi-
mentais, requer, ouvido o Plenário, seja enviado 
requerimento aos Exmos. Sr. Presidente da COHAB, 
Dr. José Ubirajara Guimarães Bertoletti, solici-
tando de S. Exa. a construção, na cidade de Nova 
Serrana, de 500 casas populares, para atender a 
crescente demanda de moradias naquela cidade. 

Sala das Reuniões, 20 de março de 1985. 
Samir Cecília - Raimundo Rezende - José Maria 

Borges - Jairo Magalhães Alves - Jésus Trindade-
Nilson Gontijo. 

JUSTIFICAÇÃO - Nova Serrana é t-lunicípio que 
cresce a olhos vistos, graças a sua robusta eco-
nomia alicerçada na indústria agropastoril, meta 
lúrgica e de calçados. Vive, em conseqüência des 
se crescimento, problema de escassez de moradia~ 
Se a COHAB, talvez por desconhecer essa realidda 
de, não providenciar urgentemente a imolementa:: 
ção de construção dessas casas, Nova Se~rana cor 
rerá sério risco de sofrer um colapso de desen-
vol~imento, com sérios prejuízos para a sua popu 
laçao e para o Estado. -

Razões por que pede o signatário apoio dos no-
bres Deputados à sua proposição. 

Samir Cecílio. 
- Publicar. A Comissão de Economia e Obras PÚ-

blicas. 

REQUERIMENTO 

Exmo.Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado infra-assinado, na forma regimental, 
requer a V. Exa., ouvido o Plenário, sejam envia 
dos ao Presidente Tancredo Neves e a sua famíliã 

votos de solidariedade da Assembléia Legislativa 
~o Estado de Minas Gerais neste momento difícil, 
que o é, também, para todo o povo brasileiro. 

Esta é uma manifestação da Assembléia Legisla-
tiva do Estado de Minas Gerais, que representa 
os votos unânimes do povo mineiro pelo rápido e 
completo restabelecimento do Presidente Tancredo 
Neves, para sua investidura no comando constitu-
cional do Brasil. 

Sala das Reuniões, 20 de março de 1985. 
Agostinho Patrus - Nilson Gontijo - Geraldo da 

Costa Pereira - Raimundo Albergaria - João Rosa-
Clodesmidt Riani - Paulo Almada - João Pinto Ri-
beiro - Pedro Narciso - Jairo Magalhães Alves 
Armando Costa - Luiz Alberto Rodrigues - Domingos 
Lanna - Samir Cecília - Jésus 1'rindade - Hugo C~ 
pos - Geraldo Ribeiro - Dálton Canabrava - Rai 
mundo Rezende - Mendes Barros - Fernando Rainho= 
Clêuber Carneiro - Sílvio Mitre - Hugo Gontijo -
Roberto Junqueira - Sérgio Emllio - José Maria 
Borges - Kemil Kumaira - Antônio de Araújo - Ad~ 
mir Lucas - Artur Fagundes. 

JUSTIFICAÇÃO - O povo mineiro, através de seus 
representantes na Assembléia Legislativa do Est~ 
do de Minas Gerais, leva até o Exmo. Sr.Preside~ 
te Tancredo Neves e seus familiares o sentimen-
to de dor e apreensão que lhe causou a doepça do 
ilustre mineiro. 

Tem o Presidente Tancredo Neves uma longa e de 
dicada ~ida de militância política entre seus 
conterraneos e esteve presente aos mais decisivos 
momentos pollticos nacionais das últimas décadas, 

Nunca, porém, como na hora atual, sua presença 
e integral atuação representaram, como agora _ o 
fazem, a pr?pria materialização das aspiraçoes 
do povo pela legalidade e normalização da vida 
democrática. 

O povo brasileiro vem sendo esmagado por avas-
saladora crise financeira que deteriora os seus 
ganhos e traz a incerteza do momento futuro. A 
esta penalização financeira, que atinge individ~ 
almente a grande maioria da população, somam-se 
as penalizações de caráter coletivo, representa-
das pelos subentrantes escândalos financeiros e 
administrativos. 

Tancredo_Neves conseguiu encarnar os dese~o~ 
de alteraçao do quadro social vigente,e sua sub~ 
t~ doença representou mais uma prova às aspi+a-
çoes e esperanças de nosso povo. 

Nesta hora, o povo de Minas se encontra coeso 
e unânime em suas preces e desejos pela pronta e 
completa recuperação do Presidente Tancredo Ne-
ves. 

! justo, é de dever que os Deputados mineiros! 
e~cluidas conotações partidárias, se mostrem u~~ 
n1mes na solidariedade ao Presidente e sua faml-
lia. 

Agostinho Patrus 
- Publicar. 

REQUERIMENTO 
Exmo.Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, na forma regi-
mental, requer a v. Exa. o desarquivamento do 
Projeto de Lei n? 1.563/81, de sua autoria, .q~e 
autoriza doação de terrenos urbanos nos Munlcl-
pios de Contagem e Belo Horizonte e dá outras 
providências. 

Sala das Reuniões, 20 de março de 1985. 
Ademir Lucas 
- Publicar. 

COMUNICAÇÃO 
Exmo.Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado gue esta subscreve comunica à Casa 
o falecimento de Dora Bittar Brighenti e requer 
sejam enviadas condolências à família enlutad~, 
através do viúvo, Sr. Acir João Bosco Brighentl, 
residente na Rua O, casa 77, COHAB, e do sogro, 
Cesário Brighenti, residente na Colônia do Mar-
çal, ambos em São Joiio del-Rei. 

Sala das Reuniões, 20 de março de 1985. 
Wainer li.vila 
- Ciente. Publicar. Comunique-se. 



COMUNICAÇÃO 
Exmo.Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que esta subscreve comunica ~ Casa 
o falecimento de Marco TGlio Cicero Valle e re-
quer sejam enviadas condolências ã família enlu-
tada, atrav~s da viúTJa, D. Hcrcês Justina Silvei 
ra Valle, das irmãs, Elisa, Marita e Marília Maia 
Valle, e do sogro, Joaquim dos Santos Silveira, 
todos resLdentes no Lenheiro Palace Hotel, na Av. 
Rui Garbosa, 257, em São João del-Rei. 

Sala das Reuniões, 20 de março de 1985. 
Wainer Ávila 
- Ciente. Publicar. Comunique-se. 

COMUNICAÇÃO 
Exmo.Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que esta subscreve comunica à Casa 
o falecimento de Carlos Grighenti, ocorrido em 8 
do corrente, e requer sejam enviadas condolências 
ã família enlutada, através da viúva Yolanda Cal-
li Brighenti, e dos filhos, resident~s na Rua 
Luiz Giarola, em São João del-Rei. 

Sala das Reuniões, 20 de março de 1985. 
Wainer Ávila 
- Ciente. Publicar. Comunique-se. 

COMUNICAÇÃO 
Exmo. Sr.Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que esta subscreve, na forma regi-
mental, comunica ã Casa o falecimento do Sr.Fran 
cisco Caríssimo, ocorrido na cidade de Ponte No 
va, no dia 17 do corrente. 

Foi com grande tristeza que a população ponte-
novense foi surpreendida com a infausta noti-
cia.do rassamento do Sr. Chiquito Caríssimo. 

C~dadao de relevantes qualidades morais e huma 
nitarias, chefe de família exemplar e católico 
praticante, sua perda deixa consternados sua 
viúva, D. Maria de Lourdes (Zinhoca), e seus fi-
lhos Laert, Dante, Padre Nicolau, Alonso, Pedro 
Paulo, Francisco, Maria Alice, Otãvio e Jésu~ 
bem como os demais familiares e amigos. 

So!icit~ que esta Assembléia manifeste seu pe-
s~r a famLlia enlutada, na pessoa da viúva,D.Ma-
rLa de Lourdes Mayrink Caríssimo, residente na 
Av. Caetano Marinho, 68, apt9 101, naquela cida-
de. 

Sala das Reuniões, 20 de março de 1985. 
Domingos Lanna 
- Ciente. Publicar. Comunique-se. 

COMUNICAÇÃO 
Exmo.Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que esta subscreve, na forma regi-
mental, consternado, comunica à Casa o falecimen 
to de Abatenio Andrade Marquez, ocorrido em 23/1/85-; 
em Ituiutaba. 

Em face do infausto acontecimento, solicita se 
ja consignado na ata de nossos trabalhos um voto 
de profundo pesar, dando-se deste voto CLencia 
à !amllia enlutada, na pessoa de sua viúva, D. 
ZaLra Vilela Marquez, e de sua filha, Luci Mar-
quez Morais, residentes na Rua Particular, n9 54, 
em Ituiutaba. 

Sala das Reuniões, 20 de março de 1985. 
Samir Tannus - João Araújo Ferraz - Narcélio 

Mendes - Jaime Martins - Clêuber Carneiro - Mil-
ton Salles - João Rosa - Roberto Junqueira - Jo-
sé Santana. 

COMUNICAÇÃO 
Exmo.Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que esta subscreve, na forma regi-
mental, comunica à Casa o falecimento do Sr. Pio 
Carvalho Goulart, ocorrido no dia 21/2/85, em· 
Ituiutaba, e requer seja inserido na ata de nos-
sos trabalhos um voto de profundo pesar pelo in-
fausto acontecimento. - · 

Requer, ainda, que da decisão do Plenãrio seja 
dada ciência à família enlutada, na pessoa da 
viúva, Sra. Lenir Vilela Goulart, residente na 
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Rua 20, n9 740, em Ituiutaba. 
Sala das Reuniões, 20 de março de 1985. 
Samir Tannus - Milton Salles - Hugo CaJTil:X)s - João 

Pedro Gustin - Fernando Rainho - Domingos Lanna-
Camilo Hachado - Dênio Moreira - João Rosa -Clêu-
ber Carneiro - Jaime Martins. 

-Ciente. Publicar. Comunique-se. 
COMUNICAÇÃO 

Cxmo.Sr.Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que esta subscreve, na forma regi 
mental, comunica à Casa os trãgicos falecimentoi 
de Maria Helena de Souza Catanant, de seu esposo 
Antõnio Carlos Catanant e de seus filhos Leonar-
do de Souza Catanant e Cristina de Souza Cata-
nant, em acidente automobilístico a 1 km do Tre-
vão, no Município de Monte Alegre de Minas. 

Requer, ainda, que da decisão do Plenãrio seja 
dada ciência à família enlutada, na pessoa de 
seus irmãos, Dr. Luiz Rodrigues de Souza, Rua Co 
mendador Machado, n9 2, em Sacramento, e Sr. Ar= 
cênio Rodrigues de Souza, Rua Major Eustãquio n9 
32, Centro, em Uberaba. 

Sala das Reuniões, 20 de março de 1985. 
Samir Tannus - João Araújo Ferraz Narcãlio 

Mendes - Jaime Martins - Clêuber Carneiro - Ro-
berto Junqueira - Milton Salles - João Rosa - Jo 
sé Santana. 

- Ciente. Publicar. Comunique-se. 
COMUNICAÇÃO 

Exrno.Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que esta subscreve, na forma regi-
mental, comunica à Casa o falecimento do Sr. An-
dré Oliveira Silva, ocorrido em Bom Despacho, e 
solicita sejam enviadas condolências à família 
enlutada, na pessoa de seu avõ,sr.A.Avelar de 
Oliveira, residente na Rua Alferes Tavares, 73, 
naquela cidade. 

Sala das Reuniões, 20 de março de 1985. 
Jaime Martins 
- Ciente. Publicar. Comunique-se. 

COMUNICAÇÃO 
Exmo.Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que esta subscreve, na forma regi-
mental, comunica à Casa o falecimento do Sr. Pau 
lo Vaz da Costa, ocorrido em Bom Despacho, e so= 
licita sejam enviadas condolências à família en-
lutada, na pessoa de seu irmão, Vereador Geraldo 
Pereira Vaz, na Câmara Municipal daquela cidade. 

Sala das Reuniões, 20 de março de 1985. 
Jaime Martins 
-Ciente. Publicar. Comunique-se. 

COMUNICAÇÃO 
Exmo.Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que esta subscreve cumpre o doloro-
so dever de comunicar à Casa o falecimento do Dr. 
Moacir de Abreu Junqueira, ocorrido aos 4 de maE 
ço próximo passado, nesta Capital, e solicita a 
v. Exa. seja dada ciência à família enlutada, na 
pessoa de sua viúva, Sra. Maria Abramo Junqueira, 
residente na Rua Tupis, 225, apt9. 401, nesta Ca-
pital, manifestando-se, na oportunidad~, o pesar 
desta Assembléia pelo infausto acontecLmento. 

Sala das Reuniões, 20 de março de 1985. 
Agostinho Patrus - Milton Salles Hugo Campo~

P-oberto Junqueira - Domingos Lanna - Hugo GontL-
jo - Sérgio Emílio - Silvio Mitre. _ 

JUSTIFICAÇÃO - Causou profundo pesar a classe 
médica o falecimento do Dr. Moacir de Abreu Jun-
queira. 

Nascido em 18 de abril de 1906, formou-se em 
Medicina, profissão que exerceu por mais ~e 50 
anos, sempre gozando da estima e do respeLto de 
seus colegas. 

Trabalhou por mais de 40 anos no Instituto de 
Anatomia Patológica Moacir Junqueira e na Santa 
Casa de Misericórdia. 

Casou-se duas vezes, sendo sua primeira mulher 
D. Maria de Lourdes Alvarenga Junqueira, faleci-
da, e a segunda, D. Maria Âbramo Junqueira, e 
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deixou seis filhos: Corina Junqueira Rodrigues, 
casada com o Dr. Benedito Afonso Rodrigues; Sér-
gio de Alvarenga Junqueira, casado com Maria He-
lena Issa Junqueira; Paulo de Alvarenga Junquei-
ra, casado com Maria Edith Carvalhaes Junqueira; 
Mãrio de Alvarenga Junqueira; Eduardo de Alvaren 
ga Junqueira, casado com Vanda Viana Junqueira,e 
Marina Junqueira Alves, casada com Roberto Antô-
nio Alves. 

Agostinho Patrus 
- Ciente. Publicar. Comunique-se. 

COMUNICAÇÃO 
Exmo.Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Comunico a v. Exa. e à Casa o falecimento da 
Sra. Zulmira Magno de Carvalho, ocorrido dia 10 
de fevereiro último, e solicito, na oportunidade. 
a inserção na ata de nossos trabalhos de um voto 
de profundo pesar, dando-se deste voto conheci-
mento à família enlutada, na pessoa de seus fi-
lhos, Onório Francisco de Carvalho, residente na 
Av. Balsamar, 451; Eny Maria de Carvalho Lima,re 
sidente na Rua Itabira, 835, e de seu genro, Dr~ 
Orlei Claro de Lima, residente na Alameda das 
Falcatas, 808 - Pampulha, todos nesta Capital. 

Sala das Reuniões, 20 de março de 1985. 
José Santana 
JUSTIFICAÇÃO - Desaparece, aos 74 anos de ida-

de, a Sra. Zulmira Magno de Carvalho, viúva, na-
tural de Ouro Preto, mas residente em Belo Hori-
zonte. 

Senhora de inúmeras virtudes e grandes predica 
dos de carãter e personalidade, era pessoa muito 
estimada e admirada, pois, de coração bondoso e 
irradiante simpatia, soube angariar a amizade, o 
respeito e o carinho de amigos e parentes., dei-
xando a todos o exemplo de uma vida plena de ca-
ridade e amor ao próximo .. 

Faltando-lhe o esposo, que colaborou na cons-
trução do prédio desta Assembléia Legislativa, 
aqui prestando destacados serviços, não esmore-
ceu na luta para continuar na direção da famí-
lia, encaminhando os filhos, dando-lhes, a cada 
dia, o modelo de uma vida cristã, de mãe de famí 
lia dedicada ao bem e sobretudo ao amor aos fi= 
lhos. 

D. zulmira deixou grande saudade em nosso meio. 
Estamos certos de que Deus, na sua infinita bon-
dade, destinar& à sua alma o merecido lugar de 
descanso e paz na sua santa Casa. 

José Santana 
- Ciente. Publicar. Comunique-se. 

QUES'l'ÃO DE ORDEM 

O SR. DEPUTADO GERALDO RIBEIRO - (-Formulaques 
tão de ordem, a ser publicada futuramente.) -

o SR. PRESIDEN'rE - Em resposta à questão de ordem 
de S. Exa., determino à Assessoria que leve o projeto à 
consideração da Presidência, para exame e decisão ouanto 
à oportunidade de sua inclusão em ordem do dia. 

Com a palavra o Sr.Deputado Roberto Junqueira. 
O SR. DEPUTADO ROBERTO JUNQUEIRA - (- Profere 

discurso, o qual será publicado em edição futu-
ra.) 

O SR. PRESIDENTE - Com a palavra o Sr. Deputa-
do Clodesmidt Riani. 

O SR. DEPUTADO CLODESMIDT RIANI - (- Profere 
discurso, a ser publicado em outra oportunidade, 
e, da tribuna, apresenta as seguintes proposi-
ções:) 

REQUERH!ENTO N9 2. 668/85 
Exmo.Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve requer a v. Exa., 
na forma regimental, seja formulado veemente ape 
lo ao Exmo. Sr. Governador do Estado, Dr. Hélio 
Garcia, no sentido de que S. Exa. encaminhe a es 
ta Casa mensagem capeando projeto de lei que ver 
se sobre o direito de retorno ao Quadro do Hagis 
tério do servidor público pertencente ao Quadro 
Permanente ou Suplementar. 

Sala das Reuniões, 20 de março de 1985. 
Clodesmidt Riani - Hendes Barros - Geraldo da 

Costa Pereira - Raimundo Rezende - Geraldo Ribei 
ro - João Pinto Ribeiro - Agostinho Patrus - An 
tônio de Araújo - Jairo Magalhães Alves. 

JUSTIFICAÇÃO - Estudos realizados pela Secret~ 
ria de Estado da Educação dão conta de que o"in.§_ 
tituto da opção tem sido deferido ao pessoal do 
magistério desde 1971", através das Leis nc?s 5.G42, 
de 13 de dezembro de 1971, 6.449, de 15 de out~ 
bro de 1974, 6.598, de 19 de julho de 1975, e 
7.341, de 20 de setembro de 1981. 

Entretanto, entende a aludida Secretaria que, 
no momento, não seria salutar a adoção de medida 
similar, pelos motivos que alega, quais sejam: 

a) expiração do prazo estabelecido para reque-
rer o benefício; 

b) inexistência de vagas, visto que as existe~ 
tes estão comprometidas com os candidatos aprov~ 
dos em concurso. 

Sabe-se, no entanto, que através de uma lei,de 
carãter transitório, pode-se perfeitamente tran:;. 
por esses obstãculos, concedendo o mesmo benef~
cio a um número pequeno de servidores que,em VJ.E_ 
tude de dificuldades de acesso às fontes de in-
.formacão, perderam o prazo leqal para adotar as 
providências indispensáveis à opção pelo Quadro 
do Uagistério. 

Estamos certos de que o Sr. Governador do Est~ 
do terã sensibilidade bastante para o problema 
objeto do presente requerimento e que os nobres 
pares desta Casa emprestarão a ele seu melhor 
apoio. 

Clodesmidt Riani 
Publicar. A Comissão de Serviço público. 

REQUERIMENTO N9 2.669/85 
Exmo.Sr.Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

o.Deputado que este subscreve, regimentalme~te 
apelado, requer, ouvido o Plenário, seja f~J.~O 
um apelo ao DD. Governador do Estado, Dr. HelJ.O 
Carvalho Garcia, e ao DD. secretário de Estado da 
Fazenda, no sentido de verificarem a possibilid~ 
de de dotar o SERVAS - Serviço Voluntário de As-
sistência Social, de orçamento próprio, de ori-
gem governamental, para fazer face às despesas 
com os servidores que trabalham no atendimento a 
crianças na faixa etária de o a 7 anos de idade; 
estes servidores requerem piso salarial de 1,~ 
(um e meio) salário mínimo e a redução das 8 (o~ 
to) horas/dia para 6 (seis) devido à desgastan-
te tarefa de uma única babá' em determinados dias, 
cuidar de até 40 crianças. ' 

Sala das Reuniões, 20 de março de 1985. 
Clodesmidt Riani - Samir Cecília - Geraldo Ri-

beiro - Antônio de Araújo - Jairo Magalhães Al-
ves - Raimundo Rezende - Nílson Gontijo - João 
Pinto Ribeiro. 

JUSTIFICAÇÃO - O SERVAS - Serviço Voluntário de 
Assistência Social é a obra benemérita de maior 
vulto no Estado. F~ndada por D. Queridinha Dias 
~ortes, com o nome de Amoame, organizava bazares, 
Jantares beneficentes e dava assistência aos me-
nos favorecidos, incluindo a doação de remédios. 

A Presidência sempre foi ocupada pela 1~ Dama 
do Estado. Quando D. Berenice Magalhães Pinto ~! 
sumiu a Presidência, a obra passou a se dcnomJ.-
nar SERVAS. D. Berenice fez uma gestão muito va-
liosa_em obras: a entidade passou a oferecer ex~ 
me pre-natal, doava enxovais para gestantes, co-
bertores, leite para crianças, velhos e docnt~s 
nas vilas; dinamizou a assistência médica e o J.~ 
ternamente nos hospitais. D. Berenice fundou ci~ 
co creches: Primeiro de Maio, Maria José Leite, 
Eliza Duque Catão, Berenice Magalhães Pinto e 
Eleonor Pieruccetti. 

Sucessivamente, as primeiras damas de governos 
foram aprimorando os serviços do SERVAS, o qual, 
com D. Risoleta Neves, teve o seu maior desenvo_l 
vimento, tornando-se a maior obra benemérita de 
assistência social. 

Com D. Risoleta, o SERVAS aplicou recursos vu_l 
tosos (400 milh6es de cruzeiros, até setembro de 
1984) em pequenos projetos elaborados por asso-
ciações comunitárias, jã implantados ou em fase 
de implantação, com um investimento global da oE 
dem de Cr$ 3 bilhÕes, carrcando benefícios para 
mais de 2SO mil pessoas. _ 

Ela buscou também promover a intcriorizaçao da 
obra, sem descuidar de sua atuação na área mctr~ 
politana, sobretudo nos bairros periféricos. O 
SERVAS está levando a sua ação a todo o Er?tcldO' 



num trabalho solidário éom as entidades comunitá 
rias e em estreito relacionamento com os õrgãoi 
públicos. Ela promoveu também a dinamização do 
SERVAS, não delimitando sua área de atuação, pas 
sando a investir em qualquer tipo de projeto de 
interesse da comunidade, nas áreas da saúde,edu-
cação e cultura, lazer, melhorias urbanas, unid~ 
eles produtivas industriais, artesanais e agropa~ 
toris. 

Dentre os projetos aprovados pela entidade,de~ 
tacam-se os relativos ã construção e equipamen-
tos para creches, construção de centros comunit~ 
rios, apoio a pequenos agricultores, equipamen-
tos para pequenos hospitais, ambulatõrios e asi-
los, implantação de parques infantis e áreas de 
lazer. são características desses projetos:o pe-
queno porte, a conceituação simplificada calcada 
na realidade do meio e o esforço solidário da co 
munidade na sua implantação e operação. -

os recursos para investimento em novos pr~j~
tos ou para complementação de custeio ou revlsao 
de projetos já implantados são originários do p~ 
der público e dos diversos segmentos da socieda-
de. 

Desta forma, podemos compreender a magnitude da 
obra do SERVAS. Parece-nos, porém, que a estrut~ 
ra funcional do SERVAS, no que diz respeito aos 
servidores que cuidam das crianças, não sofreu 
substanciais mudanças. Acreditamos que as r~ssoas 
que trabalham no abnegado serviço de atendimento 
a crianças não podem se sentir desvalorizadas p~ 
la instituição à qual servem. Caso contrário, c~ 
mo poderão ter harmonia, dedicação e amor em seu 
trabalho com os pequeninos? 

Estes servidores são parte da sociedade, e par 
te da sociedade carente. Assim, neste trabalho 
não são substituídos por filhos de médicos, en-
genheiros, Deputados ou de benfeitores. Estes f~ 
zem os trabalhos amplos de promoções culturais e 
de arrecadação de recursos, que, por sua vez,não 
podem ser organizados pelas pessoas simples, me-
nos favorecidas. Desta forma, vemos que os tra-
balhos de uns e outros se completam. 

Acreditamos que estes mesmos benfeitores não 
quererão fazer injustiça àqueles que completam 
seu trabalho e estarão todos de pleno acordo em 
que os servidores do SERVAS tenham seu contrato 
de trabalho firmado com base em piso salarial de 
1,5 (um e meio) salário mínimo e jornada de tra-
balho de 6 horas/dia. 

Solicitamos aos Srs. Deputados aprovação do 
presente requerimento. 

Clodesmidt Riani 
- Publicar. A Comissão de Finanças e Orçamento. 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra o Sr. Deputa-

do Silvio Hitre. 
O SR. DEPUTADO SÍLVIO MITRE - Sr. Presidente, 

Srs. Deputados: as oito comissões formadas pelo 
governo da Nova República, para empreender as me 
didas do plano de austeridade, significam o iní= 
cio da mudança com uma política inadiável ao País, 
se quisermos manter a credibilidude popul11r,a de 
mocraci11, o ensejo de uma nov11 Constituição e, o 
m11is import11nte, se quisermos alc11nçar soluções 
viáveis sem sucrificar m11is o povo e para vencer 
mos as agrur11s d11 her11nça maldita repassadil pelo 
autorit11rismo. 

O plano de austeridude é o reflexo de todo pro 
nunci11mento do presidente eleito, asim como cadã 
medidil de restrição 11os g11stos públicos, de sus-
pensão por 60 di11s de todas 11s 11plic11çÕes 11tivas, 
inclusive dos bancos federais, exceto Banco do 
Br11sil c Bunco Centrill, de fisculização rigorosil 
nas instituições financeiras, de suspensão por 
90 dias dos fomentos do B11nco Central ao crédito 
rur11l, industrial e ugroindustriill e levantamen-
to pura medidas punitivils 11os õrgãos que vêm ul-
trapassilndo 11 rolagem da divida, fixuda em 90% 
do principal. 

Truta-se de prorrover um sanearrento público, de rrori:lli 
zar 11 udministrução governamental, de dar ao povo todil in 
formção até então omitidil ou evitada mediante atos auto= 
ritários. 

Com estas medidas, pelo menos três objetivos de 
vem ser alcunr;udos: reduzir a taxa de juros, por 
não existir pressão no mercado financeiro IJOr parte do 
setor público, proilJido de aum::mtar seu endividamento du-
rante noventu. dias; fomentar as instituições f inance i-
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ras 11 compra de titulas públicos do Banco Cen-
trill, para remunerar seu capital e pressionar me 
nos o mercado de dinheiro e financiar as atividã 
des produtivas prioritárias. 

Lembremo-nos sempre, sobretudo nesta fase de 
implementação do plano de austeridade, que o Dr. Tancre 
do Neves previu não abrir rrão di1 posição de condutor dã 
politica econômica, não permitindo divisão do Hinisté-
rio comprometido simultaneamente com a austerida 
de e com os gastos. -

O Dr. Tancredo Neves, quando candidato, pregou que "o 
governo não deve anunciar nem enganar o povo com promes-
sas", e que, enquanto "não for estabelecida 11 prioridade 
para investimentos com as diretrizes do seu governo, a 
ordem é a seguinte: é proibido gastar". 

"Não somos o candidato das promessas e não avan 
çamos com a perspectiva de milagre. Não seremos 
o Presidente das ilusões", disse o Dr. Tancredo 
Neves, já anunciando a politica da Nova Repúbli-
ca. 

As conseqüências das medidas do plano de auste 
ridade são bustante positivas à Nação, pois ate 
o Dr. Tancredo abriu mão de suas prerroqativas de 
mesmo em casos excepcionais, contratar novos fun 
cionários. Além disso, agora, os Hinistérios ap~ 
nas poderão realizar reposições empregatícias , nas 
vagas já existentes, através de remanejamentos. 
Acrescente-se que o plano de 11usteridade tem por 
objetivo reduzir os gastos públicos, dar tempo ã 
administração para refazer sua projeção orçamen-
tária e definir prioridades para a aplicação dos 
escassos recursos disponíveis. 

A Nova Repúlica, por ubsoluta necessidade e 
visão estadista, inicia o processo de mudança com 
a suspensão de todos os investimentos,de todas 
as obras, mesmo nos setores de construção civil 
e agricultura, mas com esta última medida o go-
verno quer, em fase posterior, direcionar recur-
sos para atividades que mais geram empregos, co-
mo os setores de saneamento e habitação. 

O plano de austeridade visa a estratificar com 
rapidez mudanças na política orçamentária, na po 
litica fiscal e na política monetária, para se 
atingir, em 1986, a meta de um orçamento unifica 
do, racional e comp11tivel com a situação nacio-
nal. 

Serão três meses, no minimo, de devassa do de-
bit público, das causas de esvaziamento da des-~ 
pesa estatal e das áreas onde haja mau aproveita 
mento dos recursos e abusos administrativos. -

Para um governo que teve por repasse uma hera~ 
ça maldita, a administração pública não pode se 
resolver sem medidas de austeridade, porque nao 
se resolve nenhum problema com solução que não 
deu certo. o plano de austeridade não repete o 
pacote dos "milagres econômicos" e seus "simples 
exercícios acadêmicos". 

Para não esvaziar-se na retõrica e na especul~ 
ção, o plano de austeridade já vem sendo implan-
tado com agilidade, a fim de o governo da mudan-
ça não perder a oportunidade históricil do pacto 
social do período de transição. 

A solução do Pais não é técnica, ou burocráti-
ca, mas política. A esperança faz sentido,porque 
traz uma solução. 

Se o governo de transição não desse exemplo, o 
Pais ruiria no segundo mandato da Nov11 República. 

o plano de austeridade tem importância políti-
ca pelo fato de amarrar num bloco o fiscal e o 
monetário, em função de um orçamento previsível e 
real, além de condicion11r os gastos públicos aos 
magros recursos dil Nação e estes a prioridade do 
povo, sem mais sacrifícios populares, mas da má-
quina estatal manipuladora de problemas e conces 
sões sustentadas a dólar. 

Se até o "Washington Post" reconheceu que "as 
escolhas políticas que o Brilsil está fazendo são 
importantes não somente paril os brasileiros, mas 
para o mundo, que sem sentimentalidadc avalia os 
padrões nacionais de progresso", significa, na 
leitura política das conseqüências das cor1issões 
de março, portanto do plano de austeridade, que, 
quando candidato, o Dr. Tancredo Neves imprimiu 
toda uma nova política para a Nova República, e 
nisso reside seu exemplo de estadista. 

O voto de confiança da Nação, dado ao governo 
de transição, é a maior garantia para que os de-
signios brasileiros sejam outros e outra a hist6 
ria da Nova República. 
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E, como disse Nalter Benjamin, "quem não pode 
tomar partido deve calar-se." 

O SR. PRESIDENTE - Com a palavra o Sr. Deputa-
do Sérgio Emílio. . 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO EHÍLIO - (-Profer~ dls-
curso, que será publicado em edição P<?sterwr, e, 
da tribuna, o orador encaminha a segulnte propo-
sição:) 

REQUERIMENTO 
Exmo.Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

o Deputado que este subscreve requer a V.Exa., 
na forma regimental, determine constar na ata de 
nossos trabalhos um voto de congratulações com o 
Dr. Antônio Campos Guimarães, por ter escrito o 
livro "A Dama do Sertão". 

Requer, ainda, que da decisão da Casa se dê co 
nhecimento ao mencionado escritor, residente na 
Av. Barbacena, 823, Santo Agostinho, nesta Capi-
tal. 

Sala das Reuniões, 20 de março de 1985. 
Sérgio Emílio - Hendes Barros - Roberto Jun-

queira - Hugo Gontijo - Agostinho Patrus - Domin 
gos Lanna. 

JUSTIFICAÇÃO - O livro "A Dama do Sertão" dis-
corre sobre a vida da matriarca D. Joaquina de 
Pompéu e sua participação nos fatos mais marcan-
tes da história contemporânea. 

Patriota ardorosa, D. Joaquina Maria Bernarda 
de Abreu Castelo Branco ou, simplesmente, D. Jo~ 
quina de Pompéu, soube acalentar o ideal de in~~ 
pendência do Pais e contribuir, de maneira decl-
siva, para a concretização desse ideal. 

Foi um soldado de vanguarda de D. Pedro no ep~ 
sódio da Independência do Brasil e, durante as 
revoltas da Bahia, enviou, dos currais de Pompéu, 
voluntários e gêneros para fortalecer o grupo de 
patriotas que garantiram nossa liberdade. 

Essa mulher admirável, que colocou sua coragem 
e firmeza de caráter a serviço da pátria, fale-
ceu em 14 de dezembro de 1824, acalentando a cer 
teza do reconhecimento da posteridade. 

E esse reconhecimento surge mais uma vez ago-
ra quando o eminente Dr. Antônio Campos Guima-
rã~s escreve um livro sobre D. Joaquina, intitu-
lado "A Dama do Sertão", onde conta a participa-
ção da matriarca em fatos marcantes da história 
do Brasil. 

Isso posto, estamos certos de que esta Casa d~ 
rá seu integral apoio ao presente requerimento, 
reconhecendo a importância da obra. 

Sérgio Emílio. 
- Publicar. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Deputa-

do Paulo Almada. 
O SR. DEPU'l'l\DO PAULO JI.L!I!ADJ\ - (- Profere dis-

curso, a ser publicado em outra oportunidade.) 
ORDEH DO DIA 

1<;> FASE 
o SR. PHESIDENTE - Não havendo mais oradores 

inscritos, a Presidência passa à 2<;> parte da re~ 
nião, com a 1~ fase da ordem do dia, compreende~ 
do a discussão e votação de pareceres, requeri-
mentos e 'redações finais. 

Estão abertas as inscrições para o Expediente 
de amanhã. 

QUES'l'ÃO DE ORDEM 
Com a palavra, pela ordem, o nobre Deputado AE 

tur Fagundes. 
O SR. DEPUTADO ARTUR FACUNDES - (-Levanta ques 

tão de ordem, que será publicada em edição post~ 
rior.) 

REQUERIMENTOS 
-A seguir, o Sr. Presidente submete a votação, 

nos termos regimentais, sendo aprovados, cada um 
por sua vez, sem debates, os Requerimentos s/n? 
apresentados pelos seguintes Srs. Deputados:Agos-
tinho Patrus - requer seja enviado ao Presidente 
Tancredo Neves e sua familia votos de solidarie-
dade da Assembléia Legislativa do Estado de Hi-

nas Gerais neste momento dificil para todo o P~ 
vo brasileiro; Sérgio Emilio - solicita voto _de 
congratulações com o Sr. Antônio Campos Gu.imaraes 
pela publicação do livro "A Dama do Sertão", e 
Ademir Lucas - pede desarquivamento do Propto de 
Lei n? 1. 563/81, de sua autoria, que autoriza doa-
ção de terrenos urbanos nos Municipios de Conta-
gem e Belo Horizonte. 

- São, também, submetidos a votação, nos termos 
regimentais, e aprovados, cada um de sua vez, sem 
debat•=s, os Requerimentos n?s 2.576/85, do Sr.D~ 
putado Hugo Campos, em que solicita a transcri-
ção, nos anais da Casa, da palestra intitulada 
"Administração Pfiblica do Setor Florestal e Co~ 
servação da Natureza no Brasil", de autoria do 
Sr. Presidente do Instituto Estadual de Flore~ 

tas de Minas Gerais, Dr. José Carlos de Carvalho; 
2.582/85, do Sr. Deputado José Santana, solici-
tando a transcrição, nos anais da Casa, do pro-
nunciamento do Sr. Secretário das Minas e Ener-
gia, Deputado Gil César, por ocasião da sol~n~d~ 
de em que lhe foi conferida a Medalha do MerltO 
da Sociedade Mineira dos Engenheiros; 2.590/85, 
do Sr. Deputado Clodesmidt Riani, em que pede a 
transcrição, nos anais da Casa, do relatório da 
SiderGrgica Hendes Júnior, da cidade de Juiz de 
Fora, intitulado "Informações Gerais"; 2.615/85, 
do Sr. Deputado Clodesmidt Riani, em que solici: 
ta a transcrição, nos anais da Casa, do relat~ 
rio da CEMIG relativo ao desern~enho daquela em-
presa no ano de 1984, e 2.639/b5, do Sr. Deputa-
do Alcyr Nascimento, em que solicita ao Sr.GoveE 
nador do Estado seja abreviada a liberação de r~ 
cursos para a reconstrução da ponte que liga o 
Bairro Ilha dos 1\raújos ao centro da cidade de 
Governador Valadares. 

O SR. PRESIDENTE - Requerimento do Sr. Deputa-
do Raimundo Albergaria, que, nos termos do ar~. 
263 do Regimento Interno, solicita a tramitaçao 
abreviada para o projeto de resolução de sua au-
toria, publicado no "Diário do Legislativo", de 
9 de março de 1985, página 37, e republicado sob 
o n? 1.176/85, no "Diário do Legislativo'', de 15 
de março de 1985, página 15. 

A Presidência vai submeter o requerimento a v~ 
tação nominal, nos termos do art. 29,item VI,co~ 
binado com o art. 248, item I, do Regimento In-
terno, uma vez que sua aprovação depende de "qu~ 
rum" de maioria absoluta, ou seja, de 40 votos 
favoráveis. 

Os Srs. Deputados que desejarem aprovar o re-
querimento deverão responder "sim"; os que quis~ 
rem rejeitá-lo responderão "não". 

CHJ\MADA DE VOTAÇÃO NOMINAL 
Com a palavra o Sr. Deputado Raimundo Rezende! 

para, nas funções de 19-Secretário, proceder a 
chamada de votação nominal. 

O SR. SECRETÁRIO (-Faz a chamada.) 
O SR. PRESIDENTE - Responderam "sim" 21 Srs.D~ 

putados. Não houve voto contrário. Não há "quorum" 
para votação nem para prosseguimento dos traba-
lhos. 

QUESTÃO DE ORDEM 
O SR. DEPU'l'ADO MENDES BARROS - (- Formula ques 

tão de ordem, que será publicada em outra edi= 
ção.) 

O SR. PRESIDENTE - A Presidência determina qu~ 
conste da ata dos nossos trabalhos o voto favor~ 
vel do Deputado Mendes Barros ao requerimento do 
nobre Deputado Raimundo Albergaria. 

ENCERRAHENTO 
Não havendo número para o prosseguimento ~os 

nossos trabalhos, a Presidência encerra a reun~ao! 
convocando os Srs. Deputados para as ext~aordl~~ 
rias de logo mais, às 20h30min, de amanha, .d~a 
21, às 9h30min e 20h30min, nos termos ~os edltals 
de convocação, e para a ordinária tambem de.ama-
nhã às 14 horas, com a seguinte ordem do dl~: 

(~ NO'l'A DO REDA'l'OR: A ordem do dia <:n:=nclada 
pelo Sr. Presidente é a publicada na edlçao ant~ 
rior.) 

- Levanta-se a reunião. 
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158!! REUNIÃO EXTR/\ORDINÁRI/\ DI\ ASSEMBLÉIA 

LEGISL/\TIV/\, EM 20 DE MARÇO DE 1985 

PRESID~NCIA DO SR. DEPUTADO NÍLSON GONTIJO. 
SUHÁEIO: COHPARECIHENTO - ABERTURA - A'l'A - 2<;> 

PARTE: Votação, em discussão única, do Projeto de 
Resolução nQ 894/84; aprovação - Discussão única 
dos Projetos de Resolução nQs 1.054 e 1.057/84; 
aprovação - Questão de ordem; chamada; existên-
cia de "quorum" para discussão - 2<;> discussão do 
Projeto de Lei nQ 760/84; encerramento da discus 
são - ENCEREAHENTO. 

COHP AREC IHEN'l'O 
As 9h45min, comparecem os Srs. Deputados: 
Dálton Canabrava - João Pedro Gustin - Fernan-

do Rainha - Ademir Lucas - Antônio Faria - Artur 
Fagundes - Camilo Hachado Clêuber Carneiro -
Clodesmidt Riani - Dênio Horeira - Domingos Lan 
na - Elmo Braz - Eurípedes Craide - Felipe Néri~ 
Genésio Bernardino - Geraldo Ribeiro - Hugo Cam 
pos - Jairo Hagalhães Alves - João Araújo Fer-
raz - João Navarro - João Rosa - José da Concei-
ção - José Geraldo de Oliveira - José Haria Bor-
ges - José Pereira - Juarez llosken - Kemil Kumai 
ra - Luiz Alberto Rodrigues - Luiz Vicente - Hen 
des Barros - Milton Salles - Narcélio ~londes- Neif 
Jabur - Nilson Gontijo - Paulo Ferraz - Pedro Nar 
ciso - Roberto Junqueira - Ronaldo Carvalho - Sa 
mir Cecília Silvio Mitre - Vera Coutinho - Wai 
ner Ávila. 

AilER'l'URA 
O SR. PRESIDENTE (DEPU'l'ADO NÍLSON GONTIJO) - A 

lista de comparecimento registra a existência de 
número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob 
a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. 

Com a palavra o Sr. 29-Secretário, para proce-
der à leitura da ata da reunião anterior. 

ATA 
O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO RODRIGUES, 

cretário "ad hoc", procede à leitura da 
reunião anterior, a qual é aprovada sem 
ções. 

2<;> PAH'l'E 

29-Se-
ata da 
restri-

O SR. PRESIDEN'l'E - Nos termos do edital de con 
vocação, a Presidência vai passar à votação, em 
discussão única, do Projeto de Hesolução n9 894/ 
84, da Comissão de Justiça, que aprova o Convê-
nio celebrado entre o Estado de Minas Gerais, 
através da Secretaria da Saúde, e o Município de 
Monte Azul, que teve sua discussão encerrada em 
reunião anterior. A Comissão de Economia opina pe 
la aprovação do projeto. Em votação o artigo 19~ 
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como 
se encontram. (-Pausa) Aprovado. Em votação o ar 
tigo 29. Os Srs. Deputados que o aprovam perman~ 
çam como se encontram. (-Pausa) Aprovado. Em vo-: 
tação o artigo 39. Os Srs. Deputados que o apro-
vam permaneçam como se encontram. (-Pausa) Apro-
vado). Está aprovado o projeto. (-A Comissão de 
Redação.) 

Discussão única do Projeto de Resolução n9 
1.054/84, da Comissão de Justiça, que aprova os 
Termos Aditivos n9 1 aos Convênios celebrados en 
tre o Estado de Minas Gerais, através da Secreta 

ria ~a Saúde, e_os Municípios de Astolfo Dutra e 
MLraL .. A Comissao de Saúde opina pela aprovação 
do proJeto. Em discussão o projeto. Não há orado 
r~s inscritos. Encerra-se a discussão. Em vota~ 
çao o artigo 19. Os Srs. Deputados que o aprovam 
permaneç~m como se encontram. (-Pausa) Aprovado. 
Em votaçao o artigo 29. Os Srs. Deputados que 0 
aprovam permaneçam_como se encontram . (-Pausa) 
Aprovado. Em votaçao o artigo 39. Os Srs. Deputa 
dos que o aprovam permaneçam como se encontram~ 
(-P~us~) Aprovado: Está aprovado o projeto. (-A 

ComLssao de Redaçao.) 
Discussão única do Projeto de Resolução n9 

1.057/84, da Comissão de Justiça, que aprova Con 
vênio celebrado entre o Estado de Minas Gerais 
através da Secretaria da Saúde, e o Município d~ 
Paula Cândido. A Comissão de SaÚde opina pela 
aprovação do projeto. Em votação o artigo 19. Os 
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (-Pausa) Aprovado. Em votação o arti-
go 29. Os Srs. Deputados que o aprovam permane-
çam como se encontram. (-Pausa) Aprovado. Em vo-
tação o artigo 39. Os Srs. Deputados que o apro-
vam permaneçam como se encontram. (-Pausa) Apro-
vado. Aprovado o projeto. 

QUESTÃO DE ORDEM 
O SR. DEPU'l'ADO GERALDO RIBEIRO - Sr. Presiden-

te, como V. Ex a. pode observar, não existe "quorum" 
para a contjnuação dos nossos trabalhos. Requei 
ro a V. Exa. o encerramento, de plano, da reuniãÕ: 

O SR. PRESIDENTE - t regimental a questão de 
ordem levantada pelo nobre Deputado. 

A Presidência convoca o nobre Deputado Geraldo 
Ribeir? para, nas funções de 19-Secretário, pro-
ceder a chamada dos Srs. Deputados. 

CHAHADA 
O SR. SECRETÁRIO - (- Faz a chamada) . 
O SR. PRESIDENTE - Responderam à chamada 28 Srs. 

Deputados. 
Não há "quorum" para a votação, mas o há para 

discussão. 

2~ discussão do Projeto de Lei n9 760/84, do 
Sr. Deputado Jésus Trindade (ex-Projeto de Lei 
n9 2.091/82, desarquivado a requerimento do au-
tor), que concede o titulo de Cidadão Honorário 
do Estado de Minas Gerais ao Sr. João Batista Pi 
m~ntel. A Comissão de Justiça opina pela aprova-: 
çao do projeto. Em discussão o projeto. Não há 
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 

ENCERRAHENTO 
O SR. PRESIDEN'l'E - Não havendo "quorum" para vo 

tação e nem matéria em fase de discussão, a Pre~ 
sidência encerra a reunião e convoca os Srs. De-
putados para a ordinária de logo mais, ãs 14 ho-
ras, com a ordem do dia já publicada e para a ex 
traordinária, também de hoje, às 20h30min, nos 
termos do edital de convocação. 

- Levanta-se a reunião. 
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159;! REUNIÃO EXTRAORDINÁRI/\ D/\ ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIV/\, EM 20 DE MARÇO DE 1985 

PRESID~NCIA DO SR. DEPUTADO NEIF JABUR. 
SUMÂRIO: COMPARECIMEN'l'O - ABERTURA - ATA - 27-

PARTE: Discussão única do Projeto de Resolução n9 
1.058/84; discurso do Sr. Deputado José Maria Bor 
ges; ap:ovação - Discussão única do Projeto de 
Resoluçao n9 1.059/84; aprovação- Questão de or 
dem; falta de "quorum" - ENCERRAMEN1'0: -

COMPARECIMENTO 
As ~Oh44min, comparecem os Srs. Deputados: 
Jose Mar~a Chaves - Ademir Lucas - Agostliillo Pa 

trus - Antonio de Araújo - Artur Fagundes - Cami 
lo Machado - Clodesmidt Riani - Delfim Ribeiro = 
Dênio Moreira - Elmo Braz - Euclides Cintra - Eu 
ripedes Craide - Geraldo da Costa Pereira - Ge= 
raldo Pereira Sobrinho - Geraldo Ribeiro - Hélio 
Resende - Hugo Campos - Hugo Gontijo - Jaime Har 
tins - Jairo Magalhães Alves - Jésus Trindade = 
João Araújo Ferraz - João Navarro - João Rosa 
José Geraldo de Oliveira - José Laviola José 
Maria Borges - José Pereira - José Santana - Jua 
rez Hosken - Kemil Kumaira - Luiz Alberto Rodri= 
gues - Manoel Conegundes - Marcos Peixoto - Men-
des Barros - Milton Salles - Narcélio Mendes 
Neif Jabur - Nílson Gontijo - Paulo Araújo - Pau 
lo Ferraz - Pedro Narciso - Petrônio Matias -Rai 
mundo Albergaria - Raimundo Rezende - Roberto LuiZ 
Soares - Samir Cecilio - Silvio Mitre - Vera Cou 
tinho - Wainer Âvila. 

ABERTURA 
O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO NEIF JABUR) - A lis 

ta de comparecimento registra a existênci'a de nu 
mero r~gimental. Declaro aberta a reunião. Sob a 
proteçao de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. 

Co~ a ~alavra o Sr. 29-Secretário, para proce-
der a leltura da ata da reunião anterior. 

ATA 
O SR. DEPUTADO JOSÉ MARIA BORGES, 29-Secretá-

rio "ad hoc", procede à leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é aprovada sem restriçÕes. 

2'>1 PAR1'E 
O SR. PRESIDENTE - Nos termos do edital de con 

vocação, a Presidência vai passar à discussão úni 
c~ do Projeto de Resolução n9 1.058/84, da Comis 
sao de Justiça, que aprova o Termo Aditivo n9 T 
ao C~nvênio celebrado entre o Estado de Minas Ge 
r~is, através da Secretaria de Saúde, e o Munici 
PlO de Mon~e Azul. A Comissão de Saúde opina pe= 
la aprovaçao do projeto. Em discussão o Projeto. 
P~ra discuti-lo, tem a palavra o Sr. Deputado Jo 
se Maria Borges. -

O SR. DEPUTADO JOSÉ MARIA BORGES- Sr.Presiden 
te, Srs. Deputados, ocupo esta tribuna para lhes 
C<;>municar a noticia de que o Sr. Presidente da Re 
publica, Dr. Tancredo Neves, acaba de ser subme= 
tido a mais uma intervenção cirúrgica que segun 
do comunicação, através da imprensa e

1
de t~lefo= 

nema que fiz para Brasília, transcorreu normalmen-
te e com pleno êxito. 

Assim, Sr. Presidente e Srs. Deputados, almej~ 
mos que este grande lider brasileiro venha, a par 
tir de agora, a se recuperar totalmente. -

.Reitero as minhas preces a Deus, reitero meu p~ 
dldo a todos aqueles espíritos bondosos que pos-
sam contribuir com seus fluidos benéficos para que 

desçam sobre aquele leito do Hospital de Base pa 
ra que lhe dêem a proteção espiritual tão neces= 
sária neste momento. 

Meus caros companheiros de Minas Gerais, é uma 
profissão de fé que eu invoco neste momento, jun 
tamente com todos os meus companheiros de fé, de 
abnegação espiritual, para que o Dr. Tancredo Ne 
ves receba no seu leito a força espiritual que 
ele tanto precisa neste momento. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, são esses os 
pedidos que faço com toda minha convicção espiri 
tualista, visto que o homem necessita viver de 
alguma coisa e eu sempre vivi da minha fé em Deus. 

Sempre busquei nas forças espirituais do univer 
so aquilo que o homem precisa. É por isso que es 
tou invocando, neste momento, a benção espiritu= 
al para que o nosso líder, o nosso amigo, o nos-
so conterrâneo, receba toda a força necessária pa-
ra que ele possa recuperar-se o mais rapidamente 
possível, e para que possa continuar os seus pa~ 
sos na grande caminhada em prol do Brasil. 

O SR. PRESIDENTE - Continua em discussão o pr~ 
jeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. Em votação o artigo 19. Os Srs. Depu-
tados que o aprovam permaneçam como estão. (-Pa~ 
sa) Aprovado. Em votação o artigo 29. Os Srs. D~ 
putados que o aprovam permaneçam como se encon-
tram. (-Pausa) Aprovado. Em votação o artigo 39. 
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como 
se encontram. (-Pausa) Aprovado. Está aprovado o 
Projeto de nesolução n9 1.058/84, em discussão 
única. (-A Comissão de Redação.) 

Discussão única do Projeto de Resolução n9 
1.059/84, da Comissão de Justiça, que aprova o 
Convênio celebrado entre o Estado de Minas Ge-
rais, através da Secretaria da Saúde e o Municí-
pio de Monte Azul. A Comissão de Saúde opina pe-
la aprovação do projeto. Em discussão o projeto. 
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discus 
são. Em votação o artigo 19. Os Srs. Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (-Pa~ 
sa) Aprovado. Em votação o artigo 29. Os Srs. D~ 
putados que o aprovam permaneçam como se encon-
tram. (-Pausa) Aprovado. Em votação o artigo 39 
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como 
se encontram. (-Pausa) Aprovado. Está aprovado o 
Projeto de Resolução n9 1.059/84, em discussão 
única. (-A Comissão de Redação.) 

QUESTÃO DE ORDEM 
O. SR. DEPUTADO GERALDO RIBEIRO - Sr. Presiden 

te, como V. Exa. pode observar, não há "quorum" 
para a continuação dos nossos trabalhos. Requei-
ro, portanto, que encerre a presente reuniã~. 

ENCERRAMENTO 
O SR. PRESIDENTE - É regimental a questão de 

ordem levantada pelo nobre Deputado Geraldo Ri-
beiro, pelo que, verificando, de plano, a inexi~ 
tência de número regimental para o prosseguimen-
to dos trabalhos, a Presidência encerra a reunião, 
convocando os Srs. Deputados para Rfl extraordiná-
rias de amanhã, dia 21, às 9h30min e 20h30min, 
nos termos do edital de convocação, e para a or-
dinária, também de amanhã, às 14 horas, com a or 
dem do dia já anunciada. 

- Levanta-se a reunião. 
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293;! REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA, EM 21 DE MARÇO DE 1985 

PRESID~NCIA DOS SRS. DEPUTADOS DÁLTON CANABRA-
VA E SÉRGIO EMÍLIO 

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA- ATA- APRE-
SENTAÇJi.O DE PROPOSIÇOES E ORADORES HJSCili'l.DS: Pro-
jetos de Lei n9s 1.191, 1.193, 1.194, 1.195 e 
1.196/85 e Projetos de Resolução n'?s 1.197 e 1.198/85 
- Requerimentos n9s 2.670 a 2.675/85 Requeri-
mentos s/n9, dos S.cs. Deputados Jairo Magalhães 
Alves, Luiz Vicente e João Barbosa - Comunicações 
dos Srs._Deputados Petr5nio Matias, Mendes Bar-
ros e Joao Navarro (2) - Discursos dos Srs. De-
putados Clodesmidt Riani, Geraldo Ribeiro e Sylo 
Costa- Discurso, Projeto de Resolução n? 1.192/85, 
Requerimento s/n9 e Comunicação, do Sr. Deputado 
Jaciel Pereira - Discurso do Sr. Deputado Jésus 
Trindade - Questão de Ordem - ORDEM DO DIA: 1~ 
FASE: Quest5es de ordem "quorum"· chamada· ine-
xistência de "quorum" - 'ENCERRAME{''l'O - ORD~M DO 
DIA. 

COMPARECIMENTO 
A~ 14h15min, comparecem os Srs. Deputados: 
~a~ton Ca~abrava - João Pinto Ribeiro - Sérgio 

Em1l1o - Joao Pedro Gustin - Fernando Rainho -
J<;>sé Maria Chaves Ademir Lucas - Alcyr Nas-
clmento - Arman~o Costa - Artur Fagundes - Cami-
lo Machado - Cleuber Carneiro - Clodesmidt Ria-
ni - Cyro Maciel - Delfim Ribeiro - Dênio Morei-
ra - Domingos Lanna - Elmo Braz - Eurípedes Crai-
de - Felipe Néri - Geraldo Pereira Sobrinho - Ge-
r<;ldo Ribeiro - Hugo Campos - Hugo Gontijo - Ja-
Clel Pereira - Jaime Martins - Jairo Magalhães 
Alves - Jésu~ 'Trindade - João Araújo Ferraz- João 
Barbosa - Joao Navarro - João Rosa - José da Con-
ceição - José Pereira - Juarez Hosken - Luiz Al-
berto Rodrigues - Luiz Vicente - Mares Guia 
Mendes Barros - Neif Jabur - Nilson Gontijo ·· Pau-
lo Almada - Paulo Ferraz - Pedro Narciso - Rai-
mundo Rezende - Roberto Luiz Soares - Samir Ce-
cílio - Samir Tannus - Sílvio Mitre - Sylo Cos-
ta. 

ABER'l'URA 
O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO SÉRGIO EMÍLIO) - A 

l~sta de comparecimento registra a existência de 
numero regimental. Declaro aberta a reunião. Sob 
a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 

Co~ a ~alavra o Sr. 29-Secretário, para proce-
der a le1tura da ata da reunião anterior. 

ATA 
O SR. DEPUTADO NÍLSON GONTIJO, 29-Secretário 

"ad hoc", procede à leitura da ata da reunião an-
terior, a qual é aprovada sem restrições. 

APRESENTAÇÃO DE PROPOSIÇÓES E ORAOOiill> INSCRITOS 
. O SR. PRESIDENTE - Não havendo exp2diente a ser 

l1do, a Mesa vai passar a receber proposições e 
a conceder a palavra aos oradores inscritos. 

PROJETO DE LEI N9 1.191/85 
D~clara de utilidade pública a Associação Pró-

Paroquia de São Bento, sediada na Avenida Cônsul 
Antônio Cadar, 120, em Belo Horizonte. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge-
rais decreta: 

Art. 19 - Fica declarada de utilidade püblica 
a Associação PrÓ-Paróquia de São Bento, sedlada 
no Bairro de são d,~nto, em Belo Horizonte. 

Art. 29 - Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

.Art. 39- Revogam-se as disposições em contrá-
rlo. 

Sala das Reuniões, 21 de março de 1985. 
Paulo Araújo - Raimundo Albergaria - Hugo Cam-

pos - Fernando Rainho - Domingos Lanna Jésus 
'Trindade. 

JUSTIFICAÇÃO: A Associação Pró-Paróquia de São 
Bento, sediada na Av. cônsul Cadar, 1 20, no Bair-
ro de São Bento, nesta Capital, e registrada no 
Cartório Jero Oliva de Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas sob o n9 58.730, Livro A, foi criada 
com o objetivo de atender às famílias carentes 
da região. 

Através de uma atividade voltada para a orien-
tação moral, religiosa, cultural e profissional 
dos seus assistidos, aspectos indispensáveis à 
implementação do processo de integração do homem 
ao seu meio social, procura levar a termo seus 
nobres ideais. 

A localização dos Bairros São Bento e Santa LÚ-
cia, área de sua atuação, na proximidade das fa-
velas da Barragem de Santa LÚcia e do Morro do 
Papagaio, vem atestar a necessidade e oportuni-
dade da ação social que vem desenvolvendo, visto 
que grande parte da mão-de-obra doméstica local 
é recrutada entre os moradores das citadas fave-
las. 

A documentação anexa comprova: 
a) a finalidade não lucrativa da Associação Pró-

Paróquia de São Bento; 
b) encontrar-se regularmente registrada no Car-

tório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas e 
na Secretaria do 'l'rabalho e Ação Social; 

c) achar-se em funcionamento há mais de dois 
anos, e não perceberem os membros da sua direto-
ria qualquer espécie de remuneração, sendo os mes-
mos pessoas idôneas. 

Isto posto e demonstrado de maneira inequívo-
ca o caráter de utilidade pública da referida en-
tidade, é necessário reconhecer-lhe o mérito, a 
fim de que possa gozar os direitos e privilégios 
que a lei lhe faculta. E é essa a razão desse pro-
jeto, para cuja aprovação conto com o indispen-
sável apoid dos nobres colegas. 

Paulo Araújo 
Publicado, inclua-se o projeto em ordem do 

dia para 1~ discussão, nos termos do art. 184 e 
seu § 19 do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N9 1.193/85 
Declara de utilidade PÚblica o Lar São Vicen-

te, com sede na cidade de Guaxupé. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge-

rais decreta: 
Art. 19 - Fica declarado de utilidade pública 

o Lar são Vicente, com sede no Município de Gua-
xupé. 

Art. 29 - Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Sala das Reuniões, 21 de março de 1985. 
Luiz Vicente - Paulo Araújo - Jésus Trindade -

Domingos Lanna - Hugo Campos - João Rosa. 
JUS'l'IFICAÇJi.O: Entidade de caráter beneficente 

e sem fins lucratjvos. o Lar São Vicente. àe Gua-
xupé, foi criado em 1965, sendo obra unida à So-
ciedade são Vicente de Paulo, daquela cidade. 

Conforme o disposto em seu estatuto, a entida-
de tem por finalidades, dentre outras, a prática 
da caridade cristã, através da assistência social 
e educativa, dar moradia 3ratuita aos pobres e 
necessitados e assistir a velhice. 

A entidade, para manter- se, promove junto à co-
munidade atividades que possam gerar recursos fi-
nanceiros, possibilitando, assim, o desenvolvi-
mento de suas atividades beneficentes. 

Sua diretoria é composta por pessoas idônea~, 
não remuneradas no exercício do cargo. O Lar Sao 
Vicente está em funcionamento há mais de dois anos 
e está registrado no cartório daquela Comarca sob 
o n9 12.225, conforme comprovam os documentos 
anexos. 

Pedimos o apoio dos nossos pares à presente ini-· 
ciativa, uma vez que sua aprovação virá atender 
ao interesse daquela comunidade. 

Luiz Vicente 
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do 

dia para 1~ discussão, nos termos do art. 184 e 
seu § 19 do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N9 1.194/85 
Declara de utilidade pública o Serviço de Obras 

Sociais, com sede na cidade de Barbacena. 
A Assembléia Legislativa do Estado de I1inas Ge-

rais decreta: 
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Art.19- Fica declarado de utilidade pública o 

serviço de Obras Sociais, com sede na cidade de 
Barbacena. 

Art. 29 - Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. _ _ 

Art. 39 - Revogam-se as disposiçoes em contra-
rio. 

sala das Reuniões, 21 de março de 1985. 
João Navarro - Hugo Campos - Jésus Trindade .-

Domingos Lanna - Delfim Ribeiro - Alcyr Nascl-
mento - Jaime Martins. 

JUSTIFICAÇÃO: O Serviço de Obras Sociais, com 
sede na cidade de Barbacena, foi fundado no dia 
10 de julho de 1977. Desde e~tão, vem ~restan~o 
os mais relevantes serviços aquela com.uudade, dl-
rigindo sua atuação notadamente para as classes 
menos favorecidas. 

o Relatório de Atividades do Serviço de Obras 
sociais, referente ao ano de 1984, é ilustrativo 
do grande trabalho que ali se desenvolve. 

o seu espectro de atuação é muito grande: dis-
tribuição de refeição diária aos mais necessita-
dos, prestação de assistência médica e odontoló-
gica distribuição de roupas e agasalhos, etc. 

A ~omunidade de Barbacena, em reconhecimento a 
trabalho de tão grandes méritos, já reconheceu a 
entidade como de utilidade pública municipal. 

Assim, acreditamos que o Serviço de Obras So-
ciais, por tudo que representa para o povo de Bar-
bacena, merece o amplo e total apoio dos nobres 
pares desta Casa, para que possa ser reconhecido 
de utilidade pública estadual. 

João Navarro 
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do 

dia para 1~ discussão, nos termos do art. 184 e 
seu § 19 do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N9 1.195/85 
Dá a denominação de Teotônio Vilela à Escola 

Estadual do Conjunto Promorar, localizaà.:-:t ern Uber-
lândia. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge-
rais decreta: 

Art. 19 - Fica denominada Teotônio Vilela a Es-
cola Estadual do Conjunto Promorar, localizada em 
Uberlândia. 

de Art. 29 - Esta lei entra em' vigor na data 
sua publicação. 

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Sala das Reuniões, 21 de março de 1985. 
Luiz Alberto Rodrigues - Raimundo Rezende - Ja-

ciel Pereira - João Pinto Ribeiro - Alcyr Nasci-
mento - Luiz Vicente - Geraldo Pereira Sobrinho. 

JUSTIFICAÇÃO: Nascido em 1917, na cidadede Vi-
çosa, Alagoas, Teotônio Vilela faleceu em 27 de 
novembro de 1983, na capital de seu Estado, Ma-
ceió. 

e a convocação de uma Assembléia Nacional Cons-
tituinte. 

Como bem disse o então Governador de Minas Ge-
rais, Dr. 'rancredo Neves, por ocasião do faleci-
mento do ex-Senador: "Vilela marcou indelevel-
mente os últimos anos da vida brasileira, com sua 
luta histórica, duradoura e comovente pela res-
tauração de nossas instituições". E acrescentou: 
"A democracia brasileira perde um lider incompa-
rável, a Pátria, um filho excepcional e o nosso 
povo, aquele que nos últimos anos melhor inter-
pretou suas angústias, suas reivindicações, sua 
revolta e sua indignação". 

Teotônio foi tudo isso e muito mais, pelo que 
é merecedor do respeito e consideração de todo 0 

povo brasileiro. Nada mais justo, portanto, que 
os nobres pares dêem o seu integral apoio ao pre-
sente projeto, que visa a dar o nome do grande es-
tadista à Escola Estadual do Conjunto Promorar, 
em Uberlândia. 

Estaremos, assim, prestando culto à memória de 
um dos grandes homens que o Brasil já conheceu. 

Luiz Alberto Rodrigues 
do - Publicado, inclua-se o projeto em ordem 

dia para 1~ discussão, nos termos do art. 184 e 
seu pa~áqrªfo 19 do Reqimento Interno. 

PROJETO DE LEI N9 1.196/85 
Autoriza o Poder Executivo a reverter imóvel 

de propriedade do Estado de Minas Gerais ao pa-
trimônio do Município de Paracatu. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge-
rais decreta: 

Art. 19 - Fica o Poder Executivo Estadual au-
torizado a reverter ao Patrimônio do Município de 
Paracatu o imóvel de propriedade do Estado con~
tituido do prédio da antiga Escola Normal, 51 -
tuado na Rua do Ávila, na cidade de Paracatu, c~~= 
frontando, pelo lado de cima, com a casa e qul. 
tal do cidadão Francisco Alberto da Fonseca ~~
ma, ao poente; pelo lado do fundo, com os qul -
tais dos falecidos Antônio Carneiro Gomes e M~
jor Joaquim de Melo Albuquerque, ao sul;_ pe_a 
frente, com a Rua do Ávila, cujas casas nao sao 
numeradas, ao norte; pelo lado de baixo, com 0 

Largo da Jaqueira, ao nascente, tendo frente l~
ra o mesmo Largo; sendo a casa construída 50 1-
damente de madeira de lei, coberta de telhas, to-
da. -assoalhada, tendo um pátio e dois quintais com 
algumas plantações, fechado~ a muros também co-
bertos de telhaS I COm Uffi pequeno CÓrregO que pa~
Sa nos mesmos quintais, tendo também água pota-
vel canalizada para ser~idão, conforme escritura 
pública datada de 27 de julho de 1908, registra-
da no Cartório do 29 Oficio Judicial e Notas e 
Registro Geral de Imóveis e Hipotecas da Coroare~ 
de Paracatu, no Livro 4, às fls. 82, sob 0 n. 
237. 

Art. 29 - Esta lei entra em vigor na data de 

sua publicação. -
Art. 39 - Revogam-se as disposições em contra-

rio. 

Foi usineiro, agricultor, pecuarista, jorna-
lista e, sobretudo, político. Teotônio Vilela in-
gressou na vida pública em 1954, quando se ele-
geu Deputado Estadual pela extinta UDN de Ala-
goas, tornando-se, logo depois, Vice-Governador 
do Estado. 

Em 1966, elegeu-se Senador, reelegendo-se em 
1974. Nunca perdeu uma eleição, sempre utilizan-
do seus mandatos para defender idéias e princí-
pios, jamais interesses. 

Sala das Reuniões, 21 de março de 1985. -
Luiz Alberto Rodrigues - Raimundo P-ezende :- Joa~ 

Barbosa - Jaciel Pereira - João Pinto Ribe1ro . 
Luiz Vicente - Alcyr Nascimento - Geraldo Perel-
ra Sobrinho. 

O "Mestre das Alagoas", como ficou conhecido 
nacionalmente, sempre foi um lutador. Com suare-
tórica apaixonada, pregou o fim do arbítrio e dos 
retrocessos institucionais. Elaborou o "Projeto 
Brasil", no qual defendeu o fim do AI-5, da Lei 
Falcão e dos demais instrumentos de exceção, além 
de preconizar a reforma partidária, a reforma da 
Constituição e a realização de eleições gerais. 

Em 1979, ao trocar a ARENA pelo MDB, em sua pe-
regrinação pelo Pais, colheu subsídios para um 
substitutivo do projeto da anistia, enviado pelo 
Governo ao Congresso, no qual defendeu uma anis-
tia ampla, geral e irrestrita. 

Nacionalista incomum, mesmo em precário estado 
de saúde, já com seus dias contados, não abando-
nou suas peregrinações e elaborou o "Projeto Emer-
gência", aproveitado, em parte, pelo PMDB. 

Teotônio Vilela morreu antes de ver concreti-
zado o maior de seus sonhos: o retorno do Pais 
ao pleno estado de direito, com a realização de 
eleições diretas para a Presidência da República 

JUS'l'IFICAÇÃO: o imóvel objeto da presente pro-
posição foi doado ao Estado em 1908, conforrre es-
critura pública datada de 27/7/1908, regis~ra~a 
no Cartório do 29 Oficio de Registro de ImovelS 
e Hipotecas da Comarca de Paracatu. _ 

A Fundação Pró-Memória aguarda a reversao p~
ra determinar verba para a recuperação do pre-
dio. Ali funcionou, por anos e anos, a Escola No~
mal, que a tantas famílias serviu e se constl-
tui, hoje, em verdadeiro monumento histórico,. que 
o Municipio pretende preservar e só a ele 1nt~
ressa diretamente. A reversão do imóvel ao Hunl-
cipio de Paracatu é condição prevista no contra-
to de doação. . 

Assim sendo considerando o mérito da destlna-
ção que se pr~tende dar ao referido imóvel, con-
tamos com o total apoio de todos os memb:os des-
te Poder Legislativo à presente proposiçao. 

Luiz Alberto Rodrigues do - Publicado, inclua-se o projeto em ordem 
dia para 1~ discussão, nos termos do art. 184 e 
seu § 19 do Regimento Interno. 



HEQUERIMEN'l'O N'? 2.670/85 
Exm9 Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, devidarrente apoia-
do e na forma regimental, requer a V. Ex~1 , ouvi-
da a Casa, seja encaminhado ao Sr. O::lvernador, Dr. 
Hélio Garcia, e ao Sr. Presidente da 'l'ELEHIG, Bri-
gadeiro 'I'heobaldo Antônio Kopp, pedido no senti-
do de se instalar na cidade de ruo Hanso uma re-
de de telefones residenciais (Plano de expansão) 
para atendimento da população daquele Municipio. 

Solicita, ainda, que a justificação acompanhe 
os expedientes a serem enviados ãs rrencionadas au-
toridades. 

Sala das Heuniões, 21 de março de 1985. 
Petrônio Matias - Jaciel Pereira - Hugo Gonti-

jo - Hanoel Conegundes - Hendes Barros - Silvio 
Mitre. 

JUSTIFICAÇAO: A cidade de Rio Manso, com mais 
de seis mil habitantes, que dista desta Capital 
85Km, mais ou menos, está necessitando urgente-
mente de um meio de comunicação rápido e efici-
ente, para gáudio daquele povo sofrido e hospi-
taleiro. Assim pensando, é que solicitamosao Sr. 
Governador, Dr. Hélio Garcia, e ao Sr. Presiden-
te da 'l'ELEMIG, Br igade ir o Theoba ldo Antônio Kopp, 
que determinem a instalação da rede residencial 
de telefones naquela localidade. 

Tal medida, a par do relevante interessedo Mu-
nicipio, virá atender a inúmeros interesses dos 
mesmos e, porque não dizer, da Prefeitura, e~s 
que, ao invés de manter pessoal do posto telefo-
nico para atendimento aos chamados, irá facili-
tar sobremaneira a condição daqueles moradores, 
que, ordinariamente, são chamados em suas resi-
dências alta madrugada, faça o tempo que fizer, 
para atenderem a um telefonema. ! simples dedu-
zir que a execução da medida em pauta irá bene-
ficiar os habitantes de Hio Manso, como benefi-
ciará a própria Prefeitura. 

Sr. Presidente, cumpre-nos, na qualidadede re-
presentante do povo mineiro, procurarmos atenuar 
e suavizar em parte as necessidades prenl2ntes que 
se nos deparam a todo momento, em consonância com 
a situação delicada em que vive o povo de Minas 
e do Brasil. 

Portanto, estamos convictos de que as autori-
dades constituídas e responsáveis de nosso Esta-
do irão tomar as medidas cabiveis e necessarlas 
para sanar essa lacuna administrativa. 

Petrônio Matias 
- Publicar. A Comissão de Economia e Obras PÚ-

blicas. 

REQUEHIMENTO NQ 2.671/85 
ExmQ Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, na forma regi-
mental, requer a v. Ex~ seja encaminhada aos Exmos. 
Srs. Secretário de Estado da Segurança Pública, 
Dr. Chrispim Jacques Bias Fortes, e Chefe do De-
partamento de 'l'rânsito de Minas Gerais- DETRAN-HG, 
Dr. Ignácio Gabriel Prata Neto, sugestão no sen-
tido de se conceder autorização aos m6dicos para 
instalação e uso de sirene em seu veiculo parti-
cular, bem como para uso de olaca especial e es-
tacionamento em passeios na ~área azul", quando 
no exercicio da sua atividade profissional. 

Requer, mais, que seja enviada cópia, em in-
teiro teor, do presente requerimento ãs mencio-
nadas autoridades. 

Sala das Reuniões, 21 de março de 1985. 
Samir Cecilia - Paulo Ferraz - José Pereira 

Geraldo Pereira Sobrinho - Geraldo da Costa Pe-
reira - Agostinho Patrus. 

_ JUSTH'ICAÇAO: Recebemos da Al!VARIG - Associa-
çao dos Hospitais do Vale do Rio Grande, uma so-
licitação que mereceu especial atenção de nossa 
pa~te, por dizer respeito ãs dificuldades que o 
transito e o estacionamento de veicules repre-
sentam para todos nós, nos dias atuais. 

Pretende-se autorização, por parte das autori-
dades competentes, para que os m6dicos use~ si-
rene e placa especial em seus carros partlcula-
res e possam estacionar em passeios na 11ár·ea azul", 
quando no exercicio de sua nobre missão. 

Tendo em vista o tempo que se perde num con-
gestionamento de trânsito, ou na procura de área 
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de estacionamento ou, ainda, em explicações aos 
responsáveis pelo trânsito, a medida sugerida al-
cançaria excelentes resultados. Evitaria o paga-
mento de multas indevidas por parte daqueles que, 
esc1uecidos de si mesmos, se preocupam apenas com 
a nobre missão de sal v ar vidas. Permiti r ia, ain-
da a rápida identificação da figura do profis-
si~nal, além da. facilitar-lhe o atendimento às 
chamadas de emergência. 

Pelo exposto, esperamos o indispensável apoio 
dos nobres pares para a aprovação do requerimen-
to que ora apresentamos. 

Samir Cecilio 
- Publicar. À Comissão de Segurança. 

REQUERIMENTO NQ 2.672/85 
Exm? Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

o Deputado que este subscreve, regime~t~lmente 
apoiado, requer a V. Ex~, ouvido o Plenarlo, se-
jam solicitadas providências urgentes aos Srs. Go-
vernador do Estado, Dr. Hélio Garcia, :1inistro 
de Minas e Energia, Dr. Aureliano Chaves de Men-
donça, e Presidente da CVRD, Dr. E~ie~er Baptis-
ta da Silva, no sentido da liberaçao as empresas 
interessadas da exploração da mineração de fer-
ro em Piçarrão, Municipio de Nova Era, sem preju-
izos para a instalação da ELETROVALE. 

Sala das Reuni6es, 21 de março de 1985. 
Mendes Barros - Samir Cecilia - Sérgio Emilio 
Clodesmidt Riani - Nilson Gontijo - Geraldo Ri-

beiro - Jaciel Pereira - Paulo Ferraz. 
JUSTIFICAÇJí.O: A mineração Piçarrão, em Nova _Era, 

ainda comporta a exploração lucrativa_do minerio 
de ferro de ótimo teor, para exportaçao ou co-
mercializaç~o interna. 

A laboriosa classe de trabalhadores da minera-
cão de Piçarrão, bem como seus administradores e 
; povo de Nova Era aguardam! com ansiedade, a r~a: 
tivação da referida mineraçao, uma vez que lra 
cla contribuir com o IUM para o desenvolvimento não 
só de Nova Era mas de todo o nosso Estado de Mi-
nas Gerais. 

NÓs1 que conhecemos de perto o patriotismo, a 
inteligência, a capacidade do nobre nova-erense, 
o DD. Presidente da CVRD, Dr. Eliezer Baptista da 
Silva, acreditamos que a CVRD m~ndará estu~ com 
minúcias a reativação de Piçarrao e a cessao de 
sua exploração ãs empresas interessadas. 

Mendes Barros 
- Publicar. À Conissão de Energia, Minas e Me-

talurgia. 
REQUERIMENTO NQ 2.673/85 

Exm? Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

o Deputado que este subscreve, na forma regi-
mental requer a v. Ex~ seja encaminhada solici-
tação ~os Exm?s Srs. Dr. Hélio Carvalho Garcia, 
Governador do Estado de Minas Gerais, Deputado 
Silvio de Abreu Júnior, Secretário de Estado do 
Interior e Justiça, e Dr. Régulo da Cunha Peixo-
to, Presidente do Tribunal de Justiça ~o Estado, 
no sentido de que seja instalada, o mals urgente 
possivel, a 3~ Vara na Comarca de Passos. 

Sala das Reuniões, 21 de março de 1985. 
Neif Jabur - Samir Cecilia - Juarez Hosken 

Armando Costa - Camilo Machado - Clodesmidt Ria-
ni. 

JUS'l'H'ICAÇJí.O: o andamento da Ju.stiça na cidade 
de Passos, como na maioria das cidades em nosso 
Estado, é de uma morosidade até certo ponto ca-
lamitosa. Possuimos ali duas varas civeis, as quais 
se empenham no atendimento de questões atinen~es 
à sua área, além de dar assistência ãs questoes 
criminais e trabalhistas, situação que, a par do 
acúmulo, ocasiona virtual atraso na aplicação da 
justiça, trazendo enorme desconforto para os pro-
fissionais do Direito, no trato com sua cliente-
la. 

E, agora, com a criação e breve instalação do 
escritório da Defensoria Pública, torna-se ur-
gente e necessária a criação e imediata instala-
ção da 3~ Vara, visandu tal medida, pelo menos, 
maior rapidez no andamento eficaz e tranqüilo da 
Justiça naquela cidade. 

Podemos citar, a título de esclarecimento, que 
a cidade possuiu, no ano de 1977, quando da cria-
ção da 2~ Vara, nada menos do que 30 advogados 
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atuantes e ali residentes, número este que, oito 
anos passados, triplicou-se e tende a aumentar, 
sendo este, pois, motivo maior da urgência do pe-
dido supra. 

Neif Jabur 
- Publicar. A Comissão de Justiça. 

REQUERIMENTO N9 2.674/85 
Exm9 Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

o Deputado que este subscreve, na forma regi-
mental, requer, ouvido o Plenário, sejam solici-
tadas providências ao Sr. Presidente da CARPE, 
no sentido de que sejam efetuados urgentes repa-
ros no prédio da E. E. Rogério Bernardes de Sou-
sa, no Municipio de Inconfidentes. 

Sala das Reuniões, 21 de março de 1985. 
Ro~aldo Carvalho - Antõnio Faria - Luiz Alber-

to Rodrigues - Pedro Narciso - Vera Coutinho 
Mendes Barros. 

JUSTIFICAÇÃO: O prédio da Escola Estadual ob-
jeto deste requerimento está realmente sem condi-
ções de funcionamento: não possui sanit,'irios, ,mas 
apenas fossas; as salas existentes estão com os 
pisos esburacados, com vidros das janelas que-
brados, sem luminosidade; uma parte do telhado 
caiu. 

Tudo isso, está claro, torna impraticávela vi-
da escolar normal naquela Escola, razão por que 
rogo o apoio dos nobres pares para aprovação do 
presente requerimento. 

Ronaldo Carvalho 
- Publicar. A Comissão de Economia e Obras Pú-

blicas. 
REQUERIMENTO N9 2.675/85 

Exm9 Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

o Deputado que este subscreve, na forma regi-
mental, requer a V. Ex'? seja transcrito nosanais 
da casa Casa o "Documento Sintese", que relata 
os trabalhos verificados no V Encontro de Admi-
nistração Pública, realizado pela Secretaria de 
Estado da Administração em Itabira, nos dias 18 
e 19 de outubro de 1984. 

Requer, ainda, seja publicada na integra a ma-
téria constante do seminário. 

Sala das Reuniões, 21 de março de 1985. 
João Navarro - Hugo Campos - Jésus Trindade 

Domingos Lanna - Geraldo Pereira Sobrinho - Del-
fim Ribeiro. 

JUS'l'IFICAÇÃO: O V Encontro de Administração PÚ-
blica cons~bstanciou-se em documento sintético 
das conferencias proferidas no seminário reali-
zado em Itabira. 

Pelo gabarito e grande experiência de seus con-
ferencistas na administração pública, é fácil de-
preender-se que se trata de análise valiosa do 
assunto em questão. 

Isto por~ue.a ma~ér~a versa sobre tema impor-
tante do D1re1to Publ1co, relativo aos negócios 
dos Municipios e à sua estrutura politica e ad-
ministrativa, assegurada expressamente na Cons-
tituição. 

Deve-se ressaltar que, na atualidade, se impõe 

miações politicas proscritas pela legislação de 
arbitrio. 

Nos programas dos partidos politicos institu-
cionalizados está fixado o compromisso da defesa 
do pluralismo politico e ideológico e, em conse-
qüência, do restabelecimento pleno das liberda-
des civis, entre as quais figura a livre organi-
zação de partidos politicos. 

A ampla garantia de liberdade partidária tor-
na-se ainda mais necessária neste momento em que 
a sociedade brasileira se prepara para a Assem-
bléia Nacional Constituinte. Esta será livre e 
soberana somente se, entre outros pré-requisitos, 
constituir-se no palco de expressões de todas as 
correntes politicas que atuam na vida nacional. 

Sala das Reuniões, 21 de março de 1985. 
Jairo Magalhães Alves - Hugo Gontijo - Paulo 

Ferraz - Mares Guia - Samir Cecilio - João Bar-
bosa. 
_ JUSTIFICAÇÃO: "O primeiro compromisso de Hinas 
e com a liberdade"! Pronunciadas pelo Presidente 
Tancredo Neves em seu discurso de posse no Go-
verno de Minas Gerais. essas palavras sintetizam 
-e justificam esplendidamente o objeto do presen-
te requerimento. 

Jairo Magalhães Alves 
- Publicar. 

REQUERIMEN'l'O 
Exm9 Sr. Presidente da Assenmléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, na forma regi-
mental, requer a V. Ex9 seja consignado na ata 
dos trabalhos do dia, para que conste dos anais 
d~ C~sa, um voto de congratulações com a Asso-
c:açao dos Hunicipios da Hicrorregião do Médio 
R1o Grande -.N1EG, que empossa no próximo dia 22 
s~a 19 Diretoria, seu Conselho Fiscal e o Secre-
tario Executivo, na cãmara dos Vereadores da ci-
dade de Passos. 
_ R~quer, ainda, que da decisão da Casa 
enc1a ao Presidente da Associação, Dr. 
Baltazar de Freitas, Prefeito Hunicipal 
sos. 

se dê ci-
cóssimo 

de PaS-

Sala das Reuniões, 21 de março de 1985. 
. Luiz Vicente -_Paulo Araújo - Hugo Cill1'f'OS - DO-

mlngos Lanna - Jesus Trindade - João Rosa . 
. JUSTIFICAÇÃO: Fruto da persistência dos admi-

nlstradores municipais das cidades mineiras de 
Alpinópo~is, Capetinga, Capitólio, Carmo do RiO 
Clar~, Cassia, Claraval, Doresópolis, Fortaleza 
de K;nas~ Guapé, Ibiraci, Passos, PiÜi, Piment~, 
Pratapol1s, São Sebastião do Paraiso são Joao 
Batist~ do Glória, São Roque de Hina~, São Tom~s 
de.Aqulno e Vargcm Bonita, vê-se, agora, inst~
~Ulda a_A~sociação dos Municípios da Hicror~e~l
ac_> do Hed1o Rio Grande, que empossa no prox~mo 
d7a 22 do corrente sua Diretoria, seu conselho 
Flscal e o Secretário Executivo na cãmara Muni-
cipal de Passos. 

1 

A Associação não vem sô fortalecer a autonomia 
dos .municípios que a constituem; vem, também, so-
luclonar ou equacionar problemas comuns. 

o debate, por seu perfeito ajustamento no siste-
ma f~de:ativo cooperativo, de coordenação entre 
os n1ve1s da ordem constitucional brasileira. Por 
isso mes~o, converte-se em instrumento eficaz pa-
ra ·~quac1o~amento dos problemas municipais. 

D1ante d1sso, nada seria mais oportuno do que 
inc~n~ivar ~ expressivo esforço da Secretaria da 
Adm1n1straçao em promover encontros desse gêne-
ro, no sentido de levar às nossas municipalida-
des ~ t~ntativa continua de sua integraçãona or-
de~ JUrl~i~a e nacional. Esperamos, para tanto, 
o 1n~ecl1navel apoio dos nobres pares. 

Esta Associação é, inegavelmente, um dos me-
lhores meios para o encontro de pessoas e suas 
comunas ~a busca de soluções que nem sempre o iso-
la~ent~ :ndividualis~n pode ou consegue alcançar. 
A~o~ var1os debates sobre questões de ãM)ito a~
nnnlstrativo e municipál, os Prefeitos conclul-
ram que a união de seus municipios na busca de 
resultados satisfatórios levaria a uma raciona-
lizaçãq de trabalho, con~orrendo, conseqüe~te
mente, para o desenvolvimento de toda aquela arca. 
.~o ~spírito individualista sobrepõs-se a cons-

Clencla coleti~a. que é a conjunção de esforços, 
bus~~ndo o enriquecimento e o engrandecimento da 
reg1ao na exploração de seus recursos. Joao Navarro 

- Publicar. A Mesa da Assembléia. 

REQUERIMENTO 
Exm9 Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve requer de v. Ex<;>, 
na forma regimental, que, ouvido o Plenário a 
Assembléia Legislativa de Minas Gerais manifeste 
sua sol~dariedad~ ao movimento pela legalização 
d~ Part1do.comun1sta do Brasil (PC do B), do Par-
tldo Comun1sta Brasileiro (PCB) e demais agre-

Através dos objetivos que norteiam a A~EG, co-
mo ampliar e fortalecer a capacidade administra-
tiv~, ~conômica e social dos municípios; prestar 
ass1stencia técnica relacionada com atividades-
meio e suas prefeituras, devendo! a- estudar c 
administrar os municipios da microrregião e pro-
mover reformas administrativas através da reor-
ganização dos serviços públicos municipais, dan-
do ênfase especial ao treinamento e a~erfeiçoa
mento dos servidores municipais; b - estudar e 
sugerir a adoção de normas sobre a legislação tr i-
butári'l e outras leis básicas municipais, visan-



do à uniformizaçao de critérios entre os municl-
pios associados, e defender e reivindicar os in-
teresses administrativos municipais da microrre-
gião, demonstram os administradores.dos vári?s 
municipios ali congregados amadureclmento no tra-
to da coisa pGblica, uma vez que, reunidos, so-
marão idéias e alternativas, tornando grande e 
forte a Microrregião do :!ódio F.io Grande. 

E é pelo trabalho -:1ue ooderá desenvolver aque-
la Associação em prol da~ comunidades reunidas 
que desejamos deixar aqui registrado o nosso vo-
to de louvor a todos aqueles Municípios, apre-
sentando este requerimento. 

Luiz Vicente 
- Publicar. 

REQUERIMENTO 
ExmC? Sr. Presidente da Assembléia Legislativil do 
Estudo de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, na forma regi-
mental, requer seju 1r1serido nos anais da Casa 
um voto de pesar pelo falecimento, na cidade de 
Campo Belo, Minus Gerais, do Sr. Anulziro José 
da Costa, ex-Vereador e rJolitico de expressão na-
quelu cidade. ' . 

Solicita, ainda, que se dê conhecimento do teor 
deste.requerimcnto ã famllia, por intermédio de 
seu fllho, Vereador Silvio costu, ex-Presidente 
da Câmara Municipal de Campo Belo, ã Rua Jovita 
Cardoso, 131 - Centro. 

Sala das Reuni6cs, 21 de março de 1985. 
João Barbosa - Hoberto Luiz Soares- Paul.o AraG-

jo - Geraldo Hibeiro - Ncif Jabur - Haimundo He-
zende - João Pinto Hibeiro. 

JUSTIFICAÇAO: O Sr. Analziro era um homem di-
nâmico c entusiasta por excelência. E.xerceu o man-
dato de Vereador (muito atuante, por sinal). Foi 
candidato a Prefeito c duas vezes a Deputado Es-
tadual, tendo participado de vários diretórios, 
por diversos partidos. Esportista, muitas vezes 
transp~rtava times de futebol de Campo Belo em 
excur soes pc la reg iâo, nada cobrando, ·somente pe-
lo prazer de servir ã cidade e ao nosso esporte, 
por amor à camisa, ao clube, às cores. 

Deixou a viGva, D~ Nair Gessy, os filhos Shir-
l~y, Silvio, Sérgio, Suely, Sálvio, Sandra eAnal-
Zlrinho, além dos netos, genros, noras, irmãos e 
uma ~egiâo de umigos. 

Joao Barbosa 
- Publicar. 

COMUNICAÇÃO 
Exmc; Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Depu ta do que esta subscreve, devidamente élpoia-
do e na forma regimental comunica à Casa o fa-
lec~mento do Sr. Wencesl~u Braz Presidente do Di-
retoria do PMDB de Mateus Leme 'ocorrido no dia 
17 de março do corrente ano c~ Mateus Leme. 

Solicita que a Assembléia' Legislutiva envie con-
~?lências a sua viGva., D'i' Esmcra.lda. Dra.z, e a seus 
~lhos, residentes na nua c6nego Domingos Mar-

tlns, n9 50, em Ma.teus Leme bem como à Prefei-
tura. e à Câmara. Municipal d~ referida. cidade. 

Sa.la_das Reuni6es, 21 de março de 1985. 
. ~etronio Ma.tias - Jaciel Pereira. - I~go Gon-

tlJO - Ma.noel Conegundes - Silvio Mitre - Men-
des Ila.rros. 

- Ciente. Publica.r. Comunique-se. 

COMUNICAÇÃO 
Exm9 Sr. Presidente da J\ssewbléia Legislativa. do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que esta. subscreve, na forma regi-
~ental,_comuniea. à Casa. o fa.lecimento do médico 
r. J~s~ Carlos Pa.olielo, ocorrido em Ipatinqa.. 
So~lclta. que esta. Assembléia ma.nifeste seu pc-

sar_a fa.milia enlutada, na pessoa. de seupa.i, Sr. 
Jose Pa.olielo, residente na Rua Marecha.l Deodo-
ro, 845, em Governa.dor Va.la.dares. 

Sala das Reuni6es, 21 de março de 1985. 
Mendes Ba.rros 
- Ciente. Publica.r. Comunique-se. 

COMUNICAÇÃO 
Exm9 Sr. Presidente da Assembléia. 
Estado de Minas Gera.is. 

O Deputa.do que esta subscreve, 
te, comunica à Ca.sa o fa.lccimento 

Legisla.tiva do 

regimcntalmen-
da Sr'i' Ma.ria 
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Alves de Sousa, D~1 :.lariquinha., ocorrido dia. 4 de 
março próximo passado, na cida.de de Paineiras, on-
de foi sepultada. 

Hequer, outrossim, consignar-se em a. ta dos nos-
sos tra.balhos um voto de profundo pesar pelo in-
faustd a.contecimento, dando-se ciência desta co-
municação à família enlutada, na pessoa do viú-
vo, Domingos Alves de Sousa, Domingos do J6, ã 
Rua Camilo Mendonça, n9 678, em Paineiras - MG. 

Sala das Reuni6es, 21 de ma.rço de 1985. 
João Navarro 
- Ciente. Publica.r. Comunique-se. 

COMUNICAÇÀO 

Exm9 Sr. Presidente da. Assembléia Legislativa do 
Esta.do de Mina.s Gera.is. 

Comunico a V. Ex'i' e à Casa. o falecimento,ocor-
rido em Ba.rbaccna, da Sr'i' Hidelzuitu Guima.rães, 
de tradicional fa.mllia daquela cidade, havendo o 
seu passamento causado o mais vivo pesa.r. 

Em face do infausto acontecimento, solicito seja 
consigna.do na. ata dos nossos tra.ba.lhos um voto 
de profundo pesa.r, dando-se deste fato ciência. à 
famllia enlutada., na. pessoa. de Joseline Guima.râes 
Sa.n tos, residente em Barbacena, na Rua. 'l'orc.a.z Gon-
zaga, 154. 

Plenário Presidente Juscelino Kubitschek, 21 
de março de 1985. 

João Na.va.rro 
- Ciente. Publicar. Comunique-se. 
O SR. PRESIDEN'l'E - Com a palavra o Sr. Deputa-

do Clodesmidt Riani. 
O SR. CLODESMIDT HIANI - (- Profere discurso, 

que va.i ser publicado em outra edição) . 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Deputa-

do Geraldo.Ribeiro. 
O SE. DEPUTADO GERALDO RIBEIHO - (Profere dis-

curso, que será publicado oportuna.mente). 
O SR. PHESIDENTE - Com a pala.vra o Sr. Deputa-

do Sylo Costa. 
O SH. DEPUTADO SYLO COSTA - (- Profere discur-

so, o qual será publica.do em ediçâo futura). 
O SR. PEESIDENTE - Com a pala.vra o Sr. Deputa.-

do Jaciel Pereira. 
O SH. DEPUTADO JACIEL PEREIHA - (-Profere dis-

curso, a ser publica.do em outra oportunida.de, e, 
da tribuna., apresenta. as seguintes proposiç6es): 

PHOJETO DE RESOLUÇÃO NQ 1.192/85 
Delega atribuiç6es ao Governador do Esta.do e 

dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa. do Estado de Hinas Ge-

rais aprova: 
Art. 19 - Fica atribulda a.o Governador do Es-

tado competência. para. celebra.r convênio com a Pre-
feitura Municipal de Três Cora.ç6es, objetivando 
i1 reconstrução da ponte sobre o Pio Verde, que 
liga o centro da cidade ao Bairro de Santa Tere-
sa.. 

Art. 29 - A delega.ção contidu no a:tigo ante-
rior será exercida. pelo prazo necessario à conS·· 
truçáo da. obra. e sua entrega ao uso pGblico. 

Art. 39 - O Estado poderá alocar recursos pa.ra. 
a execução da. obra até 100~ (cem por cento) de 
seu custo . 

Art. 49 - Esta resolução entra em vigor na. da-
ta de sua publicação. 

Art. 59 -- Revogam-se a.s disposições em contrá-.. 
rio. 

Sa.la. da.s Reuniões, 21 de março de 1985. 
Ja.ciel Pereira. - Clodesmidt Ria.ni - Geraldo Ri-· 

beiro - Sa.mir Cecilia - Hugo Gontijo - Jairo Ma-
galhães Alves - Hugo Campos. 

JUSTIFICAÇÀO: A ponte hoje existente no refe-
rido local permite, precuria.mente, o trânsito de 
um veiculo por vez, além de esta.r praticamente 
interditada pela.s a.utorida.des municipais e esta-
duais. 

Três Coraç6es, apesa.r de rezar pela ca.rtilha do 
PMDB há mais de 20 a.nos, tem sido margina.liza.da 
pelas administra.ções estadual e federa.l, e é che-
gada a. hora. de o PtlDD atender à nossa querida ci-
da.de, executa.ndo essa. obra. essencial e tão re-
cla.mada pela. população do Ba.irro Santa. Teresa e, 
de resto, por toda acomunida.de. 

A construção dessa ponte tem sido objeto de 
nossos reitera.dos pedidos a.o Secretário de Obras 
PÚblica.s, Dr. Mauricio de Pádua Souza. Saliente-· 
se, ainda., a.disposição do Prefeito Ailton Para-
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naíba Vilela em colaborar com tudo que esteja den-
tro das possibilidades daquela Prefeitura Muni-
cipal. 

A obra é, sabidamente, de âmbito municipal, por--
tanto, da competência da Prefeitura Municipal de 
Três Corações, que, não tendo condições de exe-
cuta-la, recorre à ajuda do Estado. Este, por sua 
vez, s6 poderã asumi-la se assim o consentir a 
Assembléia Legislativa, razão por que o repre-· 
sentante daquele Município nesta Casa estã pron-· 
to a pedir o concurso de seus nobres pares para, 
mais uma vez, retribuir com muita alegria o apoio 
recebido nas urnas de Três Corações. 

A demora na reconstrução da referida ponte im 
plica riscos e angústia para a população tricor-
diana, injustificados pela colaboração que aque-
la comunidade vem prestando ao Estado, seja em 
arrecadação de ICM, seja em impostos federais. 

Pelo exposto, solicitamos aos Srs. Deputados a 
~provação deste projeto de resolução, em regime 
de urgência. 

Jaciel Pereira 
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do 

dia para 1~ discussão, nos termos do art. 184 e 
seu~ 19 do Regimento Interno. 

HEQUERIMENTO 
Exm? Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve requer a V. Ex~, 
na forma regimental, seja atribuído regime de ur-
gência à tramitação do Projeto de Lei Complemen-
tar n? OV 83, do Sr. Deputado Juarez Hosken, que 
cria a figura da estância turística em que se 
transformam as estâncias hidrominerais do Estado 
e dá outras providências. 

Sala das Reuniões, 21 de março de 1985. 
Jaciel Pereira - Samir •rannus - Hugo Gontijo -

Raimundo Albergaria -- Clêuber Carneiro -- Huqo Cam--
pos - Wainer Avila - Juarez Hosken ·· Jaime Mar-
tins - Ferraz Caldas - Artur Fagundes - Raimundo 
Rezende- Vera Coutinho- Clodesmidt Riani- Luiz 
Alberto Rodrigues - Manoel Conegundes - José Ge-
raldo de Oliveira - Marcos Peixoto - Hélio Re--
sende - Dênio Moreira - João Barbosa - José Ma-· 
ria Borges - Antônio Faria - Milton Salles - Pe-
dro Narciso - Jésus Trindade - Neif Jabur. 

JUSTIFICAÇÃO:.Nos tempos de redemocratização 
em que vivemos, nada mais salutar que almejar a 
realização de eleições diretas em todos os ní-
veis. 

Este foi um dos compromissos assumidos durante 
a nossa campanha eleitoral, por fazer parte de 
nosso pensamento, de nossa hist6ria e de nosso 
programa. 

Por este motivo, aqui nos encontramos, no Ple-
nário desta Casa Legislativa, para solicitar se-
ja abreviada a tramitação do projeto que estabe 
lece eleições diretas nas estâncias hidrominerais. 

Nada mais contrário à democracia, expressão es-
pontânea da vontade popular, do que uma lideran-
ça imposta por artifícios, de cima para baixo, 
graças à omissão de uns e aos cálculos de outros. 

Cansado, o povo quer devolvido o direito de es-
colher seus pr6prios dirigentes e com eles com-
partilhar os sacrifícios a serem enfrentados na 
fase de correção de erros cometidos nos campos po-
lítico, econômico e social. Principalmente por-
que terá a certeza de saber a razão do sacrifí 
cio e a esperança de dias melhores no futuro. 

Votar é convocar a vontade popular para ir às 
urnas e depositar livremente o seu voto, para pre-
enchimento dos cargos de Vereador, Prefeito, De-
putado, Senador, Governador ou Presidente. 

Somente desta forma haverá um entrosamento ver-
dadeiro entre o povo e as instituições que for-
mam o patrimônio clvico da nacionalidade. É ai 
que está o verdadeiro fundamento da democracia, 
porque o voto significa elemento integrante do 
patrimônio, de tal modo que cada votante parti-
cipa dos Governos Municipal, Estadual e Federal, 
pela escolha de seus dirigentes. 

Estamos certos de que esta Casa, reconhecendo 
oportuna a providência solicitada, dará seu apoio 
ao presente requerimento. 

Jaciel Pereira 

- Publicar. 

COMUNICAÇAO 
Exm? Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que esta subscreve, na forma regi-
mental1 cumpre o penoso dever de comunicar à Ca-
sa o falecimento, no dia 17 /3/85, na cidade de 
Belo Horizonte, do Sr. Joaquim Meirelles. 

Era o extinto comerciante, que gozava de ex-
celente relacionamento e que prestou inesti!lláveis 
serviços à nossa comunidade. Deixou viúva a Sr~ 
Aljce Lima Meirelles e 6rfãos os filhos do ca-
sal, Ligia Meirelles Noviello, llildegardo Mei-
relles, Iara Meirelles, Sônia Meirelles, Osvaldo 
Vilabela Meirelles, César f,UCjm;to l·leirelJes, 1-\illl-
rlcio Meirelles e Mara LÚcia Meirellcs Franklln. 

Pede, aindil, o signatário seja inserido um vo-
to de pesar na ata de nossos trabalhos, para re-
gistro nos anais da Casa, bem como que seja dada 
ci~ncia do mesmo ã família enlutada, na pessoa 
da viúva, D<? Alice Meireiles, residente à llv. 
João Pinheiro, 313 - Funcionários, Capital 

Sala das Heuniões, 21 de março de 1985. 
Jaciel Pereira 
- Ciente. Publicar. Comunique-se. 
O SR. PHESIDENTE - Com a palavra o Sr. Deputa-

do J&sus Trindade. 
O SI<. DEPUTADO JÉSUS TRINDADE - (- Profere dis-

curso, que vai ser publicado em outra edição)· 

QUESTAO DE OfWEM 
O SR. DEPUTADO SYLO COSTA - (- Levanta questão 

de ordem, a ser publicada em futura edição) 

ORDEM DO DIA 
O SR. PRESIDEN'l'E (DEPUTADO DÁL'l'ON CANABRAVA) -

Esgotada esta hora, a Presidência passa à_2~ par-
te da reunião, com a 1 c.' fase da ordem do d1a, com-
preendendo a discussão c votação de pareceres, 
requerimentos e redações finais. 

Estão abertas as inscrições para o Expediente 
de amanhã. 

QUESTÕES DE OHDEM 
O SR. DEPUTADO PAULO ARAÚJO - Sr. Presidente, 

como V. Ex~ pode verificar, não hã 'quorum" para 
continuação dos nossos trabalhos, razão r~l?_qual 
solicito o encerramento, de plano, da re~nlao. , 

O SI<. PHESIDENTE - A Presidôncia verlflca, de 
plano, que não há "quorum" paril continuar os nos-
sos trabalhos... . 

O SI<. DEPUTADO JÉSUS TRINDADE - Sr. Preslden-
te, como h~ comiss6es reunidas e outros Srs. De: 
putados em seus gabinetes, colicito a V. Ex~ q~e 
determine seja feita il chamada para a recomposl-
ção do "quorum". . , 

O SR. DEPUTADO SAMIH 'l'ANNUS - Sr. Presldent~, 
parece-me que V. Ex~ já havia encerrado_a rcunl-
- ao cabe-ao por falta de "quorum". Neste caso, n 
ria mais o pedido de que fosse feita a chamada, 
pois V. Ex~ estaria, assim, reabrindo_os traba-
lhos, uma vez que não houve prorrogaçao da reu-
nião. ao 

O SR. PHESIDENTE - A Prcsid~ncia esclarece 
Sr. Deputado Samir Tannus e ao Plenãrio que, na 
realidade, havia apenas constatado, de plano~ a 
inexistência de número regimental, mas, antcsl~e 
declarar encerrada a reunião, concedeu a pa a-

- '1' · dade vra, pela ordem, ao Sr. Deputado Jesus r~n e. 
O SH. DEPUTADO JÉSUS TRINDADE - Sr. Prcsldent ' 

d antec· de realmente cu usei a palavra pela orem .~ 
V. Ex~ de~larar cnccrruda a reunião. Por lSSO, 
julgo regimental a minha questão de ordem o aguar-
do a decisão favorãvel de V. Ex~. . t 

O SI<. DEPUTADO JOÃO BliRBOSll- Sr. Preslden_c, 
- ' d ' (J'lc· V Ex-;' <.un-tambem quero dar meu testemun•lO e -~ · . do 

d·1da r1~o havia proferido a frase intelra, dun . 
c c S Ex" por encerrada a reunião, no momento em que ·. ~ · 

- · d d · recompos H'd0 
o Sr. Deputado Jesus Trlnda c pe lU~ ... t~m-
de "qu6rum". Dou meu testemunho c go~turld, _ 
bém de reitcrilr o pedido do nobre Deputado Jc-
sus1Trindadc, para que V. Ex~ fizesse a recompo-
siç5o de ''quorum''. . as 

O SH. PHESIDENTE - l\ Presidência reg1stra a 
qucst6es de ordem suscitadas e vai dctcrrnLnar 
chamada para a recomposição do "quorum", a re-
querimento do Sr. Deputado Jésus Trindade. 

Solicito ao Sr. Depu tudo José Mar ia Chaves_, 4c?-
Secretário, que, nas funções de 1c;, prcx_;cda a chél-
mada dos Srs. Dcputudos. 



CHAMADA 

O SR. SECRETARIO - {-Procede á chamada) . . 
O SR. presldente - Responderam á ch.:unada 15 Srs. 

Deputados. Estão presentes nas comissões oito Srs. 
D~putados, num total de 23 parlamentares. Não há 
numero regimental para a continuação da reunião. 

ENCERRAMENTO 
O SR. ~RESIDENTE - Inexistindo "quorum" para o 

prossegulmento dos nossos trabalhos, a Presid~n
cia encerra a presente reunião, convocando os Srs. 
Deputados para a extraordinária de logo mais ás 
20h30min, ~o~ termos do edital de convocação: e 
para a ordlnaria de amanhã, dia 22, ás 9 horas, 
com a seguinte ordem do dia. 

{- NOTA DO REDATOR: A ordem do dia anunciada 
pelo Sr. Presidente é a publicada na edição an-
terior. 

- Levanta-se a reunião. 

PARECERES 

Receberam parecer de redação final os seguin-
tes projetos: 

PROJETO DE LEI N9 551/84 
Declara de utilidade pública a Associação Mi-

neira de Inspetores Escolares - AMIE, com sede 
em Belo Horizonte. 

A Assembléia Legislativa do Estado de ~Unas Ge-
rais decreta: 

Art. 19 - Fica declarada de utilidade pública 
a Associação Mineira de Inspetores Escolares 
AMIE, com sede em Belo Horizonte. 

Art. 29 - Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Sala das Comissões, 21 de março de 1985. 
João Navarro, Presidente - Geraldo Ribeiro, Re-

lator - Jaciel Pereira. 
~Publicar. 

{*) PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 894/84 
Aprova o Convênio celebrado entre o Estado de 

Minas Gerais, através da secretaria de Estado da 
Saúde, e o Município de Monte Azul. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge-
rais aprova: 

Aft. 19 - Fica aprovado o Convênio celebrado em 
11 de abrtl de 1984 entre o Estado de Minas Ge-
rais, através da Secretaria de Estado da Saúde, e 
o Município de Monte Azul, para ampliação e me-
lhoria, na localidade de Jacu das Piranhas, de 
serviço de abastecimento de água. 

Parágrafo único - O Convênio de que trata este 
artigo passa a fazer parte integrande desta re-
solução. 

Art. 29 - Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Sala das Comissões, 21 de março de 1985. 
João Navarro, Presidente - Jaciel Pereira, Re-

lator - Geraldo Ribeiro. 
(*) O Conv~nio a que se refere o artigo 19 do 

projeto é o constante da Mensagem n9 368/84, pu-
blicada no "Diário do Legislativo" de 14/8/84. 

- Publicar. 

PROJETO DE LEI N9 909/84 
Declara de utilidade pública a Fundação Santa 

Filomena - FSF, com sede na cidade de Contagem. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge-

rais decreta: 
Art. 19 - Fica declarada de utilidade pública 

a Fundação Santa Filomena - FSF, com sede na ci-
dade de Contagem. 

Art. 29 - Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 39 - Revogam-se as disposições em centrá-
rio. 

Sala das Comissões, 21 de março de 1985. 
João Navarro, Presidente - Geraldo Ribeiro, Re-

lator - Jaciel Pereira. 
- Publicar. 
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PROJETO DE LEI NQ 933/84 
Declara de utilidade pública a Sociedade Musi-

cal Euterpe são José, com sede na cidade de Pal-
ma. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge-
rais decreta: 

Art. 19 - Fica declarada de utilidade pública 
a Sociedade Musical Euterpe São José, com sede 
na cidade de Palma. 

Art. 29 - Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Sala das Comissões, 21 de março de 1985. 
João Navarro, Presidente - Geraldo Ribeiro, Re 

lator - Jaciel Pereira. 
- Publicar. 

PROJETO DE LEI N9 969/84 
Declara de utilidade pública a Associação Co-

munitária do Bairro Itamarati, com sede em Belo 
Horizonte. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge-
rais decreta: 

Art. 19 - Fica declarada de utilidade pública 
a Associação Comunitária do Bairro Itamarati, com 
sede em Belo Horizonte. 

Art. 29 - Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Sala das Comissões, 21 de março de 1985. 
João Navarro, Presidente - Geraldo Ribeiro, Re-

lator - Jaciel Pereira. 
- Publicar. 

PROJETO DE LEI N9 989/84 
Declara de utilidade pública o Santa Luzia Fu-

tebol Clube, com sede na cidade de Espera Feliz. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge-

rais decreta: 
Art. 19 - Fica declarado de utilidade pública 

o Santa Luzia Futebol Clube, com sede na cidade 
de Espera Feliz. 

Art. 29 - Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Sala das Comissões, 21 de março de 1985. 
João Navarro, Presidente - Geraldo Ribeiro, Re-

lator - Jaciel Pereira 
- Publicar. 

PROJETO DE LEI N9 990/85 
Declara de utilidade pública a Sociedade Bene-

ficente 21 de abril, com sede na cidade de Ca-
rangola. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge-
rais decreta: 

Art. 19 - Fica declarada de utilidade pública 
a Sociedade Beneficente 21 de abril, com sede na 
cidade de Carangola. 

Art. 29 - Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Sala das Comissões, 21 de março de 1985. 
João Na varro, Presidente - Geraldo Ribeiro, Re-

lator - Jaciel Pereira 
- Publicar. 

PROJETO DE LEI NQ 1.005/84 
Declara de utilidade pública a Associação Co-

munitária Fundo da Colina, com sede em Belo Ho-
rizonte. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge-
rais decreta: 

Art. 19 - Fica declarada de utilidade pública 
a Associação Comunitária Fundo da Colina, com se-
de em Belo Horizonte. 

Art. 29 - Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Sala das Comissões, 21 de março de 1985. 
João Navarro, Presidente - Geraldo Ribeiro, Re-

lator - Jaciel Pereira 
- Publicar. 
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PROJETO DE LEI N? 1.011/84 
Dá a denominação de Maria da Conceição Rodri-

gues Avelar à Escola Estadual do Bairro Santa Eu-
gênia, da cidade de Montes Claros. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge-
rais decreta: 

Art. 19 - Passa a denominar-se Escola Estadual 
Maria da Conceição Rodrigues Avelar a Escola Es-
tadual do Bairro Santa Eugênia, da cidade de Mon-
tes Claros. 

Art. 29 - Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 39 - Revogam-se as disposiç6es em contrá-
rio. 

Sa~a das Comiss6es, 21 de março de 1985. 
Joao Navarro, Presidente - Geraldo Ribeiro Re-

lator - Jaciel Pereira ' 
- Publicar. 

PROJETO DE LEI N9 1.012/84 
Decl~r~ de utilidade pública a Associação das 

Voluntar~as do Hospital Maria Amélia Lins - VOAL, 
com sede em Belo Horizonte. 

A Assembléia Legislativa do Estado de 11ir:us Ge-
rais decreta: 

Art. !9 : Fica declar~d~ de utilidade pública 
a Assoc~açao das Voluntar~as do Hospital Maria 
Amélia Lins - VOAL, com sede em Belo Horizonte. 

Art. 29 - Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 39 - Revogam-se as disposiç6es em contrá-
rio. 

Sala das Comiss6es, 21 de março de 1985. 
João Na varro, Presidente - Geraldo Rüxüro Re-

lator - Jaciel Pereira. ' 
PROJETO DE LEI N9 1.017/84 

"Declara_d~ utilidade pública a Conferência de 
Santo Anton~o da Sociedade de São Vicente de Pau-
lo, com sede no Distrito de Naque, Municipio de 
Açucena. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge-
rais decreta: 

Art. 19 - Fica declarada de utilidade pública 
a conferência de Santo Ant6nio da Sociedade de 
São Vicente de Paulo, com sede no Distritode Na-
que, Municlpio de Açucena. 

Art. 29 - Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Sa~a das Comiss6es, 21 de março de 1985. 
Joao Navarro, Presidente - Geraldo RiJ:xüro Re-

lator - Jaciel Pereira ' 
- Publicar. 

PROJETO DE LEI N9 1.018/84 
Declara de utilidade pública a Associação de 

Obras Sociais - AOS, com sede em Belo I!orizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge-

rais decreta: 
Art. 19 - Fica declarada de utilidade pública 

a Associação de Obras Sociais - AOS, com sede em 
Belo Horizonte. 

Art. 29 - Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Sala das Comissões, 21 de março de 1985. 
João Navarro, Presidente - Jaciel Pereira - Re-

lator - Geraldo Ribeiro 
- Publicar. 

PROJETO DE LEI N9 1.021/84 
Declara de utilidade pública a Sociedade dos 

Amigos do Bairro Senhora do Rosário, com sede na 
cidade de João Monlevade. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge-
rais decreta: 

Art. 19 - Fica declarada de utilidade pública 
a Sociedade dos Amigos do Bairro Senhora do Ro-
sário, com sede na cidade de João Monlevade. 

Art. 29 - Esta lei entra em vigor nil data de 
sua publicação. 

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Sala das Comissões, 21 de março de 1985. 
João Navarro, Presidente - Jaciel Pereira, Re-

lator - Geraldo Hibeiro 
Publicar. 

PROJETO DE LEI N? 1.045/84 
Dec!ara de utilidade pública o SER Serviço 

Evangell::o de Peabili taçiio, com sede na cidade 
de Uberlandia. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge-
rais decreta: 

Art. 19 - Fica declarado de utilidade pública 
o SER - Serviço Evangélico de Reabilitação, com 
sede na cidade de Uberlãndia. 

Art. 2? - Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 39 - Revogam-se as disposiçÕes em contrá-
rio. 

Sa!a das Comissões, 21 de março de 1985. 
Joao Navarro, Presidente - Jaciel Pereira, Re-

lator - Geraldo Ribeiro 
- Publicar. 

(*) PROJETO DE RESOLUÇÃO N? 1.054/84 
Aprova os 'l'ermos Aditivos de n'? 1 aos Convênios 

c~lebrados entre o Estado de Minas Gerais, atra-
ves da Secretaria de Estado da Saúde e os Muni-
cipios de Astolfo Dutra e Mirai. ' 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge-
r<1is aprova: 

Art. 1?- Ficam aprovados os Termos Aditivos 
de n? 1 aos Convênios celebrados no exercicio de 
1983 entre o Estado de Minas Gerais, através da 
Secretaria de Estado da Saúde, e os Municlpios 
de Astolfo Dutra e Mirai, para implantação, nas 
local~dades de Sobral Pinto e São Sebastião da 
Vargem Alegre, respectivamente, daqueles Munici-
plos, do Pr'Ojeto de Saneamento Básico do PRODE-
MA'l'A. 

Parágrafo único - Os Termos Aditivos de que tra-
ta este artigo passam a fazer parte integrante 
desta resolução. 

Art. 29 - Esta resolução entra em vigor na da-
ta de sua Publicação. 

Art. 39 - Revogam-se as disposiçÕes em contrá-
rio. 

Sala das Comissões, 21 de março de 1985. 
João Navarro, Presidente - Jaciel Pereira, Re-

lator - Geraldo Ribeiro 
(*) Os Termos Aditivos a que se refere o art. 

19 do projeto são os constantes da Mensagem n? 
432/84, publicada no "Diário do Legislativo" de 
24/10/84. 

- Publicar. 

(*) PROJETO DE RESOLUÇAO N? 1.057/84 
Aprova convênio celebrado entre o Esta•Jo de Mi-

na~ Gerais, através da Secretaria de Estado da 
Saude, e o Municlpio de Paula Cândido. 

~ Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge-
ra~s aprova: 

Art. 1? - Fica aprovado o Convênio celebrado 
em 4 de maio de 1984 entre o Estado de Minas Ge-
rais, através da Secretaria de Estado da Saúde, 
e o Mun~clpio de Paula Cândido, olxjotivando a im-
plant~çao, na localidade de Airões, situada no 
refer~d? Municlpio, c na área de atuação do Cen-
tro Heg~ona1 de Saúde de Ubá de serviço d0 abas-
tecim~nto de água. ' 

Paragrafo Único - O Convênio de que trata este 
artlg~ passa a fazer parte integrante desta re-
soluçao. 

Art. 39 - Revogam-se as disposi-çÕes em centrá-· 
rio. 

Sa~a das Comiss6es, 21 de março de 1985. 
Joao Navarro, Presidente - Jaciel Pereira, Re-

lator - Geraldo Ribeiro 
(~) O Çonvênio a que se refere o artigo 1? do 

pr~Jeto e o constante da Mensagem n9 436/84, pu-
bl~cada no "Diário do Legislativo" de 24/10/84. 

- Publicar. 

(*) PROJETO DE RESOLUÇAO N? 1.058/84 
Aprova o 'l'ermo Aditivo n9 1 ao Convênio cele-

brado en~re o Estado de Minas Gerais, atrav6s da 
Secretar~a de Estado da Saúde, e o Município de 
Monte Azul. 

~ Assembléia Legislativa do Estado ele Hinas Ge-
ra~s aprova: 

Art. 19- Fica aprovado o Termo Aditivo n? 1, 
firmado em 15 de março de 1984, ao Convênio cc-



lcbrado em 16 de setembro de 1983 entre o Estado 
de Minas Gerais, através da Secretaria de Estado 
da Saúde, e o Municlpio de Monte Azul, tendo por 
objetivo a ampliação e melhoria, na localidade 
de Pageú, daquele Municlpio, de serviço de abas-
tecimento de água. 

Parágrafo único - O Termo Aditivo de que trata 
este artigo passa a fazer parte integrante desta 
resolução. 

Art. 29 - Esta resolução entra em vigor na da-
ta de sua publicação. 

Art. 39 - Revogam-se as disposiçÕes em contrá-
rio. 

Sala das Comissões, 21 de março de 1985. 
João Navarro, Presidente e Relator Geraldo 

Ribeiro - Jaciel Pereira 
(*) o Termo Aditivo a que se refere o artigo 

19 do projeto é o constante da Hensagem n9 437/84, 
publicada no "Diário do Legislativo" de 24/10/84. 

- Publicar. 
(*) PROJETO DE RESOLUÇÃO 1\JQ 1.059/84 

Aprova o Convênio celebrado entre o Estado de 
Hinas Gerais, através da Secretaria de Estado da 
Saúde, e o Municlpio de Monte Azul. 

Art. 19 - Fica aprovado o Convênio celebrado 
em 6 de abril de 1974 entre o Estado de Hinas Ge-
rais, através da Secretaria de Estado da Saúde, 
e o Municlpio de Monte Azul, tendo por objetivo 
a implantação na localidade de Laranjeiras, si-
tuada no referido Municlpio e na área de atuação 
da SUDENE, de serviço de abastecimento de água. 

Parágrafo único - O Convênio de que trata este 
artigo passa a fazer parte integrante desta re-
solução. 

Art. 29 - Esta resolução entra em vigor na da-
ta de sua publicação. 

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Sala das Comissões, 21 de março de 1985. 
João Navarro, Presidente e Relator Geraldo 

Ribeiro - Jaciel Pereira 
(*) O Convênio a que se refere o artigo 19 do 

projeto é o constante da Mensagem n9 438/84, pu-
blicada no "Diário do Legislativo" de 24/10/84. 

A Comissão de Finanças e Orçamento examinando 
o Oficio n? 2.423/84, do Exmo. Sr. Gov~rnador do 
E~tado de Minas Gerais, conclui pela apresenta-
çao do seguinte projeto de resolução: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 1.197/85 
Concede subvenções às entidades a que se refe-

re a Lei n9 6.776, de 9 de junho de 1976, para o 
exerclcio de 1985. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge-
rais aprova: 

Art. 19 - As entidades subvencionadas com re-
cursos oriundos do Orçamento do Estado e seus res-
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pectivos valores, a que se refere o artigo 29 da 
Lei n'? 6. 776, de 9 de junho de 1976, são as cons-
tantes dos Anexos 1 a 83, correspondendo, res-
pectivamente, a cada um dos Srs. Deputados da atual 
Legislatura. 

Art. ·29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Sala das Comissões, 21 de março de 1985. 
Domingos Lanna, Presidente - João Navarro, Re-

lator - Roberto Luiz Soares - Geraldo Pereira So-
brinho - Felipe Néri - Cyro Maciel 

- Publicado, fica o projeto sobre a Mesa para 
receber emendas, pelo prazo de três dias, nos ter-
mos do artigo 29 da Resolução n9 1. 334, c/c o ar-
tigo 187 do Regimento Interno. 

(Nota da Divisão de Hedação e Publicação: Os Anexos 
n9s 1 a 83, a que se refere o Projeto de Resolu-
ção n9 1.197/85, foram publicados no "Diário do 
Legislativo" de 23/03/85). 

A Comissão de Finanças e Orçamento, examinando 
o Oficio do Sr. Diretor Administrativo da Lote-
ria do Estado de Minas Gerais, datado de 8/2/85, 
conclui pela apresentação do seguinte projeto de 
resolução: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 1.198/85 
Concede subvenções às entidades a que se refe-

re a Lei n'? 6.776, de 9 de junho de 1976, para o 
exercicio de 1985. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge-
rais aprova: 

Art. 19 -.As entidades subvencionadas com re-
cursos da Loteria do Estado de Minas Gerais e seus 
respectivos valores, nos termos do item IV do ar-
tigo 49 da Lei n9 6.265, de 18 de dezembro de 
1973, com a redação dada pe1o artigo 19 da Lei 
n9 6.776, de 9 de julho de 1976, são as constan-
tes dos Anexos 1 a 83, correspondendo, respecti-
vamente, a cada um dos Srs. Deputados da atual 
Legislativa. 

Art. 29 - Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Sala das Comissões, 21 de março de 1985. 
Domingos Lanna, Presidente - João Navarro, Re-

lator - Roberto Luiz Soares - Geraldo Pereira So-
brinho - Felipe Néri - Cyro Maciel 

- Publicado, fica o projeto sobre a Hesa para 
receber emendas, pelo prazo de três dias, nos ter-
mos do artigo 29 da Resolução n9 1. 334, c/c o ar-
tigo 187 do Regimento Interno. 

(Nota da Divisão de Redação e Publicação: Os Anexos 
n9s 1 a 83, a que se refere o Projeto de_Resolu-
ção n9 1.197/85, foram publicados no "Diario do 
Legislativo" de 23/3/85). 
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160ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 

LEGISLJ\TIVJ\, EM 21 DE MARÇO DE 19&5 

PRESID~NCIA DO SR. DEPUTADO FERNANDO RAINHO 
SUMÁRIO: CO!>iPARECIMENTO - ABERTURA - ATA - 2~ 

PA~TE: Votação, em 2~ discussão, do Projeto de 
Le1 n9 760/84; votação do artigo 19; discurso do s:. Deputado José Maria Borges; aprovação; vota-
çao dos artigos 29 e 39; aprovação - aprovação 
do pr~jeto - discussão única dos Projetos de Re-
soluçao n9s 1.079, 1.083 e 1.085/84; aprovação-
ENCERRAMENTO. 

COMPARECIMENTO 
A~ 9h44rnin, comparecem os Srs: Deputados: 
Dalton Canabrava - João Pedro Gustin - Fernan-

d~ ~ainho.- Ademir Lucas - Antônio de Araújo- An 
ton~o Far1a - Arrnan~o Costa - Artur Fagundes = 
Carn1lo Machado - Cleuber Carneiro - Delfim Ribei 
ro - Domingos Lanna - Elmo Braz - Euripedes CraT 
de - Ferraz Caldas - Genésio Bernardino - Geral= 
do Pereira Sobrinho - Geraldo Ribeiro - Hugo Carn 
po~ - Hugo Gont~jo - Jaime Martins - Jairo Maga= 
lh~es Alves - Jesus Trindade - João Navarro 
Joao Rosa - José da Conceição - José Geraldo de 
O!iveir~ - José ~aviola - José Maria Borges - Jo 
se Pere1ra - Jose Santana - Juarez Hosken - Kernil 
Kurnaira - Luiz Alberto Rodrigues - Manoel Cone-
gundes - Marcos Peixoto - Mendes Barros - Milton 
~alles - Neif Jabur - Nilson Gontijo -Paulo Araú-
JO - Pedro Narciso - Petrônio Matias - Raimundo 
Albergaria - Raimundo Rezende - Roberto Luiz Soa 
res - Samir Cecilio - Samir Tannus - Sylo Costa= 
Vera Coutinho. 

ABERTURA 
. O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO FERNANDO RAINHO) -A 

l;sta de comparecimento registra a existência de 
numero r~gimental. Declaro aberta a reunião. Sob 
a proteçao de Deus, iniciamos os nossos traba-
lhos. 

Com a palavra o Sr. 29-Secretário para proc~ 
der à leitura da ata da reunião ant~rior. 

ATA 
O SR. DEPU'rADO HUGO CAMPOS 29-Secretário "ad 

hoc", procede à leitura da afa da reunião ante-
rior, a qual é aprovada sem restrições. 

2Q. PARTE 
O SR. PRESIDENTE - Nos termos do edital de con 

voca?~o, a Presidência vai passar à 2~ parte dã 
reun1ao, com a discussão e votação dos projetos 
constantes da pauta. 

Votação, em 2~ discussão, do Projeto de Lei n9 
760/84, do Sr. Deputado Jésus Trindade (ex-Proje 
to de Lei n9 2.091/82, desarquivado a requerirnen 
to do autor), que concede o titulo de Cidadão Ho 
norário do Estado de Minas Gerais a João Batista 
Pimentel. A Comissão de Justiça opina pela apro-
vação do projeto. Em votação o artigo 19. Para 
encaminhá-la, tem a palavra o Sr. Deputado José 
Maria Borqcs. 

O SR. DEPUTADO JOSÉ MARIA BORGES (- Profere 
discurso, a ser publicado em outra oportunidade.) 

O SR. PRESIDEN'rE - Continua em votação o arti-
go 19 do Projeto de Lei n9 760/84. Os Srs. Depu-
tados que o aprovam permaneçam como se encontram. 
(-Pausa) Aprovado. 

Em votação o artigo 29. Os Srs. Deputados que 
o aprovam permaneçam corno se encontram. (-Pausa) 
Aprovado. 

Em votação o artigo 39. Os Srs. Deputados que 
o aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa) 
Aprovado. 

Aprovado, em 2~ discussão, o Projeto de Lei n9 
760/84, do Sr. Deputado Jésus Trindade. (- A Co-
missão de Justiça.) 

A seguir, submetidos a discussão e votação, 
nos termos regimentais, são aprovados, cada um 
por sua vez, artigo por artigo, sem debates, os 
seguintes projetos: em discussão única, os Proje 
tos de Resolução n9s 1. 079/84, da Comissão de Jus 
tiça, que aprova os Convênios Gerais de Intenções 
celebrados·entre o Estado de Minas Gerais, atra-
vés da Secretaria da Saúde, e os Municípios de 
Monte Carrnelo, São Bento Abade e Três Corações; 
1.083/84, da Comissão de Justiça, que aprova Con 
vênio celebrado entre o Estado de Minas Gerais~ 
através da Secretaria da Saúde, e a Corporação de 
Médicos Catôlicos, através do Hospital São Fran-
cisco de Assis, de Belo Horizonte, e 1.085/84,da 
Comissão de Justiça, que aprova os Termos Aditi-
vos de n9 1 aos Convênios celebrados entre o Es-
tado de Minas Gerais, através da Secretaria da 
Saúde, e o Município de Porteirinha. (- A Comis-
são de Redação. ) 

ENCERRAMENTO 
O SR. PRESIDENTE - Cumprido o objetivo da con-

vocação, a Presidência encerra a reunião e convo 
ca os Srs. Deputados para a ordinária de logÕ 
mais, às 14 horas, com a ordem do dia já public~ 
da, e para a extraordinária também de hoje, às 
20h30rnin, nos termos do edital de convocação. 

- Levanta-se a reunião. 
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161ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 21 DE MARÇO DE 1985 

PRESID~NCIA DO SR. DEPUTADO JOÃO PEDRO GUSTIN. 
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - ATA - 2? 

PARTE: 1? discussão dos Projetos de Lei n9s 1.112 
e 1.117/84, e 1.143/85; aprovação: 1? discussão 
do Projeto de Lei n9 1.166/85; discurso do Sr. D~ 
putado Jaciel Pereira; aprovação - ENCERRAMENTO. 

COMPARECIMENTO 
Ãs 20h43min, comparecem os Srs. Deputados: 
João Pinto Ribeiro - Sérgio Emílio - João Pedro 

Gustin - Fernando Rainho - José Maria Chaves 
Ademir Lucas - Agostinho Patrus - Antônio de Ara.:Q; 
jo - Antônio Faria - Artur Fagurrdes - Delfim Ri-
beiro - Dênio Moreira - Domongos Lanna - Elmo 
Braz - Felipe Néri - Genésio Bernardino - Geral-
do da Costa Pereira - Geraldo Ribeiro - Hélio Re 
sende - Hugo Campos - Hugo Gontijo - Jaciel Pe= 
reira - Jaime Martins - Jairo Magalhães Alves 
Jésus Trindade - João Araújo Ferraz - João BarbQ 
sa - João Navarro - João Rosa - José Geraldo de 
Oliveira - José Maria Borges - José Pereira 
José Santana - Luiz Alberto Rodrigues Manoel 
Conegundes - Marcos Peixoto - Men:ies Barros - Míl-
ton Salles - Neif Jabur - Nilson Gontijo - Paulo 
Araújo - Paulo Ferraz - Pedro Narciso - Raimundo 
Albergaria - Roberto Luiz Soares - Samir Cecílio 
Sílvio Mitre - Sylo Costa - Vera Coutinho. 

ABERTURA 
O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOÃO PEDRO GUSTIN) 
- A lita de comparecimento registra a existên-

cia de número regimental. Declaro aberta a reu-
nião. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nos-
sos trabalhos. 

ATA 
O SR. DEPUTADO GERALDO DA COSTA PEREIRA, 29-

Secretário "ad hoc", procede à leitura da ata da 
reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

2? PARTE 
O SR. PRESIDENTE - Nos termos do edital de con 

vocaç~o, a Presidência vai passar à 2? parte da 
reuniao, com a discussão e votação dos projetos 
da pauta. 

- A seguir, o Sr. Presidente submete a discus-
são e votação, nos termos regimentais, sendo apro 
vados, cada um por sua vez, sem debates, os se~ 
guintes projetos: 

Em 1~ discussão, o Projeto de Lei n9 1.112/84, 
do Sr. Deputado Sérgio Emílio, que concede o tí-
tulo de Cidadão Honorário do Estado de Minas Ge-

raís a Orlando Villas Boas, (- Ao Conselho Perma 
nente da Medalha da Inconfidência e, em seguida~ 
à Comissão de Justiça.}; o Projeto de Lei n9 
1.117/84, do Sr ... Deputado Geraldo Ribeiro, que 
autoriza o Governo do Estado a doar terreno ao 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais, com sede na 
cidade de Mesquita (- As Comissões de Justiça, de 
Economia e de Finanças.}, e o Projeto de Lei n9 
1.143/85, do Sr. Deputado Euclides Cintra, que 
autoriza o Governo do Estado a doar imóvel à Pre 
feitura Municipal de Araújos (- As Comissões de 
Justiça, de Economia e de Finanças.} 

O SR. PRESIDENTE - 1? discussão do Projeto de 
Lei n9 1.166/85, do Sr. Deputado Ronaldo Carva-
lho, que autoriza o Poder Executivo a doar imó-
vel ao Município de Congonhas). Em discussão o prQ 
jeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a dis-
cussão. Em votação. Com a palavra, para encami-
nhá-lo o Sr. Deputado Jaciel Pereira. 

O SR. DEPUTADO JACIEL PEREIRA - Sr. Presidente, 
Srs. Deputados, mais uma vez, tenho o prazer de 
ocupar esta tribuna, e agora para falar de um m! 
neiro ilustre, do Sul de Minas, nascido em La-
vras. 

Estamos requerendo a esta Casa um voto de apla~ 
so ao Sr. Presidente da República, baseado no 
inciso I do artigo 228 do Regimento Interno, pe-
la escolha feliz, para a Chefia do Gabinete Ci-
vil, do Ministro José Hugo Castello Branco. 

Trata-se de um cidadão nascido no Sul de Minas, 
em Lavras, ·tendo-se bacharelado em Direito, sen-
do militante nos foros de Minas Gerais, na ex-Ca 
pital da República, no Rio de Janeiro. Advogado 
dos mais brilhantes, ali também desenvolveu uma 
intensa atividade empresarial, até que, pelo de2_ 
tino, militou na política mineira e foi um dos~ 
putados mais atuantes, prestando relevantes ser-
viços a Minas Gerais. 

O SR. PRESIDENTE·- Continua em votação O Proje-
to de Lei n9 1.166/85. Os Srs. Deputados que o 
aprovam queiram permanecer como estão. (- Pausa) 
Aprovado. (- As Comissões de Justiça, de Econania 
e de Finanças.} 

ENCERRAMENTO 
o SR. PRESIDENTE - cumprido o objeti~o da con-

vocação, a Presidência encerra a reuniao e convQ 
caos srs. Deputados para a ordinária d~~amanhã, 
dia 22, às 9 horas, com a ordem do dia Ja anunc~ 
da. 

- Levanta-se a reunião. 
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29lfª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA, EM 22 DE MARÇO DE 1985 

PRESID~NCIA DOS SRS. DEPUTADOS JOÃO PEDRO GUS 
TIN E MENDES BARROS. 

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO ABERTURA ATA -
APRESENTAÇÃO DE PROPOSIÇÕES E ORADORES INSCRITOS : 
Projeto de Lei n9 1.199/85 (ex-Projeto de Lei n9 
1.563/81, desarquivado); Requerimentos n9s 2.676, 
2.677 e 2.678/85; Requerimentos s/n9, dos Srs. D~ 
putados Jaciel Pereira, Juarez Hosken e Marcos 
Peixoto; e Comunicação do Sr. Deputado Artur Fa-
gundes - Discurso do Sr. Deputado Clodesmidt Ri~ 
ni; discurso e Projeto de- Lei n9 1.200/85, do Sr. 
Deputado José Santana - ORDEM DO DIA: 1~ FASE: 
Nomeação de Comissão; Requerimentos dos Srs. De-
putados Jaciel Pereira, Juarez Hosken, Marcos Pe! 
xoto, João Barbosa e Luiz Vicente; aprovação; R~ 
querimento do Sr. Deputado Raimundo Albergar~a 
(tramitação urgente para o Projeto de Resoluçao 
n9 1.176/85); chamada; inexistência de "quorum" 
para votação - Questão de ordem (declaração de 
voto) - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA. 

COMPARECIMEN'l'O 
As 9h15min, comparecem os Srs. Deputados: 
Dálton Canabrava - João Pinto Ribeiro João 

Pedro Gustin - Fernando Rainha - José Maria Cha-
ves - Ademir Lucas - Agostinho Patrus - l'.ntônj-o 
de Araújo- Antônio Faria- Artur Fagundes- Cle~ 
ber carneiro - Clodesmidt Riani - Delfim Ribeiro::: 
Dênio Moreira- Domingos Lanna- Elmo Braz- Eur~ 
pedes Craide - Ferraz Caldas - Geraldo da Costa 
Pereira - Geraldo Pereira Sobrinho - Geraldo R! 
beiro - Hugo Campos - Jaciel Pereira - Jaime Ma~ 
tins - Jairo Magalhães Alves - Jésus Trindade 
João Araújo Ferraz - João Barbosa - João Navarro-
José da Conceição - José Geraldo de Oliveira -
José Maria Borges - José Pereira - José Santana-
Kemil Kumaira - Luiz Alberto Rodrigues - Manoel 
Conegundes - Marcos Peixoto - Mendes Barros- Nar 
célio Mendes - Nilson Gontijo - Paulo Almada 
Paulo Araújo - Paulo Ferraz - Pedro Narciso- Ra! 
mundo Albergaria - Raimundo Rezende - Ronaldo ~ 
valho - Samir Cecilia - Silvio Mitre - Sylo Cos-
ta - Vera Coutinho - Wainer Ávila. 

ABERTURA 
O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO MENDES BARROS) 

A lista de comparecimento registra a existência 
de número regimental. Declaro aberta a reunião. 
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos tra-
balhos. 

Com a palavra o Sr. 29-Secretário, para proce-
der à leitura da ata da reunião anterior. 

ATA 
O SR. DEPUTADO JOS~ DA CONCEIÇÃO, 29-Secretá-

rio "ad hoc", procede à leitura da ata da reuni-
ão anterior, que é aprovada sem restrições. 
APRESENTAÇÃO DE PROPOSIÇÕES E ORADORES INSCRITOS 

O SR. PRESIDENTE- Não havendo expediente aser 
lido, a Mesa vai passar a receber proposições e 
a conceder a palavra aos oradores inscritos. 

PROJETO DE LEI N9 1.199/85 
(ex-Projeto de Lei n9 1.563/81 - desarquivado) 
Autoriza a doação de terrenos urbanos nos Mun! 

cipios de Contagem e Belo Horizonte e dá outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais decreta: 

Art. 19 - Fica o Estado de Minas Gerais, por 
seus órgãos das administrações direta e indireta , 
autorizado a transferir por doação o domínio de 
seus terrenos urbanos situados nos Municípios de 
Contagem e Belo Horizonte a quem detém sua pos~e 
há mais de 2 (dois) anos consecutivos ou 5 (c~~ 
co) anos por sucessão possessória. 

§ 19 - Ficam a CDI-MG - Companhia de Distritos 
Industriais de Minas Gerais e a CEMIG - Centrais 
Elétricas de Minas Gerais autorizadas a promover 
a poação de seus terrenos urbanos existen~es nos 
Municípios de Contagem e Belo Horizonte, area da 

Cidade Industrial Juventino Dias, ocupadosna for 
ma do artigo, sendo considerados disponíveis es-
pecialmente os situados nas seguintes vilas: 

a) Vila Itaú 
b) Vila P.T.O. 
c) Vila Barraginha 
d) Vila Aparecida 
e) Vila da CEMIG (Marimbondos) 
f) Vila da Vaquinha 
g) Vila Santo Antônio 
h) Vila São Nicodemos 
i) Vila Operária 
j) Vila Magnesita 
1) Vila São José 
m) Vila do Estado (Esporte Clube) 
§ 29 - Não poderá haver doação de mais de um 

imóvel por pessoa. 
§ 39 - O donatário não poderá dispor de outro 

imóvel nos Municípios de Contagem e Belo Horizo~ 
te, do que fará prova através de certidão nega~! 
va expedida pelos Cartórios de Registro de Imo-
veis das respectivas Coma:cas. _ _ 

Art. 29 - A escritura publica de doaçao devera 
conter cláusulas especificas- de inalienabilida-
de do imóvel recebido em doação, excluída a tran~ 
ferência por sucessão "causa mortis". 

Art. 39 - Fica a CDI-MG - Companhia de Distri-
tos Industriais do Estado de Minas Gerais aut~ 
rizada a doar ao Esporte Clube Cidade Industrial 
a área de terreno que constitui a praça de espo~ 
tes da referida agremiação. _ 

Parágrafo único - A escritura pública de doaçao 
do terreno deverá conter cláusulas especificas de 
inalienabilidade e destinação sócio-espor~iva do 
imóvel, vedadas quaisquer outras utilizaçoes do 
mesmo, sob pena de reversão ao patrimônio da em-
presa. 

Art. 49 - Fica o Executivo Estadual autorizado 
a conceder isenção do recolhimento do ITBI - Im-
posto de Trasmissão de Bens Imóveis, incidente 
sobre as doações previstas nesta lei. 

Art. 59 - As doações serão regulamentadas e 
processadas no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, 
contados da publicação desta lei. 

Art. 69 - Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. _ _ . 

Art. 79 - Revogam-se as disposiçoes em contrar~o. 
Plenário Presidente Juscelino Kubitschek,16 de 

novembro de 1981. 
Ademir Lucas - Mendes Barros - Wilson V~z . 

Sérgio Emílio- Luiz Alberto Ro~rigues.- Cass~o 
Gonçalves - Gomes Moreira - Kem~~ Ku~a~ra .- ~er
raz Caldas - Jésus Trindade - Joao P~nto Riberro-
Nélson Carvalho - Euripedes Craide. 

JUSTIFICAÇÃO - A Cidade Industrial Juventi~o 
Dias em contagem, dispõe hoje de cerca de 50 mü 
pess~as vivendo em condições_su~umanas, por fal-
ta de assistência do poder publ~co. . 

Vivendo na periferia das indústrias e d~spondo 
de baixo poder aquisitivo, essa gente padece da 
falta de infra-estrutura, sobretu~o ~o_sa~eamen
to básico causa maior da grande ~nc~denc~a de 
verminose~ e doenças infantis. 

o mal maior contudo, que aflige essa popula: 
ção superior'à de 2/3 dos municípios mineiros, e 
a f~lta da propriedade da terra ocupada, na gra~ 
de maioria dos casos, há mais de 20 anos. 

A formação de favelas às margens dos centro~ 
fabris é um fenômeno cujas origens remonta~ a 
própria Revolução Industrial, com seus cort~ços. 
Basicamente elas se sustentam na facil~dade de 1~ 
comoção para os locais de trabalho, ev~tando os 
meios de transporte caros e impo~tuais, bem como 
na marginalização daqueles que sao ~riundos das 
zonas rurais e que não c~nstitue~ ~a~-de-obra.e~ 
pecializada, o que leva a sua reJe~çao pelas ~n
dústrias. Impossibilitados de retornar ao ~ampo, 
por contingências div~rs~s, a~abam por se ~nsta
lar nos limites das fabr ~c as a espera de Ull\3. opor-
tunidade de trabalho. 

Contagem não fugiu à regra. 
Hoje, a Cidade Industrial Juventino Dias .pode 

ser considerada um estopim, prestes a explod~r nu 
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ma convuls5o social. 
Desempregados, famintos, essa gente r1~0 poJo 

ser desconsiderada pelo Estado, proprietário da 
maior~a das terras diretamente ou indiretamente, 
atraves de suas empresas controladas, sobretuJo 
a CDI-MG e a CEMIG. 
~ A ocu~aç5o_dc suas terras, h~ mais de 20 anos, 
e uma s1tuaçao de fato, que tem que ser encarada 
sob o ponto de vista social, conforme tem sido a 
retórica do atual Governo, e não sob a ótica co-
mere ial, como tem sido a sua prática. Visõmdo e vi 
tar a~6es de usucapião (impossiveis contra o po= 
der publ1co, mas discutiveis juridicamente quan-
to a economias mistas), vez por outra, essas 50 
mil pessoas se vêem ameaçadas em suas posses pe-
las citadas empresas: CDI-MG e CEMIG. 

Jiá que se destacar que, em determinadas áreas, 
como as Vilas ItaG, Magnesita, São Josfi, Operá-
rla e do Estado, os m~radores são, em sua esmaga 
dora ma1or1a, funcionarias ou ex-funcionários d~ 
próprio Estado de Minas Gerais, que foram autori 
zados a construir nessas áreas limitrofes ã Cidi 
de Industrial Juventino Dias pela então Comis-
são de Obras encarregada pela Secretaria de Esta 
do de Viação e Obras PGblicas de estruturar o fu= 
turo parque fabril. 
A CEMIG tem doado terrenos: 

Em reunião realizada pelo Conselho de Adminis-
tração da CEMIG, a 14 de outubro de 1981, a em-
presa doou cerca de 1. 342.270 m' (hum milhão, tre 
zentos e quarenta e dois mil, duzentos e setenta 
metros quadrados) ao Departamento de Estradas de 
Rodagem do Estado de São Paulo, sob o argumento 
d~ que "a doação objetiva regularizar uma situa 
çao de_fato ... " (Jornal "Estado de Minas"- fls:-
11 - sabado, 7 de novembro de 1981 -cópia ane-
xa). 

Ora, se se promovem doaç6es a um Estado rico 
como é o d~ São Paulo 1 de um terreno adquirido px' 
M1nas Gera1s, para reqularizar uma situação de 
fato, por que não ter o mesmo procedimento com a 
pobre e sofrida população da área da Cidade In-
dustr ia~ Juventino Dias, de Contagem, regulariz~ 
do tambem uma situação de fato? 

Por outro lado, existem precedentes dos Gover-
nos do Estado do Rio de Janeiro e de São Paulo 
onde milhares de titules de propriedade foram di;. 
tribuidos recentemente aos moradores de suas vi~ 
las, objetivando regularizar estas situaç6es,evi 
tando-se problemas sociais de repercuss6es impr-_e 
visiveis. 

Afina~, são pessoas que têm todas as suas vi-
das ded1cadas ao crescimento do Estado, dando 0 
seu suor nos trabalhos dessas fábricas. Seus fi-
lhos es~udam nas escolas próximas ãs vilas. Te-
mos,_po1s, que evitar traumas e o agravamento d 
tensao social na Cidade Industrial, ameaçada pe: 
lo desemJ.?r~go, subemprego, transporte coletivo c a 
ro ~ d~f1~1en~e~ falta de alimentos, carência de 
ass1~tenc1a med1da ..• a miséria. 

Da1, a_propositura_d~ste projeto de lei, como 
uma efe~1va contr1~u1çao da Assembléia Legislati 
va de M1nas para m1norar esse drama social e re~ 
tabelecer, _pelo menos, a tranqLLiJ.idade a esta ime~ 
sa populaçao. 

':linas Gera~s n~o estará fazendo mais do qur" cum 
pr1r a_ sua f1n~l1dade social, devolvendo ãquele~ 
que f~zem a_ pUJ ~nça _de s':a arrecadação tribut5ria, 
laborando na ma1or area 1ndustrial do f'·t d . · d·d d .s a o, a propr1e a e e terra que ocupam há tantos anos. 

Ademir Lucas 

- Publicado~ incl~a-se o projeto em ordem 
dia para 1 '} d1scussao, nos termos do art. 184 
seu § 19 do Regimento Interno. 

REQUERIMENTO N? 2.676/85 

do 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia 
do Estado de Minas Gerais. 

Legislativa 

O Deputado _que este subscreve rc.'<.JUer a v. Exa., 
na fo~ma reg1m~ntal e devidamente apoiado, seja 
encam1nhado of1c10 aos Exmos. Srs. Hélio carva-
lho ~arei~, Governador do ~stado de Hina~; G·raié:, 
e Br~gade1ro !heo~aldo Antonio Kopp, Presidente 
das ~elecomun1caçoes de Minas Gerais, no sentido 
de que ~eja instal~do, no Municipio de capetin-
g~b.o s1stema de D1scagem Direta ã Distância _ 

Sala das Reuni6es, 22 de março de 1985. 
Neif Jabur - Jaime Hartins - Cyro Maciel - Hu-

go_Gontijo - Luiz Alberto Rodrigues - Jairo Mag~ 
lhaes l~lves ~ 

JUS'riPICAÇÃO - Capetinga, progressista cidade 
do Sudoeste mineiro, a 400 km da Capital do Esta 
do, com aproximadamente 18.000 habitantes e maii 
de 250 aparelhos telef6nicos instalados, ressen-
te-se da falta do sistema de Discagem Direta à 
Distância - DDD. 

~ necessârio ressaltar que cidades menores já 
se encontram ligadas através do aludido sistema 
e que se trata de justa reivindicação dos morado 
res daquela cidade, jâ que o DDD trarâ enormei 
beneficios ao Municipio, que carece de melhores 
meios de comunicação. 

Assim sendo, espero contar com o apoio dos no-
bres pares para a aprovação do presente. 

Neif Jabur 
- Publicar. À Comissão de Economia e Obras PG-

blicas. 

REQUERIMEN'rO N? 2. 677/85 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, devidamente apoi~ 
do e na forma regimental, requer a V. Exa., ouv~ 
do o Plenário, seja formulado apelo aos Ex!TDS. Srs. 
Governador do Estado, Hãlio Carvalho Garcia, e 
Diretor-Geral do Departamento de Estradas de Ro-
dagem, Dr. Antônio Alberto Canabrava, no sentido 
de que se providencie o asfaltamento do trecho 
Diog? de Vasconcelos - MG-262, com 18 km de ex-
tensao. 

Sala das.Reuni6es, 22 de março de 1985. 
Domingos Lanna - Artur Pagundes - Jaime Mar-

tins- José Geraldo de Oliveira- Dênio Moreira-
Hugo Campos. 

JUS'l'IPICAÇÃO - A citada estrada, ligando Diogo 
de Vasconcelos à MG-262 serve a uma região eco-
nomicamente muito importante. 

O Municlpio acima mencionado apresenta acentu~ 
do desenvolvimento agropecuário, destacand~-se a 
produção de café, cereais, leite e a criaçao de 
gado. 

Para que se processe adequadamente o transpor-
te dos produtos mencionados é necessária uma boa 
via de acesso; por isso solicitamos o asfaltame~ 
to d~ste trecho, o que proporcionaria a melhoria 
do s1stema de escoamento da produção local. 

Assim sendo, apelamos para a compreensão dos 
Srs. Governador do Estado e Diretor-Geral do DER 
a_fim de que seja concretizada essa justa aspir~ 
çao da população de Diogo de Vasconcelos. 

Pedimos ainda aos nobres colegas que aprovem 
nossa proposição. 

Domingos Lanna 
- Publicar. A Comissão de Economia e Obras PG-

blicas. 

REQUERIMENTO N9 2.678/85 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

O Deputado infra-assinado, na forma do Regime~ 
to Interno da Casa, ouvido o Plenário, requer s~ 
jam enviados oficios aos Srs. Hélio Carvalho Ga_!:: 
ela, DD. Governador do Estado, e Deputado Álvaro 
Antônio Teixeira Dias, DD. Secretário de Estado 
dos Transportes, no sentido de serem tomadas as 
providências necessârias ã conclusão do anel ro-
doviário da cidade de Espinosa. 

Sala das Reuni6es, 22 de março de 1985. 
Pedro Narciso - José da Conceição - Geraldo da 

Costa Pereira - Ademir Lucas - Jaciel Pereira 
Clodesmidt Riani. 

JUSTIFICAÇÃO - A conclusão do anel rodoviário 
da cidade de Espinosa tornou-se necessidade ina-
diável e imediata, pela sua enorme importância c~ 
mercial, pois contribuirâ para facilitar o esc~~ 
menlo da produção agropecuária do Municipio,alem 
de melhorar o prccârio sistema viário, permitin-
do um trfifego mais organizado e seguro. 

Trata-se de medida há tempos pleiteada pela cs:_ 
munidade local, face aos inGmcros acidentes que 
t~111 <Jcorrido na área. 

Desta forma, confio no apoio dos ilustres pa-
res parit a aprovaç~c incontinenti deste requeri-



mento. 
Pedro Narciso 
- Publicar. À Comissão de Economia e Obras PÚ-

blicas. 
REQUERIMENTO 

Exmo. Sr. Presidente da Assemblãia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

O Deputado Jaciel Pereira, infra-assinado, nos 
termos do inciso I do artigo 228 do Regimento I~ 
terno, requer, ou v ido o Plenário, um voto de aplau 
so ao Sr. Presidente da República pela escolha e 
nomeação do Dr. Josã Hugo Castelo Branco para a 
chefia do Gabinete Civil da Presidência da Repú-
blica. 

Sala das Reuniões, 22 de março de 1985. 
Jaciel Pereira - Roberto Luiz Soares -Artur Fa 

gundes - Hugo Campos - Jêsus 'l'rindade - Geraldo 
da Costa Pereira - João Pedro Gustin. 

JUSTIFICAÇÃO - A escolha do Dr. José Hugo Cas-
telo Branco representa para Minas Gerais prestí-
gio e, sobretudo, valorização da classe política 
mineira. 

José Hugo Castelo Branco ã militante político, 
nascido em Lavras, no Sul de Minas (nosso conter 
râneo), advogado brilhante no foro da antiga ca= 
pital da República (Rio de Janeiro). 

José Hugo Castelo Branco também é ex-Deputado, 
dos mais brilhantes de seu tempo, sendo prestigi~ 
do com milhares de votos de nosso Sul de Minas. 

Assim, sua escolha para Ministro-Chefe da Casa 
Civil valoriza sobretudo a classe política de Mi 
nas Gerais; dai nosso aplauso. 

Jaciel Pereira 
- Publicar. 

REQUERIMEN'l'O 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, na forma regi-
mental e ouvida a Casa, requer a V. Exa. faça con.§_ 
tar na ata dos nossos trabalhos um voto de pesar 
pelo falecimento do Sr. Manoel Costa Mattos, ex-
Vereador à Câmara Municipal de Carangola, ocorr~ 
do em 21 de fevereiro de 1985, naquele Município. 

Requer, ainda, que desta decisão se dê conheci 
mento à família enlutada, nas pessoas da v1uva, 
Cremilda Belfort Mattos, e dos filhos do faleci-
do, Drs. Alceu Moyzês Mattos e LÚcio Moyzês Mat-
tos, residentes na Rua Duque de Mesquita, 265,em 
Carangola-MG. 

Sala das Reuniões, 22 de março de 1985. 
Juarez Hosken - Hugo Campos - Cyro Maciel 

Agostinho Patrus - Elmo Braz - Domingos Lanna. 
JUSTIFICAÇÃO - Nesta oportunidade em que rendo 

homenagem póstuma ao Sr. Manoel Costa Mattos ma 
nifesto, também, o sentimento da comunidade 'ca= 
rangolense, que lamenta o desaparecimento de um 
de seus maiores benfeitores. 

Move-me o sentimento de aoreço e admiração pe-
lo "de cujus", assim como o" reconhecimento dos 
seus méritos profissionais, que deixarão marcas 
indeléveis em todo o Estado de Minas Gerais e, em 
especial, na Zona da Mata. 

Nascido em Cataguases (MG) , em 23 de maio de 
1912, era filho de Epaminondas da Costa Mattos e 
Stella Campos de Mattos. Contraiu matrimônio com 
Nazira Moyzés Mattos, de tradicional família ca-
rangolense, e dessa união nasceram seus filhos 
Alceu Moyzés Mattos, advogado, ex-Vereador e e~
Prefeito Municipal de Carangola, e Lúcio Moyzes 
Mattos, bachare 1 em Direi to e alto func ionár Lo da 
Agência do Banco do Brasil S.A. daquele Municí-
pio, que têm pautado suas vidas no exemplo dign~ 
ficante do pai. Em 23 de maio de 1970 casou-se, 
em S0CJW1diJ~J núpcias, com Cremilda Belfort Mattos, 
descendente de expressiva família piauiense, com 
quem viveu seus derradeiros anos de vida, numa 
lição de amor e dedicação mútua. 

Após brilhante carreira funcional como Fiscal 
de Renda, em que, por sua probidade, eficiência 
e zelo, foi designado para ocupar os mais elev~ 
dos cargos, aposentou-se em 1962, com relevantes 
serviços prestados aos Municípios de Carangola, 
Manhuaçu, Muriaã e diversos outros da Zona da 
Mata. No exercício de suas funções, implantou as 
Delegacias Fiscais, hoje Administrações Fazendá-
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rias (A.F.), em toda aquela progressista região. 
Como Inspetor 'l'écnico da Pasta da Fazenda do Es 

tado de Minas Gerais, firmou convênios entre o 
nosso Estado e a Rede Ferroviária Federal, como 
também com o Governo do Estado de São Paulo, re-
ferentes ao Imposto de Vendas e Consignações de 
café, minérios e outros bens. 

Publicou em 21 de março de 1959 o livro "Méto-
dos e Técnicas de Fiscalização", dedicado ao seu 
dileto amigo, Dr. Tancredo de Almeida Neves, em 
que ministrava, aos que iniciavam suas funções 
no Estado, instruções básicas e imprescindíveis 
ao correto desempenho das mesmas. 

Desde que radicado em Carangola, onde nasceram 
seus filhos e netos, fez-se presente pela parti-
cipação atuante e dinâmica em diversos segmentos 
daquela comunidade, num firme anseio de prestar 
serviços à causa pública. Merece destaque o seu 
trabalho como sócio Fundador do Carangola Tênis 
Clube e do Carangola Campestre Clube (como Presi 
dente do Conselho), Técnico do Ipiranga S. Clube~ 
Chefe do Departamento Fazendário Municipal, Pre-
sidente da Cooperativa dos Funcionários e Vicen-
tino. Merece, ainda, realce a sua atuação como V e 
reador à Câmara daquele Município, cargo a que 
foi conduzido por expressiva votação, e como Pre 
sidente do Rotary Clube, realizando memorável trã 
balho para a implantação da CEMIG e o asfaltamen 
to atã Fervedouro. 

Em 21 de fevereiro de 1985, faleceu na Casa de 
Caridade de Carangola, aos 73 anos de idade. 

E, na certeza de que, r~las características dos 
homens de sua estirpe, permanecerá na memória de 
todos que com ele conviveram, irmanamo-nos à fa-
mília enlutada, nas pessoas da viúva, Cremilda 
Belfort Mattos, e de seus filhos, Alceu Moyzés 
Mattos e Lúcio Moyzés Mattos, em solidariedade por 
essa irreparável perda. 

Juarez Hosken 
- Publicar. 

REQUERIMENTO 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia 
do Estado de Minas Gerais. 

Legislativa 

O Deputado que este subscreve, na forma regime~ 
tal, comunica o falecimento da Sra. Maria Elza Bar 
celo Ribeiro, ocorrido dia 19/3/85, na cidade de 
Leandro Ferreira, e solicita um voto de profundo 
pesar da Casa à família enlutada, na pessoa do 
viúvo, Sr. Nélson Ronaldo Ribeiro, Prefeito do 
Município. 

Nascida em Abaetã, em 25/6/43, formou-se pro-
fessora e posteriormente tornou-se esposa do en-
tão Prefeito de Leandro Ferreira, tendo dedicado 
sua vida a ele e às crianças da E.E. Cel. Antô-
nio Correia, onde lecionava. A escola era um pr~ 
longamento do seu lar. Os alunos er~m co11D filhos, 
aos quais dedicava amor maternal. Mae car1nhosa 
e esposa dedicada, nunca fugiu às suas resp~ns~
bilidades e sabia conciliar os afazeres domestl-
cos com o emprego na escola e com as atividades 
sociais. 

Mulher dinâmica, exercitava o título de Prime~ 
ra Dama do Município, participando de todos os 
acontecimentos e da movimentação da cidade, des-
de quo o assunto fosse em benef~cio da som~nida
de e dos mais pobres, pelos qua1s possu1a 1menso 
desvelo. _ 

Deixa órfãos Andréa Kátia, Agda Célia, Nelson 
Ronaldo Antônio Carlos e Arlei Raul Ribeiro. 

Em se~ sepultamento, um dos mais concorridos do 
Município, não faltaram cenas de p:a~to e de d~ 
monstração de profunda dor pelo trag1co acontec~ 
mento, uma vez que a memória de D. Maria Elza Ba.!:_ 
celo Ribeiro, a partir de então, passou a fazer 
parte da história do Município de Leandro Ferrei 
r a. 

Sala das Reuniões, 22 de março de 1985. 
Marcos Peixoto - Agostinho Patrus - João 

Camilo Machado - Clêuber Carneiro - Alcyr 
monto. 

- Publicar. 

COMUNICAÇÃO 

Rosa -
~lasci 

Exmo. sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais 

o Deputado infra-assinado comunica à Casa o f~ 
lccimcnto, ocorrido este més, na cidade de Monte 
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Azul, da Sra. Antônia Antunes Oliveira, esposa do 
ex-Prefeito Almelicio Francisco Santana, a quem 
pede seja comunicado o pesar desta Casa pelo in-
fausto acontecimento. 

Sala das Reuniões, 22 de março de 1985. 
Artur Fagundes 
Ciente. Publicar. Comunique-se. 
Com a palavra o Sr. Deputado Clodesmidt Riani. 
O SR. DEPUTADO CLODESMIDT RIANI - (-Profere d i_s 

curso, que será publicado em edição posterior.)-· 
O SR. PRES IDEN1'E - Com a palavra o Sr. Depu ta-

do Josã Santan~. 
O SR. DEPUTADO Jose SANTANA - Sr. Presidente e 

Srs. Deputados: mal-refeitos do impacto dos Últi 
mos acontecimentos, quan~o a repentina enfermida 
de do Presidente Tancredo Neves fez com que fos= 
se empossado o Vice José Sarney, numa magnifica de 
monstração de maturidade politica do Pais, volta 
mos a raciocinar em termos mais duradouros quan= 
to ao que nos espera e quanto ao que devemos fa-
zer. 

Com a graça de Deus, o Presidente Tan'credo Ne-
ves, já se recuperando, deverá assumir em breve tem 
po, e dele os brasileiros esperam não façanhas 
extraordinárias para corrigir duas décadas nebu-
losas mas, sim, aqueles ordenamentos básicos pe-
los quais clama o pais, com o inicio da caminha-
da de recuperação. 

Um dos pontos com que sempre concordamos com o 
Presidente Tancredo Neves foi a necessidade de 
eliminação da sublegenda partidária. Usando da 
expressão que •rancredo repetidamente proferiu nos 
comissios, em praça pública, trata-se a sublegen 
da de uma excrescência a extirpar, no contextõ 
da reforma da legislação eleitoral. 

Como primeiro passo positivo, tivemos agora a 
aprovação, pelo Senado, de projeto de lei que ex 
tingue as sublegendas para as eleições de prefei 
to e senador. -

Isso significa importante avanço no n.nro do for-
talecimento dos partidos, possibilitando que, den 
tro deles, exista coerência doutrinária e respei 
to pela vontade politica do eleitorado. -

A sublegenda, produto direto do regime de exce 
ção, desvirtua e falseia o resultado das urnas~ 
Permitindo que vários candidatos, de ideologias 
diversas, disputem pelo mesmo Partido, faz com 
que, no final, o eleitor eleja um candidato com 
quem não se afina e em quem conscientemente ja-
mais votaria. Transformando as agremiações polí-
ticas em frentes, e não em partidos, a sublegen-
da é também estímulo à existência das chamadas le 
gendas de aluguel, em que prevalecem os interes= 
ses eleitorais dos candidatos e não os doutriná-
rios. 

Propiciando a eclosão e manutenção de cisões in 
ternas, constitui a sublegenda um fator permanen 
te de desagregação dos partidos políticos. Sem ca 
pacidade para resolver suas divergências inter= 
nas, é evidente que os Partidos terão, também, me 
nor capacidade para superar dissensões ou para 
harmonizar divergências, quando no poder. 

De toda forma, a extinção desse instituto, de 
origem nitidamente casuística, só contribuirá pa 
ra o fortalecimento, a busca de unidade e o res= 
peito à coerência doutrinária dos partidos poli-
ticos brasileiros. 

O projeto de lei ora aprovado pelo Senado, ex-
tinguindo as sublegendas para as eleições de pr~ 
feito e senador, deverá ainda ser sul:xlr2tido à apro 
vação da Câmara dos Deputados. -

Na Câmara Alta, temos certeza de que a proposi 
ção não encontrará obstáculos ao ser examinada~ 
sobretudo porque estamos convictos de que o Pre-
sidente Tancredo Neves, através de suas lideran-
ças na Casa, confirmará o que sempre deixou cla-
ro em praça pública: abaixo a sublegenda. 

Afinal, se a estabilidade do regime democráti-
co só será conseguida com a existência do pluri-
partidarismo vigoroso, só possuiremos partidos 
realmente fortes se eliminarmos o voto vinculado, 
a fidelidade partidária, a sublegenda e, enfim, 
todos esses casuismos que medraram em tempos de 
exceção e que obstam e se opõem à plena democra-
cia. 

(- Da tribuna, o orador encaminha a seguinte 
proposição:) 

PROJETO DE LEI N9 1.200/85 
Revigora prazo para apresentação de requerimen 

to de legitimação de terras devolutas. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge 

rais decreta: 
Art. 19 - Fica revigorado até 31 de dezembro de 

1989, a contar da vigência desta lei, o prazo pa 
ra apresentação do requerimento de legitlifr>ção de 
terras devolutas de que trata a Lei n9 6.177, de 
14 de novembro de 1973, modificada pelas Leis n9s 
6.705, de 28 de novembro de 1975, 6.971, de27 de 
dezembro de 1976, 7.195, de 23 de dezerrbro de 1977, 
7.644, de 21 de dezembro de 1979, 7.887, de 11 de 
dezembro de 1980, e 8.265, de 23 de julho de 1982. 

Art. 29 - Ao requerente que provar morada habi 
tual no terreno será concedido um abatimento de 
10% (dez por cento) no preço da legitimação, fi-
xados nos termos do regulamento. 

Art. 39 - Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 49 - Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Sala das Reuniões, 22 de março de 1985. 
José Santana Delfim Ribeiro - Joao Araújo 

Ferraz - Felipe Néri - João Navarro- Sylo Costa. 
JUS'riFICAÇÃO - O projeto ora submetido à apre-

ciação da Assembléia Legislativa altera o prazo 
para apresentação de requerimento de legitimação 
de terras devolutas, o qual, segundo a Lei n9 
8.265, de 23 de julho de 1982, terminava em 31 
de dezembro de 1982, prorrogando-se, com o pre-
sente projeto, para 31 de dezembro de 1989. 

Justa ã a medida proposta, uma vez que, venci-
do o prazo da Lei n9 8.265 muitos dos deten-
tores de t.itulos de posse de terras devolutas não 
efetuaram a legitimação dessas terras, havendo, 
assim, a n~cessidade de prorrogação, para que 
possam faze-la. 

Há de se enaltecer o caráter social e economl-
co do projeto, que constitui uma providencial m~ 
dida de promoção do desenvolvimento agrário, pois, 
com a legitimação, o ocupante passa de simples 
posseiro a proprietário, com acesso ao crédito 
ru:al_e.outros incentivos que a qualidade de prQ 
pr1etar1o lhe proporciona. 

Como forma de incentivo, 0 projeto mantém o ab~ 
timento de 10% (dez por cento) no preço da legi-
timação para quem tenha residência habitual no 
terreno. 

Isso posto, certo do progresso econômico-soei 
al que a medida proporcionará, solicitamos que 
os nobres pares dêem o seu apoio ao presente prQ 
jeto. 

José Santana 

- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do dia 
para 1~ discussão, nos termos do art. 184 e seu 
§ 19 do Regimento Interno. 

ORDEM DO DIA 
1~ FASE 

O SR. PRESIDENTE - Não havendo outros oradores 
in~critos, a Presidência passa à 2~ parte da re~ 
n1ao, com a 1~ fase da ordem do dia, compreende~ 
do a discussão e votação de pareceres, requeri-
mentos e redações finais. 
Es~ão abertas as inscrições para o Expediente 

do d1a 25, segunda-feira. 

NOMEAÇÃO DE COMISSÃO 
A_Presidência vai nomear comissão de represe~ 

taçao da Assembléia Legislativa para visitar o 
Dr. Tancredo de Almeida Neves eleito Presidente 
da República e atualmente hos~italizado em Bra-
silia, a requerimento do Sr. Deputado Clodesmidt 
Riani, deferido na reunião ordinária do dia 19/ 
3/85: pelo Partido do Movimento Democrático Bra-
s~leiro: Deputados Silvio Mitre, Wainer Avila e 
N1lson Gontijo; pelo Partido da Frente Liberal: 
Deputado João Navarro; pelo Partido Democrático 
Social: Deputado Raimundo Albergaria. 

REQUERIMEN'rOS 
-A seguir, o Sr. Presidente submete a vota-

ção, nos termos regimentais, sendo aprovados, c~ 
da um por sua vez, sem debates, requerimentos dos 
Srs. Deputados: Jaciel Pereira - que requer voto 
de aplauso ao Sr. Presidente da República pela 



escolha e nomeação do Dr. Jos~ Hugo Castelo Bran 
co para a chefia do Gabinete Civil da Presidên= 
cia da República; Juarez Hosken- que requer, pa-
ra constar da ata dos nossos trabalhos, um voto 
de pesar pelo falecimento do Sr. Manoel Costa Ma 
tos, ex-Vereador A Câmara Municipal de Carango= 
la, ocorrido no dia 21 de fevereiro de 1985; Mar 
cos Peixoto - que solicita um voto de pesar da 
Casa à familia enlutada pelo falecimento de Maria 
Elza Barcelo Ribeiro, na pessoa de seu viúvo, Nél 
son Ronaldo Ribeiro, Prefeito Municipal de Lean= 
dro Ferreira; João Barbosa - que requer um voto 
de pesar pelo falecimento, na cidade de Campo Be 
lo, do Sr. Analziro José da Costa, ex-Vereador da 
quela cidade; e Luiz Vicente - que solicita seja 
consignado na ata dos nossos trabalhos, para que 
conste dos anais da Casa, um voto de congratula-
ções com a Associação dos municipios da Microrre 
gião do Médio Rio Grande, que empossa, dia 22~ 
sua primeira diretoria, seu Conselho Fiscal e os 
Secretários Executivos da Câmara de Vereadores da 
cidade de Passos. 

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOÃO PE~RO GUSTIN)-
Requerimento do Sr. Deputado Raimundo Albergaria, 
que solicita, nos termos do artigo 263 do Regi-
mento Interno, a tramitação abreviada para o Pro 
jeto de Resolução n9 1.176/85, de sua autoria, p~ 
blicado no "Diário do Legislativo" do dia 9 de 
março de 1985, página 32, e republicado no "Mi-
nas Gerais", no "Diário do Legislativo" do dia 15 
de março de 1985, página 35. 

A Presidência vai submeter o requerimento a v~ 
tação nominal, nos termos do artigo 229,item 69, 
e artigo 248, item 19, do Regimento Interno, de 
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vez que sua aprovação depende de "quorum" da maio 
ria absoluta, ou seja, 40 votos favoráveis. 

Os Srs. Deputados que desejarem aprová-lo deve 
rão responder "sim", e os que desejarem rejeitá= 
lo deverão responder "não". 

CHAMADA DE VOTAÇÃO NOMINAL 
Com a palavra o Sr. Deputado Fernando Rainha, 

39-Secretário, para, nas funções de 19, proceder 
à chamada de votação nominal. 

O SR. SECRETÁRIO- (-Faz a chamada.) 
O SR. PRESIDENTE - Responderam ·"sim" 22 Srs. De 

putados. Não houve voto contrário. Não há "quorum" 
para votação nem para a continuidade de nossos tra 
balhos. 

QUESTÃO DE ORDEM 
O SR. DEPUTADO MENDES BARROS - (-Suscita ques-

tão de ordem, a ser publicada oportunamente). 
O SR. PRESIDENTE - A Presidência determina que 

seja consignado em ata o voto do Sr. Deputado Men 
des Barros. 

ENCERRAMENTO 
O SR. PRESIDENTE - Não havendo "quorum" para prcs 

seguimento dos nossos trabalhos, a Presidência en 
cerra a reunião e convoca os Srs. Deputados pa-
ra a ordinária de segunda-feira, dia 25, às 20 ho 
ras, com a seguinte ordem do dia: 

(-NOTA DO REDATOR: A ordem do dia anunciada pe 
lo Sr. Presidente é a que foi publicada na edi= 
ção anterior.) 

- Levanta-se a reunião. 
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295;! REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA, EM 25 DE MARÇO DE 1985 

PHSSIDf:NCIA DO SR. DBPU'l'ADO JOÃO PINTO RIBEIRO. 
SU!1ÁHIO. COMPAHECIMENTO - ABEHTURA - ATA - EX 

PEDIENTE. Mensagens n9s 539 a 548/85 (ConvênT 
os} Oficios diversos - telegramas e cartões - A 
PHESEN'l'AÇÃO DE PROPOSIÇÕES E ORADORES INSCRI-:: 
TOS. Projeto de Lei n9 1.201/85 Hequerimen-
tos n9s 2.679 a 2.682/85 -Requerimentos s/n9, 
dos Srs. Deputados João Hosa, Hugo Campos, Men-
d~s Barros (2} e João Pinto Ribeiro - Comunica-
ç?es dos Srs. Deputados Artur Fagundes (indica 
çoes de Vice-Liderança} e Wainer Ávila - Discur 
so do Sr. Deputado Clodesmidt Riani - ORDEM DO 
DIA- 1~ FASE: Comunicação do Sr. Deputado Artur 
Fagundes; enviada à publicação - Requerimentos 
dos Srs. Deputados .;:oão Rosa, Hugo Campos, Men-
des Barros (2} e Joao Pinto Hibeiro;aprovação -
Hequerim~nto do Sr: Deputado Raimundo Alberga-
rla (reg1me de urgencia para tramitação do Pro-
j~to de Resolução n9 1.176/85}; chamada de vota 
çao nominal; falta de "quorum" - ENCERAMENTO -:: 
OHDEM DO DIA. 

COMPAHECIMEN'l'O 
Às 20hl4min, comparecem os Srs. Deputados:Dál 

ton Canabrava - João Pinto Ribeiro - Sérgio Emi 
lio - Jos6 Bonifácio Filho - João Pedro Gus= 
tin - Fernando Hainho - José Maria Chaves - Ade 
mir Lucas - Agostinho Patrus - Alcyr Nascimen-
to - Antônio de Araújo - Antônio Faria - Artur 
Fagundes - Clodesmidt Hiani - Delfim Ribeiro -
Dênio Moreira - Domingos Lanna - Ferraz Caldas-
Genésio Bernardino - Geraldo da Costa Pereira -
Geraldo Pereira Sobrinho - Geraldo Ribeiro - Hé 
lio Resende - Hugo Campos - Hugo Gontijo - Ja-

. ciel Pere!ra - Jaime Martins - Jairo Magalhães 
Al!es - Jesus Trindade - João Araújo Ferraz -
Joao Barbosa - José da Conceição - José Santa-
na - Juarez Hosken - Kemil Kumaira - Luiz Al-
berto Rodrigues - Luiz Vicente - Manoel Conegun 
des - Mário Pacheco - Mendes Barros - Milton 
Salles - Nilson Gontijo - Otacilio Miranda -Pau 
lo Ferraz - Raimundo Rezende - Hoberto Luiz Soã 
res - Vera Coutinho - Wainer Ávila. 

ABERTURA 
O SR. PHESIDENTE (DEPU'l'ADO JOÃO PINTO RIBEI-

H?) -:- A lis~a de comparecimento registra a exis 
tenc~~ de numero regimental. Declaro aberta a 
reun1ao. Sob a proteção de Deus, iniciamos os 
nossos trabalhos. 
Co~ a ~alavra o Sr. 29-Secretário, para proc~ 

der a le1tura da ata da reunião anterior. 

A'l'A 

O SH. DEPUTADO ANTONIO FARIA, 29-Secretário 
"ad hoc", procede à leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é aprovada sem restrições. 

EXPEDIENTE 
O SH · DEPU'l'ADO FEHNANDO HAINIIO, 39-Secretá-

rio nas funções de 19, lê o seguinte expedien-
te. 

MENSAGEM N9 539/85 
Belo Horizonte, 21 de março de 1985. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

Tenhg a honra de_encaminhar a V.Exa.,para a-
provaçao dessa egregia Assembléia Legislativa, 
n~s termos do artigo 31, item XX, da Constitui-
çao do Estado, em cópia, o Convênio celebrado 
entre o Estado de Minas Gerais através da Se 
cretaria de Estado da Saúde e'o Município de 
Cambui. ' 

·o Con!ênio em apreço tem por objetivo a im-
plantaçao do serviço de abastecimento de água 
na localidade de Senador Amaral, situada naqu~ 
le Município. 

Nesta oportunidade, renovo a V.Exa. a mani-

festaç~o de meu apreço e distinta consideração. 
Hélio Carvalho Garcia, Governador do Estado 

de Minas Gerais. 

- Publicar. À Comissão de Justiça. 

MENSAGEM N9 540/85 
Belo Horizonte, 21 de março de 1985. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

Tenho a honra de encaminhar a V.Exa. ,para a-
provação dessa egrégia Assembléia Legislativa, 
nos termos do artigo 31, item XX, da Constitui-
ção do Estado, o incluso Convênio celebrado en-
tre o Estado de Minas Gerais, através da Secre-
taria de Estado da Saúde, e a Fundação Oswaldo 
Cruz, em 4 de dezembro de 1984. 

O Convênio em apreço tem por objeto a coopera 
ção técnica e cultural para preparação de recur 
sos humanos e a realização de pesquisas biomé-:: 
dicas e do desenvolvimento científico e tecnoló 
gico setorial. 

Sirvo-me desta oportunidade para reiterar a 
V.Exa. as expressões de meu elevado apreço e 
distinta consideração. 

Hélio Carvalho Garcia, Governador do Estado 
de Minas Gerais. 

- Publicar. À Comissão de Justiça. 

MENSAGEM N9 541/85 

Belo Horizonte, 21 de março de 1985. 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia 
va do Estado de Minas Gerais. 

Legisla ti-

Tenho a honra de encaminhar a V.Exa.,para a-
provação dessa egrégia Assembléia Legislativa, 
nos termos do artigo 31, item XX, da Constitui-
ção do Estado, o incluso Convênio celebrado en-
tre o Estado de Minas Gerais, através da Secre-
taria de Estado da Saúde, e o Município de Se-
nhora dos Remédios, em 6 de dezembro de 1984. 

O Convênio em apreço tem por objeto a implan 
tação do Projeto Piloto de Coleta e Tratamento 
de Esgoto Sanitário na localidade de Palmital 
dos Carvalhos, Município de Senhora dos Hemédi-
os, situado na área de atuação do Centro Hegio-
nal de Saúde de Barbacena. 

Sirvo-me desta oportunidade para reiterar a 
V.Exa. as expressões de meu elevado apreço e 
distinta consideração. 

Hélio Carvalho Garcia, Governador do 
de Minas Gerais. 

- Publicar. À Comissão de Justiça. 

MENSAGEM N9 542/85 
Belo Horizonte, 21 de março de 1985. 

Estado 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia. Legislativá 
do Estado de Minas Gerais. 

Tenho a honra de encaminhar a ~.Exa., para a-
provação dessa egrégia Assembléia Legislativa, 
nos termos do artigo 31, item XX, da Constitui-
ção do Estado, em cópia, os Convênios celebra-
dos em 24 de setembro de 1984 entre o Estado de 
Minas Gerais, através da Secretaria de Estado 
da Saúde, e o Município de Governador Valada-
res, com interveniência da Secretaria de Estado 
do Planejamento e Coordenação Geral e da Compa-
nhia de Desenvolvimento Urbano do Estado de Mi-
nas Gerais - CODEURB, para construção de cen-
tros de saúde nos Bairros Vila Bretas, Vila Isa 
e Altinópolis, do aludido Município. 

Os instrumentos citados resultam do Convênio 
celebrado em 20 de fevereiro de 1984 entre a Se 
cretaria de Estado do Planejamento e Coordena= 
ção Geral e a Secretaria de Esr.ado da Saúde, pa 
ra implantação, no Estado de Minas Gerais, do 
Projeto Saúde, integrante do Programa de Cida-



des Intermediárias, encaminhado ao exame dessa 
Casa pela Mensagem n9 399/84, tramitando sob a 
forma do Projeto de Resolução n9 974/84. 

Ao ensejo, apresento a V.Exa. as expressões 
do meu alto apreço e distinta consideração. 

H~lio Carvalho Garcia, Governador do Estado 
de Minas. 

- Publicar. À Comissão de Justiça. 

MENSAGEM N9 543/85 
Belo Horizonte, 21 de março de 1985. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

Tenho a honra de encaminh~r a V. Exa. para a-
provação dessa egr~gia Assembl~ia Legislativa, 
nos termos do artigo 31, item XX, da Constitui-
ção do Estado, o incluso Conv~nio celebrado en-
tre o Estado de Minas Gerais, atrav~s das Secre 
taria de Estado do 'rrabalho e Ação Social, da 
Agricultura e da Saúde, o Município de Forrniga 
e o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de 
Pouso Alegre, com sede no referido Município,em 
23 de abril de 1984. 

O Convênio em apreço tem por objeto a implan-
tação, a administração c o funcionamento do Cen 
tro Comunitário Rural de Pouso Alegre - CCR, no 
Município de Formiga. 

Sirvo-me desta oportunidade para reiterar a 
V. Exa. as expressões de meu elevado apreço e 
distinta consideração. 

H~lio Carvalho Garcia, Governador do 
de Minas Gerais. 

- Publicar. À Comissão de Justiça. 

MENSAGEM N9 544/85 
Belo Horizonte, 21 de março de 1985. 

Estado 

Exmo. Sr. Presidente da Assembl~ia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

Tenho a honra de encaminhar a V. Exa., para 
ser submetido ã aprovação dessa egr~gia Assem-
bl~ia Legislativa, nos termos do artigo 3l,item 
XX, da Constituição do Estado, o incluso Convê-
nio, celebrado em 8 de outubro de 1984 entre o 
Estado de Minas Gerais, atrav~s da Secretaria 
do Estado da Saúde, e a Associação Beneficen-
te dos Moradores do Bairro Cabana. 

O Convênio em referência tem por objeto a ma-
nutenção de um centro de saúde ã Rua Centro So-
cial, n? 280, em Belo Horizonte, visando ao a-
primoramento e desenvolvimento de assitência m~ 
dica e odontológica. 

As despesas com a execução do Convênio, orça-
das no valor de Cr$ 2.000.000 (dois milhões de 
cruzeiros) , correrão ã conta dos recursos con-
signados em dotação orçamentária própria. 

Na oportunidade, reitero a V.Exa. as expres-
sões de meu elevado apreço e distinta consider~ 
ção. 

Hêlio Carvalho Garcia, Governador do Estado 
de Minas Gerais. 

- Publicar. À Comissão de 0ustiça. 

MENSAGEM N9 545/85 
Belo Horizonte, 21 de março de 1985. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

Tenho o honra de encaminhar a V.Exa., para a-
provação dessa egrégia Assembléia Legislativa, 
nos termos do artigo 31, item XX, da Constitui-
ção do Estado, em cópia, os Convênios celebra-
dos entre o Estado de Minas Gerais, através da 
Secretaria de Estado da Saúde, e o Município de 
Riacho dos Machados, em 3 e 23 de outubro de 
1984. 

Os Convênios em apreço têm por objeto a cons-
trução de prédios destinados ao funcionamento 
de postos de saúde nos povoados de Paiol e Vila 
Bem Querer. 

Às despesas com a execução dos referidos Co~ 
vênios estão orçadas em Cr$ 11.400.000 (onze ml 
lhões e quatrocentos mil cruzeiros), sendo Cr$ 

4.400.000 (quatro milhÕes e quutrocentos mil 
cruzeiros) para o pr~dio do Posto de Saúd~ _do 
povoado de Paiol, e Cr$_7:000.000 (sete mll:1c:es 
de cruzeiros) para o predlo do Posto de_ ~aude 
do povoado de Vila Bem_Q~erer! e_correrao a co~ 
ta de dotação orçamentarla proprla. 

Nesta oportunidade, renovo a V.Exa. u m~nife~ 
tação de meu apreço e distinta consideraçuo. 
H~lio Carvalho Garcia, Governador do Estado 

de !1inas Gerais. 

- Publicar. A Comissão de Justiça. 

MENSAGEM N9 546/85 
Belo Horizonte, 21 de março de 1985. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembl~ia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

Tenho a honra de encaminhar a V. Exa., para~ 
provação dessa egr~gia Assembléia Legisla~iva, 
nos termos do artigo 31, item XX, da Constl~U~
ção do Estado, em cópia, o incluso Termo Adlt~
vo, firmado em 15 de outubro de 1984, ao Conve-
nio celebrado em 19 de dezembro de 1983 entre_o 
Estado de Minas Gerais, atrav~s da Secretar~a 
de Estado da Saúde, e o Município de Alto Rl~ 
Doce, para implantação de serviço de abas~ec~ 
mento de água na localidade de Vitorinos, lnt~ 
grante do Projeto de Saneamento Básico do Pro-
grama do Minist~rio da Saúde, aprovado pela Re-
solução Legislativa n9 3.413, de 12 de novembro 
de 1984. d"f. 

O Aditivo em apreço tem por finalidade mo l ~ 
car as Cláusulas Terceira, Quinta e Oitava do 
Convênio original, para elevar o valor dos ~e
cursos necessários ã execução dos serviços aJU~ 
tados e dispor sobre o seu repasse à Prefeitura 
Municipal de Alto Rio Doce, bem como prorrogar 
a sua vigência. 

Reitero a V. Exa., na oportunidade, protestos 
de elevada estima e consideração. 

Hélio Carvalho Garcia, Governador do Estado 
de Minas Gerais. 

- Publicar. À Comissão de Justiça. 

MENSAGEM N9 547/85 
Belo Horizonte, 21 de março de 1985. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

Tenho o honra de encaminhar a V. Exa., para ~ 
provação dessa egrégia Assembléia Legisla~iv~, 
nos termos do artigo 31, item XX, da Co~s~ltUl
ção do Estado, em cópia, o incluso convenlo ce-
lebrado em 10 de dezembro de 1984 entre o Esta-
do de Minas Gerais, através da Secreta:ia de E~ 
tado da Saúde e o Município de São Romao. 

O Convênio em apreço tem por objetivo a ~om
plementação das obras do sistema de abasteclme~ 
to de água da localidade de lígua do Riachinho, 
no referido Município. _ 

Ao ensejo renovo a v. Exa. as expressoes 
meu apreço e consideração. 

de 

Hélio Carvalho Garcia, Governador do Estado 
de Minas Gerais. 

- Publicar. A Comissão de Justiça. 

MENSAGEM N? 548/85 
Belo Horizonte, 21 de março de 1985. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

Tenho a honra de encaminhar a V. Exa:' pa~a-~ 
Provação dessa egrégia Assembléia Leglsla~lv~, 

. 31 ·t xx da constltUl-nos termos do artlgo ' l em _,. •brado 
ção do Estado, em cópia, o Conven~~ dceàe Mi-
em 24 de outubro de 1984 entre o Esta 0 e d· 

- d c r•taria de Estado a nas Gerais, atraves a vec e 
~aúde e o Município de Astolfo Dutra. _ 
o 0 C~nvênio em apreço visa à implantaçao! • ~a 
localidade de Campestre, situada no Mun~clplO 
de Astolfo Dutra, de sistema de abasteclmento 
de água. - , - · no os recursos para a exccuçao do Convenlo, 
valor de Cr$ 20.000.000 (vinte milhÕes de cru-



zeiros), correrão à conta de dotação própria do 
Orçamento do Estado. 

Nesta oportunidade, renovo a V. Exa. a mani-
fes~a?ão de meu apreço e distinta consideração. 

Hel1o Carvalho Garcia, Governador do Estado 
de Minas Gerais. 

- Publicar. À Comissão de Justiça. 

(N:?t':- da Div1sao de Hedação e Publicação: 
Conven1os e 'rermos Aditivos a que se referem 
~e~~a~ens n9s 539 a 548/85 foram publicados 
'D1ar1o do Legislativo" de 27/3/85.) 

OFÍCIO 
Maceió, 18 de março de 1985. 

Os 
as 
no 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

_Tendo a honra de comunicar a V. Exa. a elei-
çao.e po~se da Mesa Diretora desta Assembléia 
Leg1slat1va, para o biênio 1985/1986 f' 
assim constituída. , que lCOu 
Presiden~e - Roberto Torres; 19-Vice-Presiden 

te - Franc1sco Mello; 29-Vice-Presidente _ Men-
donça Net~; .39-Vice-Presidente- EmÍlio Silva; 
l9-Secretar7o - José Bernardes; 29-Secretário -
Ismael Pere1ra; 39-Secretário - Antônio Holan-
da; 49-Secretário - Jota Dparte. 

Prevaleço-me do ensejo para formular a v. 
Exa. pr?testo~ do mais elevado apreço e distin-
ta consJ.deraçao . 

. Robe~to Torres, Presidente da Assembléia Le-
gJ.sla~J.Va do Estado de Alagoas. 

- CJ.ente. Publicar. Agradecer. 

OFÍCIO 
Curitiba, 19 de março de 1985. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

Temos a honra de nos dirigirmos a V. Exa. com 
o presente, ~ara comunicar-lhe que, em data de 
27 de fevereJ.ro do corrente ano, foi eleita e 
empossada a nova Mesa Executiva deste Poder Le-
gislativo, para o biênio 1985/1986 ficando as-
sim constituída. ' 

Presi~ente - Deputado Nilso Sguarezi: 19-Vi-
ce-PresJ.dente - Deputado Antônio Martins Anni-
belli; 29-Vice-Presidente - Deputado Nélson Buf 
fara; 1~-~ecretário - Deputado Aníbal Khury;29= 
-~ecretarJ.o - Deputado Quielse Crisóstomo da 
SJ.~va; 39-S~cretário - Deputado Nélson Fiori 
LuJ.z MalaguJ.do; 49-Secretário - Deputado Ezequi 
as Losso. -

Colocando-no~ ao inteiro dispor de v. Exa. ,co 
lhemos do enseJo para externar-lhe os efetiv.os 
protestos de consideração e apreço. 

Atenciosamente, 
~~putado Nilso Squarezi, Presidente da Assem 

bleJ.a Legislativa do Estado do Paraná 
- Ciente - Publicar - Agradecer. · 

OFÍCIO 
Teresina , 14 de março de 1985. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

T~nho a honra de dirigir-me a V.Exa. para co-
munJ.car-lhe que no dia 28 de fevereiro último, 
f?i.e~e~ta e em~ossada a nova Mesa Diretora que 
dJ.r7gJ.ra os trabalhos das 3~ e 4~ Sessões Legis 
latJ.vas da 10~ Legislatura desta Assembléia Le= 
g~slativa.no.biênio 1985/1986, a qual ficou as-
SJ.m constJ.tuJ.da· 

Presidente - Sabino Paulo Alves Neto· 19-Vi-
ce-Pr~sidente- Aquiles Nogueira Lima; 

1

29-Vice-
-PresJ.dente - Wilson Parente da Rocha Martins; 
19-Secretário - Gerardo Juraci Campelo Leite; 
29-Secretário -Luciano NUnes Santos; 39-Secretá 
rio - Ildefonso Vieira Dias; 49-Secretário -Gui 
lherme Xavier de Oliveira Neto. 

Apraz-me, na oportunidade, expressar a segu-
rança do meu elevado apreço e da minha alta con-
sideração. . 

Deputado Sabino Paulo Alves Neto, Presidente 
da Assembléia Legislativa do Estado do Piauí. 

- Ciente. Publicar. Agradecer. 

245 

OFÍCIO 
Campo Grande, 5 de março de 1985. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

Com prazer, levamos ao conhecimento de V. Exa. 
que, em sessão realizada no dia 27 de fevereiro 
último, foi eleita e empossada a Mesa Diretora 
que dirigirá os trabalhos deste Poder, no biênio 
85/86, ficando assim constituída: 

Presidente - Deputado Gandi Jamil (PDS); 19-
Vice-Presidente Deputado Armando Anache 
(PDS); 29-Vice-Presidente- Deputado Daladir Agi 
(PDS); 39-Vice-Presidente - Deputado Jorge do A-
maral (PDS); 19-Secretário - Deputado Londres Ma 
chado (PFL) ; 29-Secretário - Deputado Jesus Gae-
ta (PMDB) ; 39-Secretário - Deputado Valdir Car-
doso (PDS). 

Com nossos cumprimentos, apresentamos a V.Exa. 
os nossos protestos de consideração e apreço. 

Diretorias do Cerimonial e Relações Públicas 
da Assembléia Legislativa do Estado de Mato Gros 
so do Sul. -

- Ciente. Publicar. Agradecer. 

OFÍCIO 
Belo Horizonte, 11 de março de 1985. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

Agradeço a V.Exa. a comunicação da eleição e 
posse da Mesa da augusta Assembléia Legislati-
va, augurando-lhe feliz e profícua gestão em fa 
vor do povo mineiro, do nosso grande Estado e 
das instituições nacionais. 

Rea~irmando o mais elevado apreço, admiração 
e estJ.ma pessoal. 

Coronel PM Laurentino de Andrade Filocre, Pre 
sidente do Tribunal de Justiça Militar do Esta= 
do de Minas Gerais. 

- Ciente. Pulbicar. 
OFÍCIO 

Belo Horizonte, 12 de março .de 1985. 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

Acusamos e agradecemos o recebimento do Ofício 
n9 114/85/lbs, em que v.Exa. comunica a eleição 
da nova Mesa Diretora dessa egrégia Assembléia 
Legislativa. 

Desejando a V.Exa. e aos seus pares uma profí-
cua gestão, apresento-lhe meus protestos de estl 
ma e consideração. 

Roberto Vital, Presidente da Câmara Municipal 
de Belo Horizonte. 

- Ciente. Publicar. 
OFÍCIOS 

Dos Srs. Deputado Federal Luiz Prisco Viana e 
Joaquim Ferreira Gonçalves, Procurador-Chefe da 
Defensoria Pública do Estado, cumprimentando a 
nova Mesa Diretora da casa e formulando votos de 
êxito no exercício dos trabalhos legislativos. 

- Ciente. 
Do Sr. Hélio Mauro Umbelino Lôbo, Chefedç:> ç;It-

binete ão Ministro da Previdência e Assistência 
Social, a propósito de requerimento do Sr. Dep~ 
tado Euclides Cintra em que faz apelo no senti-
do de que sejam destinados recursos para a com 
pra de medicamentos para farmácias do INAMPS7 
informando que os recurso para tal fim não são 
suficientes. 

- Ciente. 
Do Sr. Francisco José Rezende dos Santos, Pre 

feito Municipal de Esmeraldas, encaminhando có= 
pia do Decreto n9 478, daquele Executivo Munici 
pal, que decreta estado de emergência no Munici 
pio, em virtude dos danos causados pelas chu-
vas, e formulando pedido ao Sr. Deputado Ademir 
Lucas, no sentido de que envide esforços junto 
ao Governador do Estado para que seja liberado 
auxílio financeiro destinado à recuperação de 
estradas e pontes daquela cidade. 

- Ciente. 
Dos Srs. Alcides Anatólio dos Anjos, Francis 

co Nunes Pereira, Si\vio Beraldo Ribeiro, Alai~ 
de Paula Vieira, Alderico Camilo Pereira, José 
Hauro Caldas ·ravares, Jorge Brandão Simões e 



Jacinto Gomes Freire, respectivamente Presiden-
te das Câmaras Municipais de Cipotânea, Liberda 
de, Marmelópolis, Queluzito, Rio Paranaíba, são 
Pedro dos Ferros, Serro e Ubai, comunicando à 
Casa a eleição e a composição das novas Mesas 
Diretoras daquelas Casas legislativas. 

- Ciente. Agradecer. 
Do Bel. Carlos Antônio Pereira Camêlo, comuni 

cando ter assumido o cargo de Delegado de Poli= 
cia I da Comarca de Pedra Azul. 

- Ciente. Agradecer. 
Do Sr. João Batista Franco, Presidente da As-

sociação dos Municípios da Microrregião do No-
roeste de Minas, comunicando a eleição e a com-
posição da nova Diretoria e Conselho daquela As 
sociação. 

- Ciente. Agradecer. 
TELEGRAMAS 

Dos Srs. Hélio Garcia, Divaldo Suruagy, Luis 
Alves Coelho Rocha e Nabor Teles da Rocha JÚ-
nior, respectivamente Governadores dos Estados 
de Minas Gerais, Alagoas, Maranhão e Acre, acu-
sando recebimento de comunicação sobre eleição 
e posse da nova Mesa Diretora da Casa e formu-
lando votos de êxito na direção dos trabalhos 
legislativos. 

- Ciente. Agradecer. 
Do Sr. Deputado Ronaldo Aragão, 

ter assumido a Liderança da Bancada 
Assembléia Legislativa do Estado de 

- Ciente. Agradecer. 

informando 
do PMD13 na 
Rondônia. 

Dos Srs. Clóvis Gonçalves de Sousa, Presiden-
te do Sindicato das Indústrias de Fiação e Tece 
lagem do Estado, Paulo Pedro de Almeida Cezari= 
ni, Presidente do Centro de Indústrias das Cida 
des Industriais do Estado, e Santiago Balleste= 
ros Filho, Presidente do Sindicato da Indústria 
de Produtos de cacau e balas de Belo Horizonte, 
cumprimentando a Casa pela iniciativa de conces 
são do titulo de Cidadão Honorário do Estado ao 
empresario Severino Ballesteros Rodrigues. 

- Ciente. 
CARTOES 

Dos Srs. Jair Soares, Governador do Estado do 
Rio Grande do Sul, e Gamaliel Herval, Reitor da 
PUC-MG, acusando recebimento de comunicação so-
bre composição da nova Mesa Diretora da Casa e 
formulando votos de profícua gestão. 

- Ciente. Agradecer. 
Dos Srs. Jair Rodrigues da Silva, Mateus Guima 

rães dos Santos, Fernando de Mendonça Parreiras, 
José Constantino Sobrinho, Osvaldo Francisco Ro-
sa, Waldyr Lucas Bernardes, José Prata Neto, res 
pectivamente Presidente das Câmaras Municipais 
de Alvarenga, Baependi, Betim, Divinópolis, Itao 
bim, Mutum e São Sebastião do Oeste, comunicando 
a eleição e a composição das novas Mesas Direto-
ras daquelas Casas legislativas municipais. 

- Ciente. Agradecer. 
1\PRESEN'l'AÇÃO DE PROPOSIÇ0ES E ORADORES INSCRITOS 

O SR. PRESIDENTE - A Mesa vai passar a receber 
proposições e a conceder a palavra aos orado-
res inscritos. 

PROJETO DE LEI N9 1.201/85 
Declara de utilidade pública o Centro Espírita 

Paz, Amor e Caridade, com sede em Espera Feliz, 
Comarca de Carangola. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge 
rais decreta: 

Art. 19 - Fica declarado de utilidade pública 
o Centro Espírita Paz, Amor e Caridade, com sede 
em Espera Feliz, Comarca de Carangola. 

Art. 29 - Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Sala das Reuniões, 25 de março de 1985. 
Juarez Hosken - Agostinho Patrus Domingos 

Lanna - João Navarro - Mário Pacheco - José San-
tana. 

JUSTIFICAÇÃO - O Centro Espírita Paz, Amor e 
Caridade, com sede em Espera Feliz, tem como fi-
nalidade o estudo e divulgação da doutrina espi-

rita, bem como o exercício da caridade espiritu-
al, moral e material, inspirado na Codificação 
de Allan Kardec. 

Conforme registro efetuado no cartório de Re-
gistro Civil de Carangola, constitui-se como so-
ciedade civil e religiosa, sem fins lucrativos, 
com personalidade jurídica própria, tendo sido 
fundado em 4 de setembro de 1927. 

Estando em funcionamento há mais de dois anos, 
sob a direção de pessoas idôneas, preenche todos 
os requisitos legais para que seja declarado de 
utilidade pública. 

O Centro Espírita Paz, Amor e caridade desen-
volve intenso programa educativo e assistencial 
destinado às crianças, jovens e desvalidos. Ao 
lado da difusão de sua doutrina exerce benemé-
rita função de assistência sociaÍ e fraternidade 
humana, merecendo o apoio das autoridades compe-
tentes para que seja declarado de utilidade pú-
blica. 

Juarez Hosken 
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do 

dia para 19 discussão, nos termos do artigo 184 
e seu § 19 do Regimento Interno. 

REQUERIMENTO N9 2.679/85 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia 
do Estado de Minas Gerais. 

Legislativa 

O Deputado que este subscreve requer a V.Exa., 
na fo~ma regim~n~al, devidamente apoiado~ seja 
encamJ.nhado ofJ.cJ.o aos Exmos. Srs. Dr. Helio Car 
valho Garcia, Governador do Estado de Minas Ge= 
rais, e Deputado Silvio Andrade Abreu Júnior, Se 
cretário de Estado do Interior e Justiça de Mi= 
nas Gerais, solicitando liberação de verba para 
reforma do prédio do Fórum Municipal de Monte 
Santo de Minas. 

Sala das Reuniões, 25 de março de 1985. 
Neif Jabur - Samir Cecilio - Domingos Lanna -

~edro Narciso - Wainer Ávila - Felipe Neri - Jo-
ao Navarro. 

JUSTIFICAÇÃO - Após assumir a Comarca de Mon-
te Santo de Minas, o MM. Juiz de Direito, Dr. 
José Carlos Santos Mendes, fez um levantamento 
do prédio do Fórum e constatou que o mesmo encon 
tra-se em lastimável estado de conservação, ne-
cessitando de reparos nas redes hidráulica e el~ 
trica, substituição dos forros construção de sa 
nitários e de sala de testemunhas além de cons-
trução para acomodação da Administração Fazendá-
ria, que, com prejuízos para 0 serviço do Fórum~ 
vem ocupando três salas. Além disso, o prédio e 
totalmente inseguro, pois suas janelas estão da-
nificadas. 

Com base no exposto, solicito aos ilustres pa-
res a aprovação deste requerimento. 

Neif Jabur. 
- Publicar. A Comissão de Economia e Obras PÚ-

blicas. 

REQUERIMEN'l'O N9 2. 680/85 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia 
do Estado de Minas Gerais. 

Legislativa 

O Deputado que este subscreve, na forma regi-
mental, requer a V.Exa. seja formulado veemente 
apelo aos Exmos. Srs. Governador do Estado de 
Minas Gerais e Secretário de Estado de Esportes, 
Lazer e Turismo, no sentido de que seja liberada 
verba para a construção de um ginásio coberto na 
cidade de Passos. 

Sala das Reuniões, 25 de março de 1985. 
Neif Jabur - Jaime Martins - Wainer Avila - F~ 

lipe Néri - João Navarro - Dênio Moreira. 
JUSTIFICAÇÃO - Considerado 0 maior produtor de 

leite.e de açúcar do Estado, 0 Município de Pas-
sos SJ.~ua-se na região Sudoeste, a 340 Km de Be-
lo HorJ.zonte. 

Apresenta como seus principais recursos natu-
rais as jazidas de calcário e manganês, terras 
de cultura e pastagens, pequenas matas naturais 
e reflorestadas, sendo o território irrigado por 
grandes rios. Duas usinas açucareiras - Rio Gra~ 
de c Passos- conferem ao Município lugar de,deE 
taque, no âmbito estadual, na produção de açucaL 
O Município é também grande produtor de milho. 

Pela situação privilegiada, no entroncamento 



de rc"giões de grande importância, além das facili 
dades de acesso por rodovias asfaltadas, Passos 
constitui-se um pólo potencial de perspectiva 
econômica favorável, pois seu setor industriill se 
encontra em franca expansão. 

O panorama educacional e cultural da cidade a-
presenta três faculdades, uma de Filosofia, uma 
de Engenharia Civil e outra de Enfermagem, a 
lém de diversos estabelecimentos de ensino de 
19 e 29 graus. 

Sua população é estimada em 110 mil habitan-
tes, q~e.l~tam inc~ssantemente pelo prosresso 
do Munlclplo. Em v1sto do exposto, necessaria é 
a construção de um g1nas1o coberto na área doa-
da pela Prefeitura (Av. Comendador Francisco A-
velino Maia) , visando propiciar momentos de la-
zer à comunidade, pois o ginási~ coberto exis-
tente pertence ao Colégio Imaculada Conceição, 
sendo de uso exclusivo de seus alunos. Para que 
o sonho de todos se torne realidade, basta que 
o Governo do Estado autorize a liberação da ver 
ba para que as obras se iniciem. 

Solicitamos, pois, o apoio dos nobres pares 
para a aprovação do presente requerimento. 

Neif Jabur 
- Publicar. A Comissão de Economia e Obras Pú 

blicas. 
REQUERIMENTO N9 2.681/85 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve requer a v.Exa. 
seja encaminhado ofício ao Sr. Diretor-Presiden 
te da COHAB, Dr. José Ubirajara Guimarães Berto 
lett~, no sentido de se dar prioridade à cons= 
truçao de um novo conjunto habitacional em Sete 
Lagoas. 

Requer, também, que se dê conhecimento àquela 
autoridade desta manifestação e dos motivos que 
a fundamentam. / 

Sala das Reuniões, 25 de março de 1985. 
Sérgio Emílio - Hugo Campos - Ademir Lucas -

Manoel Conegundes - Pedro Narciso - Elmo Braz. 
JUSTIFICAÇÃO - O crescimento desordenado das 

cidades implica a exigência social da habilita-
ção, anseio que se identifica com o homem des-
de os mais remotos tempos. Entretanto em' nos-

d . ' sos 1as, a casa própria tornou-se privilégio 
de classes m~is favorecidas, únicas capazes de 
concorrerem a especulação imobiliária dos cen-
tros urbanos e ao elevado custo da construção 
c~v~l~ficando a população de baixa renda impos-
Slbll~ta~a do acesso a condições dignas de vida 
na propr1a moradia. 

Para solucionar esse impasse, o Governo tem-
se empenhado na construção de conjuntos habita 
cionai~, através do Programa de Casas Popula-
res, Vl~ando abrigar populações carentes, que, 
de mane1ra geral, sobrevivem nas periferias dos 
grandes centros, sem usufruir os bens de uso co 
letivo co~o- água, luz, saneamento básico, pos= 
tos de saude. e transporte coletivo. 

A execução do Programa de Casas Populares pe-
la COHAB-MG, cujos objetivos se reyestem de el~ 
vado cunho social, revela o cl,ese'jo do Governo 
de ~inas de atender à aspiração popular da ha~! 
tacao, cumprindo o dispositivo da Constituicao 
Brasileira que se propõe a oferecer condições 
dignas de vida a todos os cidadãos. 

Sete Lagoas configura-se como Município dota-
do da infra-estrutura das grandes metrópoles,e~ 
centrando-se em pleno desenvolvimento. 

Parque industrial em formação, com 23 siderúr 
gicas, fábricas de tecidos, 1.500 estabelecime~ 

_tos .comerciais, abriga população que inclui fo_!:: 
ça.de trabalho representada por 10 mil operári-
os. 

Oi conjuntos habitacionais existentes em Sete 
Lagoas não comportam o seu crescimento populac! 
onal em franca expansão, exigindo que as autor! 
dàdes responsáveis pelo setor habitação promova 
a construção de outras unidades de preçoS aces-
síveis, que atendam às necessidades da popula-
ção carente do Município. 

Considerando a justeza da presente proposi-
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ção, nós a encaminhamos aos nobres pares, para 
que seja aprovada. 

Séroio Emílio 
- Publicar. À Comissão de Economia e Obras Pú 

blicas. 
REQUERIMENTO N~ 2.682/85 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativg 
do Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, regimentalmen-
te apoiado, ouvido o Plenário e assentindo es-
te, requer a V.Exa. seja formulado apelo ao DE-
putado Alvaro Antônio Teixeira Dias, DD. Secre-
tário de Estado dos Transportes, no sentido de 
liberar recursos para recuperação das estradas 
no Município de Crucilândia. 

Sala das Reuniões, 25 de março de 1985. 
João Pedro Gustin - Otacílio Miranda - João 

Araújo Ferraz - João Barbosa - Raimundo Rezen-
de - José Maria Chaves. 

JUS'riFICAÇÃO - As chuvas ocorridas naquele Mu 
nicipio, durante o mês de janeiro, causaram a 
destruição de pontes, bueiros, aterros, isolan-
do diversos povoados e impossibilitando o escoa 
mento da produção agropecuária. 

Com precários recursos financeiros, 
palidade tem procurado, na medida do 
recuperar as citadas vias, em ritmo 
lento. 

a munici-
possível, 
bastante 

Somente com a interveniência do Estado é que 
a comunidade crucilandense poderá reabilitar o 
seu potencial produtivo, refletindo assim uma 
arrecadação e melhoria na qualiáade de vida das 
populações rurais. 

João Pedro Gustin 
- Publicár. A Comissão de Economia e Obras Pú 

blicas. 
REQUERIMENTO 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

O Deputado infra-assinado requer seja inseri-
do em ata dos nossos trabalhos um voto de pro-
fundo pesar pelo falecimento do Vereador Celso 
Vilela, da cidade de Pouso Alegre. 

Requer, ainda, que deste ato se dê ciência à 
família enlutada, na pessoa de seu pai,Sr. Fran-
cisco Vilela, residente naquela cidade, bem co-
mo à Câmara Municipal, na pessoa de seu Presi-
dente. 

Sala das Reuniões, 25 de março de 1985. 
João Rosa - José Maria Chaves - Agostinho Pa-

trus - Hugo Campos - Hélio Resende - Vera Cout! 
nho. 

JUSTIFICAÇÃO - O falecimento de Celso Goulart 
Vilela causou enorme consternação à ·sociedade 
pouso-alegrense. 

Filho de Francisco de Assis Vilela e de Maria 
Aparecida Goulart Viela, era um dos mais atuan-
tes vereadores de Pouso Alegre, tendo prestado 
relevantes serviços à cidade que o amava e res-
peitava. 

Além de vereador, Celso Goulart Vilela era en 
genheiro sanitarista. Amante da cultura, procu-
rava sempre se aperfeiçoar e, na busca de novos 
conhecimentos, estava, antes de falecer, fre-
qüentando a Faculdade de Direito. 

Durante toda a sua.existência, soube, através 
de sua maneira delicada no trato com as pessoas 
e de profunda dedicação ao trabaÍho, angariar a 
amizade e o respeito de todos aqueles que com 
ele tiveram a felicidade de conviver. 

Unindo-se aos lamentos da família, deixo aqui 
consignadas as minhas condolências. 

João Rosa 
- Publicar. 

REQUERIMEN'TO 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

o Deputado que este subscreve cumpre o dolor~ 
so dever de comunicar à Casa o faleGimento,ocor 
rido no dia 22 de marco próximo passado, do Sr~ 
Moacyr Nery de sã, solicitando que seja consig-
nado na ata de nossos trabalhos voto de profun-
do pesar pelo infausto evento. 

Requer, ainda, que da decisão da Casa seja da 



do conhecimento ã família enlutada, na pessoa 
de seu filho Moacir Nery de Sá Filho, resident~ 
na Rua Morais Carvalho, 801, em Resplendor-MG. 

Sala das Reuniões, 25 de março de 1985. 
Hugo Campos - J&sus Trindade - Otacílio Miran 

da - Cliuber Carneiro - H&lio Resende - Milto~ 
Salles. 

JUSTIFICAÇÃO - O falecimento do Sr. Moacyr Ne 
ry de Sá causou profunda consternação a todos 
que o conheceram e que com ele tiveram o privi-
légio de conviver,pelo seu trato ameno e por 
sua tranqlhla sabedor ia de v ida. 

Nascido em 1911, filho de Alfredo Nery de Sá 
e Eugênia Vial de Sá, viveu grande parte de sua 
vida em Resplendor, onde foi Vereador por vá-
rias vezes. 

Dotado de raras virtudes e simpatia, soube,du 
rante profícua existência,cativar numerosos ami 
gos que hoje choram a sua perda. Era casado cai 
D. Adylles Ditt da costa Nery, com quem teve 
cinco filhos: Moacyr Nery de Sá Filho, Alfredo 
Nery da Costa, Sebastião Nery de Sá, Silvia Ne-
ry Pontes Tavares, Maria José Nery Pimentel c 
Geralda Carneiro Viana. Esposo exemplar, pai ex 
tremoso e avô carinhoso, não descuidou, em mo= 
menta algum, de suas responsabilidades familia-
res, transmitindo aos filhos uma educação esme-
rada, através de exemplos de amor, carinho e 
compreensão, que, por certo, serao perpetuados 
através das gerações. 

Solidário com os que lamentam tão doloroso a-
contecimento, apresentamos a seus filhos, netos 
e demais parentes a expressão da nossa imensa 
dor. 

Associando-se às manifestações de pesar ã fa-
mília, estamos certos de que a bondade inesgotá 
Vel do Sr. Moacyr Nery de Sá há de permanecer-; 
indelevelmente, no coração de todos nós que o 
admiramos. 

Diante do exposto, solicitamos aos nobres pa-
res a aprovação do presente requerimento. 

Hugo Campos 
- Publicar. 

REQUERIMENTO 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, regimentalmen-
te apoiado, requer a V.Exa., ouvido o Plenário, 
seja inserido nos anais da Casa um voto de con-
gratulações com o Conselho Regional de Farmá-
cia CRF6, pela comemoração do Dia do Farmaciuti 
co, transcorrido no dia 20 de janeiro. 

Requer, mais, que a decisão da Casa se dê co-
nhecimento à entidade mencionada, na Rua Sergi-
pe, n9 28, Belo Horizonte. 

Sala das Reuniões, 25 de março de 1985. 
Mendes Barros - Ronaldo Carvalho - Raimundo 

Rezende - José Santana - Mário Pacheco - João 
Navarro - Paulo Ferraz. 

JUSTIFICAÇÃO - O farmacêutico é o mais antigo 
e perseverante guardião da saúde pública. Essa 
classe laboriosa e progressista, desprestigiada 
pelos poderes públicos, comemorou em todo o 
Brasil, no dia 20 de janeiro, a passagem do Dia 
do Farmacêutico. 

Como membro da classe farmac~utica e represe~ 
tante do nobre povo de Minas Gerais, convido os 
meus ilustres pares a participarem, através da 
Casa Legislativa, de um voto de congratulações 
com os farmacêuticos de todos os rincões minei-
ros e brasileiros. 

Mendes Barros. 
- Publicar. 

REQUERIMENTO 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, regimentalmen-
te apoiado, requer a V. Exa., ouvido o Plená-
rio, seja inserido nos anais da Casa um voto de 
congratulações com o "Diário do Rio Doce", pela 
passagem de seu 279 aniversário de fundação e 
fúncionamento, na cidade de Governador Valada-
res. 

Requer, mais, que da decisão da Casa se dê cs 
nhecimento ao Sr. Diretor-Presidente, o empresa 
rio Pedro Tassis, na Rua Bárbara Heliodora,231-; 

naquela cidade. 
Sala das Reuniões, 25 de março de 1985. 
Mendes Darros - Ronaldo Carvalho - Mário Pa-

checo - Paulo Ferraz - João Navarro - João Bar-
bosa. 

JUS'l'IFICAÇÃO - O "Diário do Hio Doce" e o 
mais conceituado órgão da imprensa do inL~rior 
mineiro. Circula diariamente na progressista ci 
dade de Governador Valadares, bem como em todas 
as comunas do Vale do Hio Doce e ainda em ou-
tras cidades mineiras, inclusive na nossa Capi-
tal. 

~ costume diário do valadarense ler este veí-
culo da comunidade e importante fator de pro-
gresso do Município e da região. 

Mendes Darros. 
- Publicar. 

REQUEIUME!l'l'O 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, devidamente a-
poiado, na ~orma regimental, requer a V.Exa. ,ou-
vido o Plenario, seja consignado na ata de nos-
sos trabalhos um voto de congratulações com o 
Dr. Gamaliel llerval, Haqnífico Reitor da Ponti-
fícia Universidade Católica de Minas Gerais, pe 
la sua nomeação para o cargo de Secretário dn 
Educação Superior do Ministério da EducaçZlo. 

Requer, ainda, que da decisão da Casa seja da 
da ciência ao homenageado, naquele órgão do Mi= 
nistério da Educação, em Brasília. 

Sala das Heuniõcs, 25 de março de 1985. 
João Pinto Ribeiro - Antônio Faria - Clodes-

midt Hiani.- Ferraz Caldas - António de Araú-
jo - Artur Fagundes - Hoberto Luiz Soares. 

- Publicar. 

COHUNICAÇÃO 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

A Liderança do PDS, nos termos do artigo 57 
do Regimento Interno, indica os nomes dos Srs. 
Deputados Paulo Araújo e Samir Tannus para Vi-
ce-Lideres de sua Bancada nesta augusta Casa. 

Sala das Reuniões, 21 de março de 1985. 
Artur Fagundes, Líder do PDS. 
- Ciente. Publicar. 

COMUNICAÇÃO 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que esta subscreve comunica ã Casa 
o falecimento da Sra. Maria ~vila de Oliveira, 
ocorrido nesta Capital, e requer sejam apresen-
tadas condolências à família enlutada através 
do viúvo, Sr. Júlio de Oliveira da fllha, Sra. 
Ísis de Ávila Gomes, e do genro: Dr. Juracy Go-
mes Carneiro, residente na Rua Prados n9 607, 
Bairro Carlos Prates. ' 

Sala das Reuniões, 25 de março de 1985. 
Hainer Avila. 
- Ciente. Publicar. Comunique-se. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Deput~ 

do Clodesmidt Riani. 
O SR. DEPUTADO CLODESMIDT RIANI - (- Profere 

discurso, que será publicado oportunamente.) 
ORDEH DO DIA 

17- FASE 
O SR. PRESIDENTE - Não havendo outros orado-

res inscritos, a Presidéncia passa à 2~ parte 
da reunião, com a 1~ fase da ordem do dia, com-
preendendo a discussão e votação de pareceres, 
requerimentos e redações finais. 

Estão abertas as inscrições para o Expediente 
de amanhã. 

COMUN IC!1ÇÃO 
Comunicação do Sr. Deputado Artur Fagundes,L! 

der do PDS, indicando os nomes dos Srs. Deputa-
dos Paulo Ara6jo e Samir Tannus para Vice-Lide-
res da Bancada. 

- Ciente. Publique-se. 
REQUERIMENTOS 

Requerimento do Sr. Deputado João Hosa, soli-



citando seja inserido um voto de pesar pelo fa-
1ecin~nto do Vereador Celso Vilela, ocorrido em 
Porto Alegre. Em votação o requerimento.Os Srs. 
Deputados que o aprovam queiram permanecer como 
se encontram. (- Pausa) AProvado. 

- A seguir, o Sr. Presi~ente submete a vota-
ção, sendo aprovados, cada um por sua vez, sem 
debates, nos termos regimentais, os Requerimen-
tos s/n9, apresentados pelos seguintes Srs. De-
putados: Mendes Barros - voto de congratulações 
com o Conselho Nacional de Farmâcia, pelo trans 
curso do Dia do Farmacªutico; Mendes Barros -
voto de congratulações com o "Diãrio do Rio Do-
ce", pelo transcurso do 279 aniversârio de fun-
dação e funcionamento, na cidade de Governador 
Valad~res; João Pinto Ribeiro - voto de congra-
tulaçoes com o Dr. Gamaliel Herval, Magnifico 
Reitor da Pontificia Universidade CatÕlica de 
Minas Gerais, pela sua indicação para o cargo 
de Secretário de Educação do Ministério de Edu-
cação. 

O SR. PRESIDENTE - Requerimento do Sr. Deputa 
do Raimundo Albergaria, que solicita tramitação 
abreviada para o Projeto de Resolução n9 1.176/ 
85, de sua autoria,publicado no "Diário do Le-
gislativo" de 15/3/85. A Presidªncia vai subme-
ter o requerimento a votação nominal, nos ter-
mos do artigo 229, item VI, c/c o art. 248, 
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item I, do Regimento Interno, de vez que sua 
aprovação depende de "quorum" de maioria absolu 
ta, ou seja, de 40 votos favoráveis. Os Srs. De 
putados que desejarem aprová-lo deverão respon= 
der "simlle os que quiserem rejeitã-lo responde-
rão "ríão". 

CHAMADl\ DE VO'l'AÇÃO NOMINAL 
Com a palavra o Sr. 19-Secretário, para pro-

ceder à chamada de votação nominal. 
O SR. 19-SECRETARIO- (-Faz a chamada.) 
O SR. PRESIDENTE - Responderam "sim" dez Srs. 

Deputados; não houve voto contrário. 
Não há "quorum" para a votação nem para a con 

tinuação dos nossos trabalhos. 

ENCERRAMENTO 
O SR. PRESIDENTE - Inexistindo "quorum" para 

o prosseguimento dos trabalhos, a Presidªncia 
encerra a reunião, convocando os Srs. Deputados 
para as extraordinárias de amanhã, dia 26, às 
9h30min e 20h30min nos termos do edital de con-
vocação, e para a ordinãria, também de amanhã, 
às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: 

(- NOTA DO REDATOR: A ordem do dia anunciada 
pelo Sr. Presidente é a publicada na edição an-
terior.) 

- Levanta-se a reunião. 
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296<1 REUNIÃO ORDINAI<IA DA ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA, EM 26 DE MARÇO DE 1985 

PRESIDENCIA DOS SRS. DEPUTADOS DÁLTON CANABRA-
VA E SERGIO EMÍLIO. 

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - ATA - EX-
PEDIENTE: Mensagem n9 549/85 (outorga de contra-
garantia ã União em operação de empr~stimo exter 
no no valor de até US$30,000,000.00 a ser contra 
tada pela CODEU!Ul); Mensagens n9s 550, 551, 552-;-
553 e 554/85 (Convênios) - Oficios diversos - APRE 
SENTAÇliO DE PROPOSIÇÕES E OHADOHES INSCRITOS: Pro= 
jetos de Lei n9s 1.202, 1.203 e 1.204/85- Reque 
rimentos n9s 2.684, 2.685 e 2.686/85- Requerirnen::. 
tos s/n9, dos Srs. Deputados Jésus Trindade, Men 
des Barros e Sérgio Emílio - Comunicações dos Srs-:-
Dcputados Jairo Magalhães Alves, Ferraz Caldas, Jaime Mar-
tins, Mendes Barros e José Santana - Discurso do 
Sr. Deputado Raimundo Rezende - Discurso e Reque 
rimento s/n9, do Sr. Deputado Clodesmidt Riani = 
Discurso do Sr. Deputado Mares Guia - Discurso e 
Requerimento n9 2.683/85, do Sr. Deputado Mãrio 
Pacheco - ORDEM DO DIA: 1 <;t FASE: Questão de Ordem--
Decisão de questão de ordem - Requerimento do Sr. 
Deputado Clodesmidt Riani; discurso dos Srs. De-
putados Sérgio Emílio e Sylo Costa; aprovação -
Requerimentos dos Srs. Deputados J~sus Trindade, 
Mendes Barros e Sérgio Emílio; aprovação - Roque 
rimento do Sr. Deputado Raimundo Albergaria (regi 
me de urgência para a tramitação do Projeto de R~ 
solução n9 1. 176/85); chamada de votação nominal; 
inexistência de "quorum" - ENCERRAMENTO - ORDEM 
DO DIA. 

COMPAf{EC IMENTO 
As 14h15min, comparecem os Srs. Deputados: 
Dálton Canabrava - João Pinto Ribeiro - Sérgio 

Emílio - Fernando Rainho - José Maria Chaves - A 
demir Lucas - Antônio de Araújo - Armando Costa = 
Artur Fagundes - Clêuber carneiro Clodesmidt 
Riani - Delfim Ribeiro - Dênio Moreira - Domin-
nos Lanna - Elmo Braz- Euclides Cintra - Euripe-
des Craide - Felipe Néri - Ferraz Caldas - Gené-
sio Bernardino - Geraldo Ribeiro - Hélio Resende-
Hugo Campos - Hugo Gontijo - Jaime Martins - Ja1: 
ro Magalhães Alves - Jésus Trindade - João Barb~ 
sa - João Navarro - José da Conceição - José Ge-
raldo de Oliveira - José Pereira - Juarez !losken-
Luiz Alberto Rodrigues - Manoel Conegundes - Ma-
res Guia - Mãrio Pacheco - Mendes Barros - Mil-
ton Salles - Narcélio Mendes - Neif Jabur - Nil 
son Gontijo - Otacilio Miranda - Paulo Almada -
Paulo Araújo - Paulo Ferraz - Pedro Narciso - P~ 
trônio Ma tias - Raimundo Albergar ia - Raimundo Re-
zende - Roberto Luiz Soares - Sylo Costa - Vera 
Coutinho. 

ABER'l'URA 
O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO SERGIO EMÍLIO) - A 

lista de comparecimento registra a existência de 
número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob 
a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. 

Com a palavra o Sr. 29-Secretãrio, para proce-
der à leitura da ata da reunião anterior. 

ATA 
O SR. DEPUTADO IIELIO RESENDE; 2?-Secretário "ad 

hoc", procede ã leitura da ata da reunião ante-
rior, a qual é aprovada sem restrições. 

EXPEDIENTE 
O SR. DEPUTADO CLODESMIDT RIANI, 19-Secretário 

"ad hoc", lé o seguinte expediente: 
MENSAGEM N9 549/85 

Belo Horizonte, 21 de março de 1985. 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

venho submeter a v. Exa. pedido de autorização 
para que o Estado de Minas Gerais possa outorgar 
contragarantia ã União em operação de empréstimo 
externo no valor de até US$ 30,000,000.00 (trln-
ta milhões de dólares americanos), a ser contra-
tada pela CODEURB - Companhia de Desenvolvimento 
Urbano do Estado de Minas Gerais, com o aval da 
União. 

Esta solicitação se faz necessária em razão do 
preceituado no Decreto-Lei n9 1.312, de 15 de fe 
vereiro de 1974, que, em seu artigo 59, condici~ 
na o aval da República ã concessão de contragar~ 
tia pelo mutuário. _ _ 

A contragarantia consistira na cessao dos di-
reitos de crédito, a favor da União, das quotas 
ou parcelas a que se referem os incisos I do ar-
tigo 25 e incisos I, II e III do artigo 26 da 
Constituição Federal. 

Informo a v. Exa. que a operação, cujos recur-
sos deverão ser aplicados em obras de relevante 
interesse, foi devidamente autorizada pelas auto 
ridades federais, conforme Aviso n9 237, de 267 
2/85, da Secretaria de Planejamento da Presidên-
cia da República (cópia anexa) . 

Convicto de que V. Exa., juntamente com seus p~ 
res nessa Casa, outorgarão a autorização ora ple1: 
teada valho-me do ensejo para renovar-lhe as e~ 
press6es do mais elevado apreço e consideração. 

Atenciosamente, 
Hélio Carvalho Garcia, Governador do Estado de 

Minas Gerais. 
CÓPIA 

Aviso n9 237 
Em 20 de fevereiro de 1985. 
Sr. Governador 
Tenho a honra de referir-me ao Oficio datado de 

12 de novembro de 1984, pelo qual V. Exa. solic1: 
ta o reconhecimento de prioridade do programa de 
obras públicas do Estado de Minas Gerais, a car-
go da Companhia de Desenvol~iment? Urbano de Mi-
nas Gerais - CODEURB, com v1stas a contratação, 
por aquela empresa, de operação de créd~to exter 
no, em moeda, no valor de US$ 30,0 milhoes, me-
diante aval da República Federativa do Brasil. 

Referidos recursos, que se destinam a auxiliar 
0 financiamento da execução do citado programa, 
serão utilizados conforme o seguinte cronograma 
estimativo: 

ANOS 
1985 
1986 

US$ milhÕes 
10,0 
20,0 

TOTAL 30 I o 
No tocante ã operação em referência e para os 

efeitos dos Decretos-Leis n9s 1.312/74 e 1.558/7~ 
combinados com os Decretos n9s 84.128/79 e 85.471/ 
80, e ainda com a Portaria Interministerial n9 039, 
de 8/3/84, esta Secretaria reconhece a prioridade do 
mencionado programa, bem como a capacidade de P~ 
gamento da empresa, observando-se, outrossim, o 
prazo de contratação previsto pela Portaria SEPUN 
n9 263, de 28/12/82. 

Os compromissos decorrentes dessa operação são de re~ 
ponsabilidade da CODEURB, cabendo àquela ~mpr~ 
sa adotar, nas épocas próprias, as providên-
cias necessárias ao seu atendimento, mediante i~ 
clusão, em seus orçamentos, de provisão de recu~ 
sos específicos para essa finalidade. 

Ao encaminhar cópia de Aviso remetido ao Exmo. 
Sr. Ministro da Fazenda, aproveito a oportunida-
de para renovar a V. Exa. protestos de elevada~ 
tima e consideração. 

Antônio Delfim Netto, Ministro do Planejament~ 
- Publicar. À Comissão de Justiça. 

MENSAGEM N9 550/85 
Belo Horizonte, 21 de março de 1985. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Tenho a honra de encaminhar a V. Exa., para apr~ 
vação dessa egrégia Assembléia Legisl~ti~a! nos 
termos do artigo 31, item XX, da Const1tu1çao do 
Estado em cópia, os convênios de n9s 1 5 e 1fi, c~. 
lebrad~s em 8 de outubro de 1984 ent~e o Estado 
de Minas Gerais, através da Secretar1a de Estado 
da saúde, e os Municípios de Aguas Formosas e 
rtaipé. 

os acordos em apreço !ém por objetivo a c?n~
trução de centros de saude, sendo um no Munlcl-
pio de Aguas Formosas e outro na localidade de 
Catugi, no Municipio de Itaip6. 

As despesas com a execução dos Convênios corre 
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rão à conta de recursos do Ministério da Saúde, 
consignados em dotação orçamentária pr6prin. 

MENSAGEM N9 554/85 
Belo Horizonte, 21 de março de 1985. 

Sirvo-me da oportunidade para renovar n V. Exn. 
as expressões de meu elevado apreço e estima. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia IHjislntiv'1 do 
Estado de Minas Gerais. 

Hélio carvalho Garcia, Governador do Estado 
de Minas Gerais. 

- Publicar. À Comissão de Justiça. 
MENSAGEM N9 551/85 

Belo llorizonte, 21 de março de 1985. 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislntivado 
Estado de Minas Gerais. 

•rcnho n honra de encaminhar a V. Exa., para apro-
vação dessa egrégia Assembléia Legislativa, nos 
termos do artigo 31 , i terr, XX, da Constituição do 
Estado, em c6pia, os Convênios celebrados em 24 
de setembro de 1984 entre o Estado de Minas Gerais, 
através da Secretaria de Estado da Saúde, c o Mu 
nicípio de Governador Valadares, com interveniên 
cia da Secretaria de Estado do Planejarrento e Coor 
dcnnção Geral e da Companhia de Desenvolvimento 
Urbano do Estado de Minas Gerais - CODEURB, para 
construção de centros de saúde nos Bairros Santa 
Rita, Santa Helena c São Paulo, do aludido Muni 
cípio. 

os instrumentos citados rcsul tam do Convênio ce 
lcbrado em 20 de fevereiro de 1984 entre a Secre 
tnria de Estado do Planejamento e Coordenação Gc 
rnl e a Secretaria de Estado da Saúde, para ~)lnn 
tação, no Estado de Minas Gerais, do Projeto Saú 
de, integrante do Programa de Cidades Intermediã 
rins, encaminhado no exame dessa Casa pela Mensa 
gem n9 399/84, de 4 de setembro de 1984, tramitan 
do sob a forma do Projeto de Resolução n9 974/8~ 

Aproveito a oportunidade para apresentar a V. 
Exa. as expressões do meu alto apreço e distinta 
consideração. 

Hélio Carvalho Garcia, Governador do Estado de 
Minas Gerais. 

- Publicar. À Comissão de Justiça. 
MENSAGEM N9 552/85 

Belo Horizonte, 21 de março de 1985. 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Tenho a honra de encaminhar a V. Exa., para 
aprovação dessa egrégia Assembléia Legislativa, 
nos termos do artigo 31 , i tem XX, da Constituição 
do Estado, o Convênio celebrado em 30 de abril 
de 1984 entre o Estado de Minas Gerais, através 
da Secretaria de Estado da Saúde, e o Município 
de Rincho dos Machados, e seu Termo Aditivo de 
n9 1, firmado em 16 de outubro de 1984. 

o convênio em referência tem por objeto a im-
plantação, na localidade de Rochedo, de serviço 
de abastecimento de água. 

o Termo Aditivo tem por finalidade prorrogar o 
prazo de vigência do citado Convênio, permanecen 
do inalteradas as demais cláusulas e condições 
nele estabelecidas. 

Nesta oportunidade, renovo n V. Exa. n manifes 
tação de meu elevado apreço e distinta considera 
ção. 

Hélio Carvalho Garcia, Governador do Estado de 
Minas Gerais. 

- Publicar. À Comissão de Justiça. 

MENSAGEM N9 553/85 
Belo Horizonte, 21 de março de 1985. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativado 
Estado de Minas Gerais. 

Tenho a honra de encaminhar a V. Exa. para apro 
vação dessa egrégia Assembléia Legislativa, nos 
termos do artigo 31, item XX, da Constituição do 
Estado, em c6pia, o Convênio celebrado entre o 
Estado de Minas Gerais, através da Secretaria de 
Estado da Saúde, e o M1mi~Ípio de Estiva. 

O Convênio em apreço tem por objetivo a implnn 
tação do sistema de abastecimento de água na lo~ 
cal idade de Pântano das Rosas, situada naquele Mu-
nicípio. 

Nesta oportunidade, renovo n V. Exa. a mnnifcs 
tação de meu apreço c distinta consideração. 

Hélio Carvalho Garcia, Governador do Estado de 
Minas Gerais. 

- Publicar. À Comissão de Justiça. 

'I'enho a honra de encaminhar a V. Ex a. para npr<:>_ 
vação dessa egrégia Assembléia Legislativa, nos 
termos do artigo 31, item XX, da Constituição do 
Estado, em c6pia, o Convênio celebrado em 12 de 
setembro de 1984 entre o Estado de Minas Gerais, 
através da Secretaria de Estado da Saúde e o Mu 
nicípio de Cambuí. ' -

O Convênio tem por objetivo a complerrentação das 
obras de construção do Centro de saúde no Bairro 
de Senador Amaral, do Município de Cnmbuí. 

Os recursos para a execução do Convênio no va 
lorde Cr$4.700.000 (quatro milhões e set~centos 
mi~ cruzeiros~, correrão à conta de dotação pr6-
prln do Orçamento do Estado. 

N~sta oportunidade, renovo a v. Exn. n manifes-
tnç~o de meu apreço e distinta consideração. 

Helio Carvalho Garcia, Governador do Estado de 
Minas Gerais. 

- Publicar. À Comissão de Justiça. 
OF1CIO 

Porto Velho, 19 de março de 1985. 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Acuso recebimento do Of. n9 103/85/mns, datado 
de ~ de mn~ç~ do corrente ano, no qual V. Exn. c<:>_ 
munlca elelçao da Mesa Diretora desse Legislati-
vo, para o biênio 85/86. 

Agradecendo a gentileza da comunicação, cumpr~ 
m~nto-o e nos demais membros dessa Assembléia Lc 
glsl~ti~a, formulando votos de pleno êxito na n~ 
vn mlssno que lhes foi confiada. 

Sempre ao inteiro dispor desse Legislativo subs 
crevo-mc. 

Atenciosamente, 
Jorge Teixeira de Oliveira, Governador do Est~ 

do de Rondônia. 
- Ciente. Publicar. 

OP!CIO 
Cuiabá, 5 de março de 1985. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

_Tenho n. honra de comunicar n v. Exa. que, em se~ 
soes renllzndns nos dias 27 e 28 do mês p. passa 
do, foi eleita e empossada a nova Mesa Diretora 
desta Assembléia Legislativa para dirigir os tr~ 
b~lhos da 3~ e 4~ Sessões Legislativas da 10~ Le 
gl~laturn, biênio 1985/87 ficando assim consti= 
tulda: ' 

Presidente: Deputado Evariste Roberto Vieira 
Cruz (PDS) 

. 19-Vice-Presidente: Deputado Pedro Rodrigues de 
Llma (PDS) 

29-Vice-Presiden te: Depu ta do Ka zuho Sano (PMDB) 
19-Secretário: Deputado Luiz Antônio Vit6rio 

Soares (PMDB) 
~9-Secretário: Deputado Antônio Francisco Mon-

telro da Silva (PDS) 
39-Sec~etário: Deputado Ernani Martins (PMDB), 
Aprovclto a oportunidade para apresentar n V. 

E~n. os protestos do meu respeitoso apreço e di~ 
tlntn consideração. 

Deputado Roberto Cruz Presidente da Asserrbléi.a 
Legislativa do Estado d~ Mato Grosso. 

- Ciente. Publicar. 

OP!cro 
Porto Velho, 19 de março de 1985. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Temos a sntisfn2ão de comunicar a v. Exn. e nos 
membros dessa egregin Casa a eleição da Mesa Di-
r~tora desta Assembléia Legislativa para o biê-
nl~ 85(86, que ficou assim constituída: 

l~es~dente: Deputado Amizael Silva 
1 .-Vlce-Presidente: Deputado IIeitor Costa 
29-Vice-PresidRnte: Deputado Silvernnni Santos 
19-Secrctãrio: Deputado José do Prado 
29-Secretário: Deputado Manoel Messias 
3?-Secretário: Deputado Francisco Nogueira 



49-Secretário: Deputado Jô Sato 
Colocamo-nos à inteira disposição de V. Exa., ao 

mesmo tempo em que renovamos nossos protestos de 
elevada estima e consideração. 

Cordialmente, 
Amizael Gomes da Silva, Presidente, da Assem-· 

bléia Legislativa do Estado de Rondônia. 
- Ciente. Publicar. 

OFÍCIO 
Belo Horizonte, de janeiro de 1985. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Na qualidade de Presidente do Conselho Estadual 
de Politica de Pessoal e atendendo à solicitação 
contida no Oficio de n9 OF/G/1398, de 26/12/84, 
do Secretário de Estado da Fazenda, encaminho a 
V. Exa., anexo, o parecer do Dr. Mário de Lima 
Guerra, Assessor-Chefe da APC/SEA, "ad referendum" 
do mencionado Conselho, sobre CARPE. 

Na oportunidade, informo a V. Exa. que o assun 
t<; já havia sido objeto de consulta da Assessoria 
Tecnico-Consultiva a este Conselho, em decorrên-
cia de reivindicação da Associação que congrega 
o~ servidores daquela autarquia, tendo sido emi-
t7do parecer, em 21/9/84, pela Dra. Márcia Angé-
l:ca de Oliveira, Técnica de Administração, cuja 
copia também anexamos. 

Neste ensejo, apresento a v. Exa. as expressões 
de meu mais alto apreço. 

Luiz Otávio Mota Valadares, Secretário de Esta 
do de Administração. 

CÓPIA 
PARECER 

Referência: Requerimento 2.418/84, do Deputado João 
Navarro e outros à Assembléia solicitando adi-
c~on~l por tempo de serviço a~s empregados de C~ 
ffil~sao de Construção, Ampliação e Reconstrução dos 
Predios Escolares do Estado - CARPE. 
Relato: 1. O referido requerimento, já aprovado 
pelo Plenário da Assembléia Legislativa, decorreu 
de pedido encaminhado ao Presidente da CARPE pe-
la Associação dos Servidores daquela Entidade. 
2. A Associação pede que esse adicional seja con 
cedido "à guisa de qüinq~ênio". 3. A SEP calculÕU 
os custos, incluindo encargos, em Cr$31. 773.075 por mês, 
ou 6,56% da folha de pagamento do mês de setem-
bro/84. 4. Conforme informação do Deputado requ~ 
r~nte, o Presidente da CARPE é favorável à conces-sao. 

Conclusão: 1. A legislação sobre vantagens do 
fun~ionalismo público é um cipoal, decorrente de 
med1das isoladas, que, procurando beneficiar, 
trouxe discriminações e a sua quase inviabilida-
~e administrativa. o que se propõe para a CARPE, 
lso~a~amen~e do corpo de seu Plano de Cargos e 
Salar1os, e uma repetição de experiências negat~ 
vas to~adas na administração direta, que tenta-
mos hoJe corrigir. 2. A concessão do adicional 
por tempo de serviço aos funcionários da CARPE 
pode até ser indicada porém a nosso ver isso 
seria ~ - ' '-poss1vel apos uma revisao geral do seu Pla 
no de Cargos e Salários onde se incluiria, neces sar· -E lamente, uma pesquisa salarial de mercado. 3. 

mdresumo, recomendamos que o assunto seja exaro~ 
~alo ~ent~o de um projeto maior para a Politica 

a arlal lnterna da CARPE. 
À consideração superior. 
:~1~ Horizonte, 11 de janeiro de 1985. 

ar1o de Lima Guerra, Assessor-Chefe-APC. 

CÓPIA 
PARECER 

R<;ferência: A Assessoria Técnico-Consultiva, atr~ 
~es.d~ Oficio n9 337/84, de 22 de agosto de 1984, 
uOllclta ao Conselho Estadual de Politica de Pe~ 
soal o pronunciamento nos termos do § 19 do arti-
go 10 da Lei n9 5.945: de 11 de julho de 1972, r~ 
gulamentado pelo Decreto n9 14.838, de 21 de se-
~embro de 1972 e, ainda, a Deliberação CEP n9 23/ 2 ' sobre a proposta de pagamento de adicional por 
temp~ de serviço ao pessoal da Comissão de Cons-
truçao, Ampliação e Reconstrução dos Prédios Esco-
lares do Estado - CARPE, atendendo a reivindica-
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ção da Associação que congrega os servidores da-
quela autarquia. 
Relato: 1. À Associação dos Servidores da CARPE, 
através de expediente constante deste processo, 
alega que o Plano de Cargos e Salários daquela a~ 
tarquia, criado pelo Decreto 17.981/76, com as 
modificações introduzidas pelo Decreto 18.833/77, 
não vem atendendo aos servidores. 2. O regime j~ 
ridico do pessoal da CARPE é o da legislação tr~ 
balhista e conta também com a colaboração de pes 
soal de outros órgãos colocados à disposição da= 
quela autarquia. Esses funcioná~ios a sua dispo-
sição são regidos por normas proprias. 3. Alegam 
que se trata de medida usada na administração d~ 
reta e outras, onde existe um vencimento igual 
para cargos e vantagens, que diferenciam ayota-
lidade dos vencimentos e cujos servidores sao tam-
bém regidos pela CLT. Como exemplo citam: DER, C~ 
SEMG e outros. 4. Enviam anexo um quadro demons-
trativo financeiro da aplicação do qüinqüênio na 
folha de pagamento da CARPE. 5. A Assessoria Té~ 
nico-consultiva encaminha expediente propondo a! 
teração de dispositvo do Decreto n9 17.981, de 
6 de junho de 1976, que dispôe o Plano de Cargos 
e Salários da CARPE. 
CONCLUSÃO: 1. A despeito do expediente da Asses 
soria Técnico-Consultiva, propondo alteração do 
Decreto n9 17.981, ponderamos sobre quatro aspe~ 
tos: 

1.1 -A Concessão seria um ato de liberalidade 
para um pessoal que já vem recebendo reajustame~ 
tos maiores que aqueles do DER, CASEMG e outros. 
Eis que a CARPE possui reajustamentos com base em 
INPC e os demais não. 

1.2- Os servidores celetistas já percebem o~ 
tras vantagens, como 139 salário e o FGTS. 

1.3- Não foi mencionado no processo se há re-
cursos financeiros para atendimento da pretensão, 
a qual, conforme da~os do processo, custari~ C~$ 
12.199.098,00 por mes, representando um acrescl-
mo de 6,56% na folha de pagamento. 

1.4- Finalmente julgamos desaconselhável criar 
um dispositivo de ordem salarial em uma organ~z~ 
ção sem um exame mais profundo de sua problemat~ 
ca de cargos e salários. 

Belo Horizonte, 21 de setembro de 1984. 
Márcia Angélica de Oliveira, Técnico de Admi-

nistração. 
- Ciente. Publicar. 

OFÍCIO 
Belo Horizonte, 18 de março de 1985. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Permita-me levar ao seu conhecimento, por có-
pia, o inteiro teor do Requerimento n9 824/85, de 
autoria do Vereador José Francisco Alves, aprova 
do por esta câmara em sua reunião do dia 13 do 
corrente. 

Associando-me a esta homenagem, apresento-lhe 
meus protestos de estima e consideração. 

Atenciosamente, 
Roberto Vital, Presidente da Câmara Municipal 

de Belo Horizonte. 
CÓPIA 

REQUERIMENTO N9 824/85 
VOTO DE CONGRATULAÇÓES 

Senhor Presidente, 
Requeiro a V. Exa., nos termos regimentais, s~ 

ja consignado na ata de nossos trabalhos um voto 
de congratulações com o Deputado Estadual Dálton 
Canabrava, por ter sido eleito Presidente da As-
sembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. 

Requeiro, ainda, que da deliberação d~sta Casa 
seja dada ciência ao ilustre Deputado, a Rua Ro-
drigues Caldas, 30, nesta Capital. 

Sala das Reuniôes, 13 de março de 1985. 
José Francisco Alves, Vereador. 
- Ciente. Publicar e agradecer. 

OFÍCIO 
Belo Horizonte, 19 de março de 1985 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia legislativa do 



Estado de Minas Gerais. 
Permita-me levar ao conhecimento de V. Exa., p:>r 

cópia, o inteiro teor do Requerirnent~ n9 721/85, 
de minha autoria, aprovado por esta Cmara em sua 
reunião do dia 15 do corrente. 

Nesta oportunidade, apresen~o a V. Exa. rreus pr2 
testas de estima e consideraçao. 

Atenciosamente, 
Roberto Vital, Presidente da Câmara Municipal 

de Belo Horizonte. 
CÓPIA 

REQUERIMENTO N9 721/85 
VOTO DE CONGRATULAÇOES 

Sr. Presidente, 
Requeiro a V. Exa., nos termos regirrentais, se-

ja consignado na ata de nossos tra~alhos um voto 
de congratulações com o Deput~do Da~t~n ~anabra
va, por sua merecida eleiçao a Pres7dencla d~ As 
sembléia Legislativa do Estado de Mlnas Gerals. 

Requeiro, ainda, que da decisão da Casa seja da-
da ciência ao homenageado, no Gabinete do Presi-
dente, na Assembléia Legislativa do Estado de Mi 
nas Gerais. 

Sala das Reuniões, 4 de março de 1985. 
Roberto Vital, Presidente 
- Ciente. Publicar e agradecer. 

OFÍCIOS 
Do Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte, 

D. João Resende Costa, ac~sando rece~i~ento de 
comunicação sobre a eleiçao e cornposlçao da nova 
Mesa Diretora da Casa e formulando votos de êxi-
to na direção dos trabalhos legislativos. 

- Ciente. 
Do Sr. Pedro Grossi Júnior, Secretário de As-

suntos Legislativos do Ministério da Fazenda, e~ 
caminhando à Casa os textos dos documentos elabQ 
rados pela Secretaria de Assuntos Econômicos d~ 
quele Ministério, relacionados com a política~2 
nôrnico-financeira adotada pelo Governo Central. 

- Ciente. 
Do Sr. Roberto Virgílio, Presidente da Aliança 

Municipal Espírita de Uberlândia, comunicando a 
eleição e a composição da nova Diretoria Executi 
va daquela entidade. 

- Ciente. Agradecer. 
APRESENTAÇÃO DE PROPOSIÇOES E ORADORES INSCRITOS 

o SR. PRESIDENTE - A Mesa vai passar a receber 
proposições e a conceder a palavra aos oradores 
inscritos. 

PROJETO DE LEI N9 1.202/85 
Declara de utilidade pública o Centro Espírita 

caminho dos Orixás, com sede em Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge 

rais decreta: 
Art. 19 - Fica declarado de utilidade pública 

0 centro Espírita Caminho dos Orixás, com sede 
em Belo Horizonte. 

Art. 29 - Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 39 - Revogam-se as disposiçÕes em contrá-
rio. 

Sala das Reuniões, 26 de março de 1985. 
Paulo Ferraz - Mendes Barros - Clodesrnidt Ria-

ni - João Pinto Ribeiro - Samir Cecília - Rairnun 
do Rezende. 

JUSTIFICAÇÃO - O Centro Espírita Caminho dos 
orixás é urna sociedade civil sem fins lucrati-
vos com sede nesta Capital. 

s~u principal objetivo é es~udar o espiritismo 
urnbandista, assim corno pratlca-lo com seus ape-
trechos, vestes, guias, cânticos, toques de ata-
baques, obedecidas as normas legais, .e. ~ealizar 
atos de caridade dentro de suas posslbllldades: 

Assim sendo justa se nos afigura a aprovaçao 
deste projeto', o qual temos a hon~a de submeter 
à consideração desta Casa e q~e Vl~a ~ec?n~ecer 
a utilidade pública dessa notavel lnstltulçao. 

Paulo Ferraz 
_ Publicado, inclua-se o projeto em ordem 

dia para 1~ discussão, nos termos do art. 184 
seu § 19 do Regimento Interno. 

do 
e 

PROJETO DE LEI NQ 1.203/85 
Dá a denominação de Presidente Juscelino Kubits 

chek à escola estadual localizada no Bairro Aclr 
mação, na cidade de Uberlãndia. -

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Cc 
rais decreta: 

Art. 19 - Passa a denominar-se Presidente Jus-
celino Kubitschek a escola estadual localizada ~o 
Bairro Aclimação, na cidade de Uberlândia. 

Art. 29 - Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Sala das Reuniões, 26 de março de 1985. 
Luiz Alberto Rodrigues - Felipe Néri - Raimun-

do Rezende - Artur Fagundes - Jésus Trindade - FeE_ 
raz Caldas - Mendes Barros. 

JUS'l'IFICAÇÃO - Ao trazermos à consideração de~ 
ta Casa Legislativa a proposta de dar a denornin~ 
ção de Presidente Juscelino Kubitschek à escola 
estadual do Bairro Aclimação, de Uberlândia, fa-
zemo-lo com a mais absoluta convicção de estar-
nos atcmdenclo aos anseios da vontade popular. 

A simples menção do seu nome basta para nos 
desdobrar à vista um dos mais fulgurantes perÍQ 
dos da história de nossa Pátria. 

É desnecessário afirmar que foi esse grande br~ 
sileiro o responsável pela criação de inúmeras e~ 
colas públicas, o grande incentivador da cultura 
e o maior batalhador pela erradicação do analfa-
betismo. 

Em assim sendo, nada mais justo que atender à 
reivindicação do povo daquele Município, que de-
seja homenagear a memória do grande estadista, Pr~ 
sidente Juscelino Kubitschek dando o seu nome 
àquele estabelecimento de en~ino, que lev~ por 
certo a centenas de crianças a alfabetizaçao, o 
ensino e a educação. 

Atender às suas pretensões é nara nós, legíti-
mos representantes de Uberlândi~ dever e satis-
fação, e, para tal, solicitamos ~ apoio dos no-
bres colegas. 

Luiz Alberto Rodrigues 
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do 

dia para 1~ discussão, nos termos do art. 184 e 
seu § 19 do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N9 1.204/85 
Altera o Quadro Permanente da secretaria da 

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Ninas G~ 
rais aprova: 

Art. 19 - O n9 4 do inciso I do Anexo I da De-
liberação da Mesa n9 162, de 13 de agosto de 1974, 
modificado pelas Deliberações da Nesa n9s 166,de 
20 de janeiro de 1975 e 168, de 30 de janeiro de 
1975 e pelas Leis n9s 6.890, de 4 de outubro de 
1976, 7.083, de 3 de outubro de 1977, 7.384, de 
30 de outubro de 1978 e 7.827, de 24 de outuJ::.ro 
de 1980, passa a vigorar com a seguinte alteraça<:_J: 

"I Quadro Especifico de Provimento em Cornissao 
1 

4 - Grupo de Execução (AL-EX) 
CÓDIGO - DENOi-iiNAÇÃO - SÍMBOLO DE VENCINENTO 
N9 DE CAr<GOS - RECRlJ'rANENTO: LIMI'rADO - 1\NPLO: "" 
AL-EX-01 - Assistente Administrativo - V-35 - ~~ 
- 21 - 34 . 

Art. 29 - Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Art. 39 - Esta lei entra em vigor na data 
sua publicação. 

de 

Sala das Reuniões da Mesa da Assembléia, 26 de 
março de 1985. 

Dálton Canabrava - João Pinto Ribeiro - Sérgio 
Emílio - José Bonifácib Filho _ João Pedro Gus-
tin - Fernando Rainha - José Maria Chaves. _ 

JUSTIFICAÇÃO - A alteração proposta visa, tao 
somente, adequar o quadro de pessoal da Secreta-
ria da Assernblóia Legislativa à realidade deso~
rente da modificação havida na estrutura pollt~
co-partidária do Pais, do que resultou a c~iaçao 
do Gabinete do Líder do Partido da Frente Lüx~ral. 

Dálton Canabrava. 



- Publicado, vai o projeto à Mesa da Assemblé-
ia, para o parecer de l~ discussão, nos termos 
do artigo 65, inciso XIX, do Regimento Interno, 
c/c o artigo 111, § 49 da Constituição Estadual. 

REQUERIMENTO N9 2.684/85 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve requer a v. Exa., 
na f<:>rma regimental, seja formulado pedido ao Bri 
gadelro Theobaldo Antônio Kopp, DD. Presidente da 
T~LE~IG, no sentido de que sejam tomadas provi-
denc~as ~ara a instalação de um posto telefônico 
n<? Dlstrlto de Missionário, no Municipio de Alto 
Rlo Doce, neste Estado. 

Requ~r~ ainda, seja encaminhada àquela autori-
dade copla, em inteiro teor, da justificação que 
fundamenta o presente requerimento. 

Sala das Reuniões, 26 de março de 1985. 
João Navarro - Hugo Campos - Euclides Cintra -

Jairo Magalhães Alves - Fernando Rainha - Jésus 
Trindade - Hugo Gontijo - José Geraldo de Olivei 
ra. 

JUSTIFICAÇÃO - Situado na Zona da Mata o Dis-
trito de ~issionário, gue pertence ao M~nicipio 
de Alto Rlo Doce, dispoe de boa infra-estrutura 
urbana e apresenta grande progresso. 

Com expressi~a área populacional, Missionário 
t~m.sua economla voltada para a lavoura e o bene 
flClamento de produtos agricolas. -

O Distrito em pauta, entretanto, na perene lu-
ta empenhada para melhoria de sua comunidade, ca 
r~ce de um posto telefônico, para maior desenvoi 
Vlmento da sua região. A repercussão de um ins= 
trumento de comunicação tão eficaz se apresenta 
e~ cadeia, através de uma complexidade de benefi 
Clos, atendendo aos anseios de uma sociedade que 
cresce em quantidade e qualidade. 

~ por esse motivo que, confiados na sensibili-
dade do Presidente da 'l'ELEMIG Brigadeiro Theo-
b~ld<? Antôn~o ~opp, temos certeza de que provi-
denclas cablVels para o atendimento deste pedido 
serão tomadas sem maior delonga. 
Conta~os com o apoio dos nobres colegas para a 

aprovaçao deste requerimento. 
João Navarro 

- Publicar. A Comissão de Economia e Obras PÚ-
blicas. 

REQUERIMENTO N9 2.685/85 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado signatário deste, na forma regimen 
tal' requer a V. Ex a. a transcrição, nos anais da 
Casa, do trabalho "Presença do Ministério da Agri 
cultura no Interior como Fator Educativo" elabo 
rado pelo Dr. Guilherme Furtado Portugal, 'Diretor 
do Posto Agropecuário em Rio Preto-MG. 
_R~quer, .ain~a, seja enviada àquela autoridade 

copla de lntelro teor da justificação que funda-
menta o presente requerimento. 

Sala das Reuniões, 26 de março de 1985. 
João Navarro - Jésus Trindade - Fernando I~inho 

Hu~o Gontijo_- Hugo Campos - Euclides Cintra -
Jalro Magalhaes Alves - José Geraldo de Oliveira. 

JUSTIFICAÇÃO - O ilustre professor Dr. Guilher 
me Furtado Portugal, em seu trabalho de inusita= 
do valor, discorre sobre o processo técnico-edu 
cativo no meio rural como fator preponderante p~ 
ra ~ desenvolvimento agropecuário do nosso Pais. 
Vlsa~do.aumentar o indice de produtividade em 

decorrencla da melhor adequação entre capital, 
terra e trabalho, o emérito professor, personal! 
d~de de alta capacidade, integrante do Ministé-
rlo da Agricultura, chama a atenção para a gran-
deza da força de produção e de todos os recursos 
da ~apacidade de gerência e pesquisa tecnológica 
apllcadas_ao meio rural, como grande ajuda para 
a superaçao da cri se por que ora passa nosso Pais. 

O processo educativo dirigido ao homem do cam-
po objetiva alcançar o dominio das técnicas mo-
dernas, em busca da produção de alimentos em gran 
de e~cala, elemento indispensável para atingir os 
padroes internacionais de elevada produtividade. 

Justa, portanto, a nossa proposta de transcri 
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ção, nos anais da Casa, do trabalho do Dr. Gui-
lherme Furtado Portugal, pelo que contamos com o 
apoio dos nossos ilustres pares. 

João Navarro 
- Publicar. A Mesa da Assenillléia. 

REQUERIMENTO NQ 2.686/85 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado signatário, na forma regimental, re 
quer a V. Exa. seja formulado apelo aos Ex!ros. Srs. 
Governador do Estado, Secretário de Estado de 
Transportes e Diretor-Geral do DER - Departamen-
to Estadual de Estradas de Rodagem, no sentido 
de que sejam tomadas providências para a encampa 
ção do trecho de estrada que liga Bom Jesus da 
Penha a Passos. 

Solicita, mais, que cópias do presente requeri 
menta, da justificação e croquis apresentados se 
jam encaminhados às autoridades acima citadas. -

Sala das Reuniões, 26 de março de 1985. 
Neif Jabur - José Pereira - Cyro Maciel - Rai-

mundo Rezende - Ronaldo Carvalho - Luiz Alberto 
Rodrigues - Elmo Braz. 

JUSTIFICAÇÃO - Bom Jesus da Penha é interlig~ 
do ao Municipio de Passos através de rodovia mu-
nicipal com extensão aproximada de 32 km, apresen 
tando um bom traçado, e, ao longo dessa rodovia~ 
estão localizadas várias propriedades Produtoras 
de leite, hortigranjeiros, milho e canã, que abas 
tecem as usinas de açúcar da região e as coopera 
tivas de laticinios, as quais geram grande parte 
da arrecadação daqueles Municipios. 

A interrupção temporária do tráfego, que fre-
qüentemente acontece naquele trecho, especialmen 
te em época de chuvas, tem trazido transtornos e 
prejuizos lamentáveis. 

Considerando que a medida é de grande alcance 
social e econômico para a região, facilitando so 
bremaneira o escoamento da produção agricola pa= 
ra os centros de comercialização, com maior rapi 
dez e em qualquer época do ano, solicitamos a en 
campação da referida estrada pelo Departamento 
Estadual de Estradas de Rodagem, com a sua inclu 
são no plano de estradas vicinais. 

Neif Jabur 
- Publicar. A Comissão de Economia e Obras pú-

blicas. 
REQUERIMENTO 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, regimentalmente 
apoiado, vem requerer se digne V. Exa. mandar in 
serir na ata dos nossos trabalhos de hoje um vo= 
to de congratulações com o Dr. Miguel Augusto Go!!_ 
çalves de Souza, Diretor Presidente da AÇOMINAS 
S/A., por sua notável performance à frente des-
ta empresa ressaltada pela publicação do livro 
"AÇOMINAS - Aspiração de Várias Gerações de Mi-
neiros". 

Requeiro, ainda, que se dê ciência ao nobre pr~ 
siden te da AÇOMINAS, em correspondência, deste nos-
so expediente. 

Sala das Reuniões, 26 de março de 1985. 
Jésus Trindade - Milton Salles - Mendes Barros-

José !3onifácio Filho - Mário Pacheco - Roberto Luiz 
Soares - João Araújo Ferraz - João Barbosa - Ota 
cilio Miranda. 

JUS'l'IFICAÇÃO - A AÇOMINAS, velha aspiração dos 
mineiros, que se viram frustrados desde o longi!!_ 
quo episódio da instalação da usina de Volta Re-
donda, que deveria então ter sido instalada ~~ 
nosso Estado e não no vizinho Rio de Janeiro, Ja 
era sonhada desde os tempos do grande Presidente 
Artur Bernardes. Iniciada e impulsionada durante 
o Governo Aureliano Chaves, que com sua implant~ 
ção praticamente paralisada, até que este notá-
vel coestaduano, que é o itaunense Miguel Augus-
to Gonçalves de Souza, que já ocupara antes vá-
rios e importantes cargos sempre com grande êxi-
to, assumiu a sua presidência há um ano aproxim~ 
damente. 

Desde então, com os aplausos de todos os minei 
ros, pôs mão à obra, impulsionando-a e colocan-
do-a em fase inicial de produção. Diga-se ainda, 
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de passagem, que também contou com apoio de ou-
tro ilustre e dinâmico mineiro, Senador Murilo 
Badaró então à frente do Ministério da Indústria 
e Comé~cio, que fez questão de emprestar todo ~ 
seu apoio ao notável empreendimento, como bom m~ 
neiro que é. 

Todo o esforço e o posicionamento atual do ex-
traordinário empreendimento, que é um dos mais 
promissores para a economia de Minas e do Brasil, 
vem relatando agora minuciosamente no mencionado 
livro, que apesar de tratar de matéria um pouco 
árida, em termos de literatura, é de leitura agra-
dável e de estilo atraente. 

Por tudo isso, isto é, pelo impulso notável que 
vem empreendendo à frente da AÇOMINAS e pela pu-
blicação da obra, que enriquP.ce a história da s~ 
derurgia mineira e brasileira, merece o Dr. Mi-
guel Augusto Gonçalves de Souza, já respeitado por 
seus coestaduanos, os maiores encômios dos minei 
ros, expresso aqui nesta Casa pela palavra de 
seus representantes. 

Jésus Trindade 
- Publicar. 

REQUERIMENTO 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, regimentalmente 
apoiado, requer a V. Exa., ouvido o Plenário, se 
ja inserido nos anais da Casa um voto de congra= 
tulações com o Clube Atlético Mineiro - CAM, pe-
la passagem de seu 779 aniversário de fundação, e 
com grandes realizações por todo esse longo pe-
ríodo. 

Requer, mais, que da decisão da Casa se dê co-
nhecimento ao seu digno Presidente, Sr. Elias Ka 
lil, à Av. Olegário Maciel, 1.516, nesta Capital. 

Sala das Reuniões, 26 de março de 1985. 
Mendes Barros - Mário Pacheco - Hugo campos 

Clodesmidt Riani - Petrônio Matias - Jésus Trin-
dade. 

JUSTIFICAÇÃO - O glorioso Clube Atlético Minei 
ro, o mais popular de Minas, comemora o seu 77? 
aniversário de glórias, para alegria de sua enor 
me torcida, a maior do nosso Estado. Durante es= 
sa longa trajetória, o mais querido clube proje-
tou o futebol mineiro em todo Estado, sendo o que 
mais campeonatos conquistou e o que levou o no-
me do futebol mineiro a todos os Estados da Fede 
ração e até mesmo ao exterior, onde é querido e 
respeitado. 

Hoje lidera a chave do tradicional campeonato 
Nacional, com o ataque mais positivo e a defesa 
menos vazada. 

Os representantes do povo na Assembléia Legis-
lativa, com muito prazer, levam seus aplausos à 
grande massa atleticana nesta magna data para o 
esporte brasileiro. 

Mendes Barros 
- Publicar. 

REQUERIMENTO 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado abaixo assinado requer de v. Exa., 
ouvida a Casa, seja inserido nos anais um voto 
de congratulações e de aplauso ao Secretário da 
Sa6de, Dr. Dario de Faria Tavares, e ao Diretor 
do_ce~tro_Regional de Saúde de Sete Lagoas, Dr. 
Claud~o Sergio Roman?, pela eficiência, eficácia 
e acerto com que estao desempenhando as suas fun 
ções no set~r de saúde na_região de sete Lagoas~ 

Requer, a~nda, que se de conhecimento deste vo 
to aos mesmos, na Secretaria de Estado da saúde 
e no Centro Regional de Saúde de Sete Lagoas à 
Rua Floriano Peixoto. ' 

Plenário Presidente Juscelino Kubitschek, 26 de 
março de 1985. 

O Deputado que esta subscreve, na forma regi-
mental, comunica à Casa o falecimento do Sr. Pr~ 
cisco Pinto de Carvalho, ocorrido nesta Capital, 
no dia 27 de fevereiro do corrente ano. 

Nascido na cidade de Mococa, Estado de são Pa~ 
lo, em 11/5/1919, o Sr. Prancisco foi engenheiro 
e deixou viúva, a Sra. Maria de Lourdes Noguei-
ra Carvalho, e os seguintes filhos: Marcius No-
gueira Pinto de Carvalho, casado com Mirlam San-
tiago Martins de Carvalho; Vanius Nogueira Pinto 
de Carvalho, casado com Cristina Salgado de Car-
valho, e Nilbe Carvalho Lobato, casilda com Miluro 
José Lobato. 

Requer o signatário sejam apresentadas condo-
lências ii familia enlutilda, residente nesta Cap~ 
tal. 

Sala das Reuniões, 26 de março de 1985. 
Jiliro Magalhães Alves - Artur Pagundes - Jaime 

Martins - Pernando Rainha - Mário Pacheco - ~íl
ton Salles. 

- Ciente. Publicar. Comunique-se. 
COMUNICAÇl'í.o 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia IEgislatlva do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, na forma regi-
mental, comunica à Casa o falecimento do sr. Ra-
fael Silva Costa, ocorrido dia 25 do corrente, e 
solicita que esta Assembléia manifeste seu pesar 
à família enlutada, na pessoa da viúva, D. Abadia 
Costa, residente na Rua Cel. José Justin0, 461, em 
Soledade de Minas. 

Sala das Reuniões, 26 de março de 1985. 
Ferraz Caldas 
- Ciente. Publicar. Comunique-se. 

COMUNICAÇÃO 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que esta subscreve na forma r~;ill~ 
tal, comunica à Casa o falecime~to do Sr. Joaquim 
Jo~é dos Santos, ocorrido em Formiga, e solicita 
SeJam enviadas condolências à familia enlutada na 
pessoa de sua viúva, Sra. Maria Rosa dos Santos,, 
residente na Rua E:nio José Batista, 43, naquela c~ 
dade. 

Sala das Reuniões, 26 de março de 1985. 
Jaime Martins 
- Ciente. Publicar. Comunique-se. 

COMUNICAÇÃO 
Exmo. Sr. Presidente da Assernblé la Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que esta subscreve na forma regi-
mental, comunica à casa 0 faleclmento elo Sr. Lin-
dolfo Mendes, ocorrido em Governador Valadares, e 
solicita que esta Assembléia manifeste seu pesar 
ii família enlutada, na pessoa de seu filho, Veu-
xes Mendes, residente na Rua Henrique Bahia, 170, 
naquela cidade. 

Sala das Reuniões, 26 de março de 1985. 
Mendes Barros 
- Ciente. Publicar. Comunique-se. 

COMUNICl\Çlí.O 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que esta subscreve nos termos regl 
mentais, vem comunicar à casa a'grata ocorrência 
do 899 aniversário natalício completado, no dia 
24 de dezembro p.p., pela eminente mestra Sra. 
Cordelina Silveira Matos. _ 

.Ao f~zer esta comunicação, solicita o signata~ 
r~o SeJa o auspicioso fato registrado em nossos 
anais, dando-se conhecimento dessa decisão ii honcnageada, 
residente nesta Capital , na Rua Bernardo Gu:irra:âíes, 2.412 · 

Sérgio Emílio - Mendes Barros - José 
ves - Armando Costa - Petrônio Matias 
Conegundes - Pedro Narciso. 

Maria Cha 
Manoer 

Sala das Reuniões, 26 de março de 1985. 
José Santana 

- Publicar. 

COMUNICAÇÃO 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legishtim do 
Estado de Minas Gerais. 

JUSTIFICAÇÃO - Desejamos homenagear a Sra. CoE 
delina Silveira Matos, que completou 89 anos de 
idade em 24 de dezembro, e, através de sua ressoa, 
prestar a nossa veneração e respeito a todas a~ 
mestras mineiras e brasileiras que, com sua ded! 
cação e carinho, têm ensinado várias gerações de 



jovens estudantes. 
Nascida em 24 de dezewbro de 1895, na Fazenda 

do Retiro, hoje Cidade Nova, fez o curso primá-
r i o no segundo Grupo Escolar da Capital, atual C e 
sário Alvim, e o curso normal na Escola Normal 
Modelo da Capital - Instituto de Educação, dipl~ 
mando-se em 1914. 

Em 13 de agosto de 1918 foi nomeada professora 
substituta e, em 27 de setembro do mesmo ano, pr~ 
fessora efetiva do Grupo Escolar Gabino Barroso. 

Exerceu o magistério em diversas escolas de B~ 
lo Horizonte, entre as quais, Escolas Reunidas de 
Carlos Prates, Grupo Escolar Barão de Macaúbas e 
Grupo Escolar Silviano Brandão. 

Ao ser criada a Escola de Aperfeiçoamento, foi 
designada para fazer o curso, de 1928 a 1929, se~ 
do nomeada, em 4 de setembro desse mesmo ano, pr~ 
fessora de Metodologia da Escola Normal Francis-
co Campos, onde trabalhou um ano. 

Trabalhou, também, na Escola Normal Modelo da 
Capital como Auxiliar da Cadeira de Psicologia, e 
no Ginásio Mineiro - Colégio Estadual - exerceu 
as funções de Socializadora, até 1937, quando foi 
designada Diretora do Abrigo de Menores Afonso de 
Morais, desta capital, onde permaneceu até 1944, 
ano em que se aposentou. 

Em 1945, foi contratada pelo Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial - SENAI - ali exerce~ 
do as funções de Técnica, até 1947. 

Em março de 1957, fundou o Instituto de Reeduca-
ção Santa Terezinha, para educação de excepcio-
nais .. 

Participou, ao longo de sua vida, de vários con 
gressos e cursos de aperfeiçoamento, dedicados ã 
formação do educando, com destaque especial ao 
jovem excepcional, dando excelente contribuição 
para a sua compreensão e desenvolvimento. 

Tendo dedicado toda sua vida à educaçãó, D. Cor 
delina Silveira Matos merece o nosso respeito e 
admiração pelo carinho e dedicação com que cum-
priu a sua meta de educadora emérita, exemplo e 
modelo das melhores virtudes da mestra brasilei-
ra, que, através de sua pessoa, hoje homenageamos. 

José Santana 
- Ciente. Publicar. Comunique-se. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Deputa-

do Raimundo Rezende. 
O SR. DEPUTADO RAIMUNDO REZENDE - ( - Profere 

discurso, que será publicado oportunamente.) 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra o Sr. Deputa-

do Clodesmidt Riani. 
O SR. DEPUTADO CLODESMIDT RIANI - ( - Profere 

discurso, que será publicado oportunanBnte. Da tr i 
buna, o orador encaminha a seguinte proposição:) 

REQUERIMENTO 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, na forma regliren 
tal, comunica à Casa o falecimento do Sr. Ideo~ 
lindo Daibert, Agente Regional do IPSEM~, ocor 
rido na cidade de Juiz de Fora, no dia 25 de mar 
ço do corrente ano. 

Requer, ainda, que da decisão do Plenário seja 
dada ciência à família enlutada, na pGSsoa de seu 
pai, Sr. Alindo Daibert, residente na Av. Getú-
lio Vargas, 589 - Juiz de Fora-MG. 

Sala das Reuniões, 26 de março de 1985. 
Clodesmidt Riani - Luiz Alberto Rodrigues - Men-

des Barros - Hugo Campos - Petrõnio Matias - Hé-
lio Resende. 

- Publicar. 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra o Sr. Deputa-

do Mares Guia. 

O SR. DEPUTADO MARES GUIA - (- Profere discur-
so, que será publicado em edição posterior.) 

_o SR. PRESIDENTE - Com a palavra o Sr. Deputado 
Mario Pacheco. 

O SR. DEPU'rADO MÁRIO PACHECO - (- Profere dis-
curso, que será publicado oportunamente. Da tri-
buna, o orador encaminha a seguinte proposição:) 

REQUERIMENTO N9 2.683/85 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
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Estado de Minas Gerais. 
O Deputado que este subscreve requer a V. Exa., 

na forma regimental, sejam formulados veementes 
apelos aos Exmos. Srs. Ministro dos Transportes, 
Dr. Af·onso Camargo, Governador do Esta do, Dr. Hé 
lio Carvalho Garcia, e Diretor-Geral do DER-MG~ 
Dr. Antônio Alberto Canabrava, no sentido de au-
torizarem a recuperação do trecho da Rodovia Fe-
deral 452-Tupaciguara-xapetuba, que liga os Muni-
cípios de Uberlândia e 'l'upaciguara, no Triângulo 
Mineiro. 

Requer, ainda, seja encaminhada àquelas autori 
dades cópia, em inteiro teor, da justificação que 
fundamenta o presente requerimento. 

Sala das Reuniões, 26 de março de 1985. 
Mário Pacheco - Artur Fagundes - Hugo Campos -

Jaime Martins - Clêuber Carneiro - Dênio Moreira -
Fernando Rainha. 

JUSTIFICAÇÃO- A Rodovia Federal 452. que in-
terliga os Municípios de Uberlândia e Tupacigua-
ra, é de vital importância para a economia do 
Triângulo Mineiro. 

A região é essencialmente agrícola e pecuária 
e se coloca na vanguarda em termos de arrecada-
ção para o Estado. 

Esclarecemos que a rodovia já foi pavimentada, 
mas atualmente se encontra em total abandono, não 
existindo mais asfalto, o que torna o tráfego 
praticamente impossível, prejudicando, com isso, o 
escoamento das safras e a comercialização dos pro 
dutos da região. -

No dia 21 de março de 1985, estiveram reunidos 
na cidade de Tupaciguara os Prefeitos e autorid~ 
des ligados a AMVAP - Associação dos Municípios 
do Vale do.Paranaíba, e, naquela ocasião, um dos 
assuntos tratados foi o do precário estado da 
rodovia. 

O descontentamento por parte da população, que 
há muito vem aguardando medidas satisfatórias de 
solução do problema, fez com que entidades, ass~ 
ciações, estudantes, professores, sindicatos ela~ 
sistas etc. organizassem um movimento de protes-
to, que consistiria no bloqueio do trecho da ro-
dovia, mediante o uso de veículos, máquinas agri 
colas, tratores etc. 

Essa drástica medida só não se concretizou em 
razão da enfermidade de S. Exa. o Presidente da 
República. 

Entendeu-se que seria melhor buscar outros mé-
todos para a solução do problema, de vez que o 
momento em que se instala a Nova República reco-
menda o bom senso, o diálogo, a conversação. 

É importante verificar o desejo desses munici-
pes e restabelecer a normalidade econômica e so-
cial de sua região, o que constitui uma obriga-
ção dos governantes. 

Isto posto, estamos certos de que esta Casa d~ 
rã seu integral apoio ao presente requerimento, 
reconhecendo a importância da solicitação. 

Mário Pacheco 
- Publicar. A Comissão de Economia e Obras Pú-

blicas. 
ORDEM DO DIA 

1<.1 FASE 
O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO DÁLTON CANABRAVA) -

Não havendo outros oradores inscritos, a Presi-
dência passa à 2<.1 parte da reunião, com a 1<.1 fa-
se da ordem do dia, compreendendÓ a discussão e 
votação de pareceres, requerimentos e redações fi-
nais. 

Estão abertas as inscrições para o Expediente 
do dia 27/3/85. 

QUESTÃO DE ORDEM 
O SR. DEPU'rADO JÉSUS TRINDADE - (-Suscita ques 

tão de ordem, que será publicada em outra oport~ 
nidad8.) 

O SR. PRESIDENTE - A Mesa registra as palavras 
do nobre Deputado Jésus Trindade e esclarece a S. 
Exa. e ao Plenário que, durante a sua gestão, pro-
curará fazer cumprir, rigorosamente, o Regimento 
Interno da Casa. 

Assim, esta Presidência, mesmo considerando en 
contrar-se o Sr. Deputado Mares Guia com o braço 
engessado, solicitou de S. Exa. que colocasse uma 
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gravata, no que foi prontamente atendida. 
O SR. DEPUTADO Jf;SUS TRINDl\DE - Obrigado a V. Exa., 

Sr. Presidente, e meus parabéns pela sua disposi 
ção, que, esperávamos, seria essa. -

DECISÃO DE QUESTÃO DE ORDEM 
A Presidência vai decidir a questão de ordem 

suscitada pelo nobre Deputado Samir Tannus na 
291~ Reunião ordinária desta Assembléia, rea-
lizada a 19 de março corrente, e informa a S. Exa. 
e ao Plenário que, na forma do disposto no arti-
go 12 do Regimento Interno da Cãmara dos Deputa-
dos, aplicado por imperativo do artigo 293 do nos 
so Regimento Interno, por sua omissão quanto a-
matéria, ainda não foi formalizada, perante esta 
Mesa, nenhuma composição partidária para a cons-
tituição das Bancadas da Maioria ou da Minoria nes 
ta Casa. 

Informo, ainda, a S. Exa. e ao Plenário, de a-
cordo com as disposições regimentais supracita-
das, ~er .o enten~im~nto desta Pre~i~ência que, 
const~tu~da a Ma~or~a, por compos~çao partidaria 
ou não, a Bancada de representação imediatamente 
inferior se constituirá na Bancada da Minoria. 

~ a decisão da Presidência. 
Sala das Reuniões, 26 de março de 1985. 
Dálton Canabrava 

REQUERIMENTOS 
O SR. PRESIDENTE - Requerimento do nobre Deouta 

do Clodesmidt Riani, que, na forma regimental; co:: 
munica o falecimento do Sr. Iolindo Daiber, Agen 
te Regional do IPSEMG, de Juiz de Fora. Em vota:: 
ção o requerimento. Com a palavra para encaminhar 
a votação o Sr. Deputado Sérgio Emílio. 

O SR. DEPUTADO S~RGIO EMÍLIO - (- Profere discur-
so, a ser publicado em outra oportunidade .. ) 

O SR. PRESIDENTE - Com a palavra o Sr. Deputado 
Sylo costa. 

O SR. DEPUTADO SYLO COSTA - (- Profere discurso, 
o qual será publicado em edição futura.) 

o SR. PRESIDENTE - Continua em votação o reque 
rimento do nobre Deputado Clodesmidt Riani. Em~ 
tação. os Srs. Deputados que o aprovam queiram 
permanecer como se encontram. (- Pausa) Aprovado. 

A seguir, o ~r. Pr~sidente submete a votação, 
nos termos reg~menta~s, sendo aprovados, cada um 
por sua vez, sem debate~, os Requerimentos s/n9, 
apresentados pelos segu~ntes Srs. Deputados: Jé-
sus Trindade - voto de congratulações com o Dr. 
Miguel August'o Gonçalves de Souza, Diretor-Presi 

dente da AÇOMINAS, por sua notável permanência à 
frente daquela empresa; Mend~s Barros - voto de 
congratulações com o Clube Atlético Mineiro, pela 
passagem do seu 779 aniversário de fundação; sér 
gio Emilio - voto de congratulações com o Secre= 
tário da Saúde, Dr. Dario de Faria Tavares, e com 
o Diretor do Centro Regional de Saúde de Sete L~ 
goas, Dr. Cláudio Sérgio Romano, pelo excelente 
desempenho no setor de saúde na região de Sete 
Lagoas. 

O SR. PRESIDENTE - Requerimento do nobre Depu-
tado Raimundo Albergaria, que, nos termos do ~t. 
263 do Regimento Interno, requer a tramitaçao 
abreviada para projeto de resolução de sua auto-
ria, publicado no "Diário do Legislativo" do dia 
9 d~ março de 1985, página 37, e republicado sob 
o numero 1.176/85 no "Minas Gerais", "Diário do 
Legislativo", no dia 15 de março de 1985 página 
35. , 
A_Presi~ência vai submeter o requerimento a VQ 

taçao nom~nal, nos termos do artigo 229, item VI, 
c/c o artigo 248, item I, do Regimento Interno, 
de. ve~ que a sua aprovação depende de "quorum" de 
ma~or~a absoluta, ou seja, de 40 votos favoráveis. 

_os Srs. Deputados que desejarem aprová-lo dev~ 
rao resp:;nder "sim", e os que desejarem rejeitá-
lo dever ao responder "não". 

Com a palavra, na qualidade de 19-Secretário, o 
nobre Deputado José Maria Chaves, para proceder 
à chamada de votação nominal. 

CHAMADA DE VOTAÇÃO NOMINAL 
O SR. 19-SECRETÃRIO - (- Faz a chamada) 

_o SR. PRE.SIDENTE - Não há "quorum" para a vot~ 
çao, nem para a continuação dos nossos trabalhos. 

ENCERRAMENTO 
O SR. ~RESIDENTE - Inexistindo "quorum" para 0 

prossegu~mento dos trabalhos a Presidência en-
cerra a reunião, convocando ~s srs. Deputados P~ 
ra a extraordinária de logo mais, às 20h30min, e 
para as de amanhã, às 9h30min e 20h30min, nos ter-
mos dos respectivos editais de convocação. 

A Presidência convoca, ainda os srs. Deputados 
para a ordinária de amanhã di~ 27 às 14 horas, 
com a seguinte ordem do di~: ' 

(- NOTA DO REDATOR: A ordem do dia anunciada 
P~lo Sr. Presidente é a publicada na edição ant~ 
r~or.) 

- Levanta-se a reunião. 
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162ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 26 DE MARÇO DE 1985 

PRESID!';NCIA DOS SRS. DEPUTADOS FERNANDO RAINHO 
E JOS~ DA CONCEIÇÃO 

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - ATA - 2~ 
PARTE: Votação, em 2~ discussão, do Projeto de 
Lei n9 559/84; votação do Substitutivo n9 1; Re-
querimento do Sr. Deputado Geraldo Ribeiro (vot~ 
ção global dos artigos do Projeto de Lei n9 559/84 l ; 
aprovação do requerimento; votação do Substitu-
tivo n9 1; aprovação; verificação de votação; fal 
ta de "quorum" - ENCERRAMENTO. 

COMPARECIMENTO 
Às 9h15min, comparecem os Srs. Deputados: João 

Pinto Ribeiro - José Bonifácio Filho - João Pe-
dro Gustin - Fernando Rainha - José Maria Olaves -
Ademir Lucas - Agostinho Patrus - Antônio Faria -
Artur Fagundes - Domingos Lanna - Ferraz Olidas -
Genésio Bernardino - Geraldo da Costa Pereira 
Geraldo Pereira Sobrinho - Geraldo Ribeiro - Hé-
l~o Resende - Hugo Campos - Hugo Gontijo Ja-
c~el Pereira - Jaime Martins - Jairo Magalhães 
Alves - Jésus Trindade - João Araújo Fe=az - João 
Barbosa - João Navarro - João Rosa - José da Con 
ceição - José Geraldo de Oliveira - José Santa= 
na - Mário Pacheco - Mendes Barros - Mílton Sal-
les - Narcélio Mendes - Neif Jabur - Nilson Gon-
tijo - Otacílio Miranda - Paulo Almada Paulo 
Ferraz - Pedro Narciso - Raimundo Rezende - Ro-
berto Luiz Soares - Vera Coutinho. 

ABERTURA 
O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO FERNANDO RA~NHO) 

A li~ta de comparecimento registra a existência 
de numero regimental. Declaro aberta a reunião. 
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos tra-
balhos. 

Co~ a palavra o Sr. 29-Secretário, para proce-
der a leitura da ata da reunião anterior. 

ATA 
O SR. DEPUTADO PAULO ALMADA, 29-Secretário "ad 

hoc", procede à leitura da ata da reunião ante-
rior, a qual é aprovada sem restrições. 

2~ PARTE 
O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO FERNANDO RAINHO) 

N~s termos do edital de convocação, a Presidên-
~~a vai passar à votação, em 2~ discussão, do Pro 
Jet~ de Lei n9 559/84, do Sr. Deputado Eurípedes 
Cra~de, que autoriza o Poder Executivo a doar mó 
vel ao Município de Fronteira. Às Comissões de 
Justiça! de Economia e de Finanças opinaram pela 
aprovaçao do projeto. Emendado em Plenário, vol-
tou o projeto à Comissão de Justiça, que opina 

pela aprovação do Substitutivo n9 1. Em votação 
o Substitutivo n9 1. 

- Vem à Mesa: 

REQUERIMENTO 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, na forma regi-
mental, requer a votação global dos artigos do 
Projeto de Lei n9 559/84, do Sr. Deputado Eurípe 
des Craide, que autoriza o Poder Executivo a doar 
imóvel ao Municí~io de Fronteira. 

Sala das Reunioes, 2G de março de 1985. 
Geraldo Ribeiro - Mendes Barros - Ademir Lu-

cas - Narcélio Mendes - Paulo Almada - José da 
conceição. 

- Publicar. 
O SR. PRESIDENTE - Sobre a Mesa, requerimento 

do Deputado Geraldo Ribeiro, que solicita, na fo~ 
ma regimental, a votação global dos artigos do 
Projeto de Lei n9 559/84, do Sr. Deputado Eurípe_ 
des Craide, que autoriza o Poder Executivo a doar 
imóvel ao Município de Fronteira. Em votação o 
requerimento. Os Srs. Deputados que o aprovam pe~ 
maneçam como se encontram. (- Pausa) Aprovado o 
requerimento. Em votação o Substitutivo n9 1 ao 
Projeto de Lei n9 559/84: Os Srs. Deputados que o a-
provam permmeçam carro se encontram. (- Pausa) Apr~ 
vado. 

VERIFICAÇÃO DE VOTAÇÃO 
O SR. DEPUTADO ARTUR FAGUNDES - Peço verifica-

ção de votação, Sr. Presidente. 
o SR. PRESIDENTE - ~ regimental a solicitação 

do Deputado Artur Fagundes. A Presidência vai p~ 
ceder à verificação de votação requerida. Os Srs. 
Deputados que votaram a favor queiram levantar-se. 
(- Pausa) Podem assentar-se. Os Srs. Deputados 
que votaram contra queiram levantar-se. (- Pausa) 
Podem assentar-se. votaram a favor seis Srs. De-
putados; não houve voto contrário. 

ENCERRAMENTO 
O SR. PRESIDENTE - Não havendo "quorum" para 

votação nem para o prosseguimentos dos trabalhos, 
a Presidência encerra a reunião e convoca osSrs. 
Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 
horas, com a ordem do dia já publicada, e para a 
extraordinária também de hoje, às 20h30min, nos 
termos do edital de convocação. 

- Levanta-se a reunião. 
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163ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA, EM 26 DE MARÇO DE 1985 

PRESIDf:NCIA DO SR. DEPUTADO JOSÉ MARIA CHAVES 
SUMÁRIO: COMPARECH!EN'l'O - ABERTURA - ATA - 2c.> 

PARTE: Discussão única do Projeto de Resolução n9 
1.062/84; encerramento da discussão- Questão de 
ordem; falta de "quorum" - ENCERRAMEN'l'O. 

COMPARECIMENTO 
As 20h45min, comparecem os Srs. Deputados: 
Dálton Canabrava - João Pinto Ribeiro - Sérgio 

Emílio - Fernando Rainho - José Maria Chaves 
Ademir Lucas - Agostinho Patrus - Antônio de Araú 
jo - Armando Costa - Artur Fagundes - Delfim Ri= 
beiro - Domingos Lanna - Eurípedes Craide - Gené 
sio Bernardino - Geraldo Ribeiro - Hélio Resende = 
Hugo Campos - Hugo Gontijo - Jésus Trindade- João 
Barbosa - José da Conceição - José Geraldo de Oli 
veira - Juarez Hosken - Kemil Kumaira - Luiz Al= 
berto Rodrigues - Manoel Conegundes - !-1ares Guia -
Mário Pacheco - Nilson Gontijo - Otacilio !fuanda-
Pedro Narciso - Petrônio Matias - Roberto Luiz 
Soares - Samir Cecílio - Sylo Costa. 

ABERTURA 

O SR. PRESIDEN'rE (DEPUTADO JOSÉ MARil\. CHAVES) -
A lista de comparecimento registra a existência 
de número regimental. Declaro aberta a reunião. 
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos tra-
balhos. 

Com a palavra o Sr. 29-Secretário, para proce-
der à leitura da ata da reunião anterior. 

ATA 
O SR. DEPUTADO EURÍPEDES CRAIDE, 29-Secretário 

"ad hoc", procede à leitura da ata da reunião an 

terior, a qual é aprovada sem restrições. 

2~ PARTE 
O SR. PRESIDENTE - Nos termos do edital de con 

vocação, a Presidência vai passar à discussão Úni= 
ca do Projeto de Resolução n9 1.062/84, da Comis 
são de Justiça, que aprova os convênios gerais de 
intenções celebrados entre o Estado de Minas Ge-
rais, através da Secretaria da Saúde, e os Muni-
cípios de Camanducaia, Delfim Moreira e M::Jnte Sião. 
A Comissão de Saúde opina pela aprovação do pro-
jeto. Em discussão o projeto. Não há oradores ins-
critos. Encerra-se a discussão. 

QUESTAO DE ORDEM 
O SR. DEPUTADO EURÍPEDES CRAIDE - Sr. Presiden 

te, como V. Ex a. pode constatar, não há número pa= 
ra prosseguimento dos nossos trabalhos. Assim, s~ 
licito que a Presidência encerre, de plano, a pr~ 
sente reunião. 

O SR. PRESIDENTE - É regimental o pedido do no 
bre Deputado Eurípedes Craide. 

ENCERRAMENTO 
A Presidência, verificando, de plano, que não 

há número regimental para votação, nem para con-
tinuação dos nossos trabalhos, encerra a reunião, 
convocando os Srs. Deputados para as extraordiná 
rias de amanhã, dia 27, às 9h30min e 20h30min nõS 
termos do edital de convocação, e para a ordiná-
ria, também de amanhã, às 14 horas, com a ordem 
do dia já anunciada. 

- Levanta-se a reunião. 
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297ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA, EM 27 DE MARÇO DE 1985 

PRESID~NCIA DO SR. DEPUTADO SÉRGIO EMÍLIO. 
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - ATA - EX 

PEDIENTE: Mensagens n9s 555/85 (Projeto de Lei 
n9 1.205/85), 556/85 (Projeto de Lei n9 1.206/ 
85) e 557 a 563/85 (Convênios) - APRESENTAÇÃO 
DE PROPOSIÇÕES E ORADORES INSCRITOS: Projetos 
de Lei n9s 1.207 e 1.208/85 -Requerimento n9s 
2.687 a 2.696/85 - Requerimentos s/n9, dos Srs. 
Deputados Fernando Rainha, Jêsus Trindade, José 
Santana, Neif Jabur e Me.ndes Barros - Comunica-
ções dos Srs. Deputados João Navarro (2) e José 
Pereira (2) -Discurso e Requerimento n9 2.697/ 
85, do Sr. Deputado Euripedes Craide - Questão 
de ordem - Discursos dos Srs. Deputados Clode~ 
midt Riani, Ademir Lucas e Geraldo Ribeiro - OR 
DEM DO DIA: 1~ FASE: Nomeação de comissão espe= 
cial - Requerimentos s/n9, dos Srs. Deputados 
Fernando Rainha, Jésus Trindade, José Santana, 
Neif Jabur e Mendes Barros; aprovação - Requer~ 
menta do Sr. Deputado Raimundo Albergaria (reg~ 
me de urgência para o Projeto de Resolução n9 
1.176/85); chamada de votação nominal; existên-
cia de "quorum" para discussão - 29 FASE: 1~ 
discussão do Projeto de Lei n9 1.138/85, discu~ 
so do Sr. Deputado Jésus Trindade; encerramento 
da discussão - 1~ discussão dos Projetos de Lei 
n9s 1.139, 1.141 e 1.142/85; encerramento da 
discussão - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA. 

COMPARECIMENTO 
As 14hl4min, comparecem os Srs. Deputados:Dál 

ton Canabrava - Sérgio Emílio - João Pedro Gus-
tin - Fernando Rainha - José Maria Chaves - Ade 
mir Lucas - Alcyr Nascimento - Antônio Faria -
Artur Fagundes - Clêuber Carneiro - Clodesmidt 
Riani - Delfim Ribeiro - Domingos Lanna - Eucl~ 
des Cintra - Euripedes Craide - Felipe Néri 
Fernando Junqueira - Ferraz Caldas - Geraldo P~ 
reira Sobrinho - Geraldo Ribeiro - Hélio Resen-
de - Hugo"Campos- Jaciel Pereira- Jaime Mar-
tins - Jairo Magalhães Alves - Jésus Trindade 
João Barbosa - João Rosa - José da Conceição 
José Geraldo de Oliveira - José Maria Borges 
José Pereira - José Santana - Kemil Kumaira 
Luiz Alberto Rodrigues - Manoel Conegundes- !-1a!:. 
cos Peixoto - Mário Pacheco - Mendes Barros-Na~ 
célio Mendes - Neif Jabur - Nilson Gontijo - 0-
tacílio Miranda - Paulo Almada - Paulo Araújo -
Paulo Ferraz - Pedro Narciso - Raimundo Rezen-
de - Roberto Junqueira - Roberto Luiz Soares -
Samir Cecilia - Silvio Mitre - Vera Coutinho -
vlainer Ávila. 

ABERTURA 
O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO SÉRGIO EMÍLIO) - A 

lista de comparecimento registra a existência 
de número regimental. Declaro aberta a reunião. 
Sob a proteção de Deus. Iniciamos os nossos tr~ 
balhos. 

Com a palavra o Sr. 29-Secretário, para proce 
der à leitura da ata de reunião anterior. 

ll'l'A 
O SR. DEPU1'ADO PAULO ALMADA, 29-Secretário "ad 

hoc", procede à leitura da ata da reunião ant~ 
rior, a qual é aprovada sem restrições. 

EXPEDIENTE 
O SR. DEPUTADO HUGO CAMPOS,l9-Secretário "ad 

hoc", lê o seguinte expediente: 

MENSAGEM N9 555/85 
Belo Horizonte, 26 de março de 1985. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia 
do Estado de Minas Gerais. 

Legislativa 

Tendo a honra de encaminhar a V.Exa., para e-
xame e deliberação da egrégia Assembléia Legisl~ 
tiva do Estado o anexo projeto de lei, que ~ut~ 
riza o Estado de Minas Gerais a adquirir imovel 
e a assumir débito do Município de Lagoa ~a Pra-
ta junto à caixa Econômica do Estado, e da ou-
tras providências. 

O imóvel que se pretende adquirir será destina 
do à instalação do fórum de Lagoa da Prata, que 
hoje vem funcionando em condições de conforto e 
comodidade bem precários. Para que se ultime es-
sa transação, o Estado terá que assumir o valor 
do empréstimo contraído pelo Município de Lagoa 
da Prata junto à Caixa Econômica do Estado, cujo 
produto foi empregado na construção do prédio 
que o Estado se propõe a adquirir. 

Para mais amplo esclarecimento em torno da ma-
téria, faço anexar a esta mensagem a Exposição 
de Motivos que me foi dirigida pelo Secretário 
de Estado da Fazenda, fundamentando e esclarecen 
do a necessidade da adoção da providência retra= 
tada no incluso projeto de lei. 

Por se tratar de matéria urgente, solicito a 
V.Exa. que a apreciação do referido projeto de 
lei seja concluída no prazo de 30 (trinta) dias, 
de conformidade com o disposto no artigo 42,§19, 
da Constituição do Estado. 

Apraz-me nesta oportunidade, renovar a V.Exa. 
meus prote~tos de elevado apreço e distinta con-
sideração. 

Hélio Carvalho Garcia, Governador do Estado de 
Minas Gerais. 

C6PIA 
Belo Horizonte, 4 de março de 1985. 

Exmo. Sr. Governador do Estado de Minas Gerais. 
como é do seu conhecimento, o Município ~e ~a

goa da Prata ~ontraiu, em 1973, um emprestlmo 
junto à Caixa Econômica Estadual! no valor _ ~e 
Cr$ 1,6 milhões, para a construçao de um predlo 
de quatro andares, onde funcion~riam.os. Poderes 
Executivo e Legislativo, nos dols prlmelros, e o 
Poder Judiciário, nos dois últimos. 

Já concluídos os dois primeiros andares, con-
soante informações do atual Prefeito pres~adas ~ 
través do Oficio de 14/9/84, uma orientaçao do 
Tribunal de Justiça interrompeu os planos da mu-
nicipalidade, uma vez que a Justiça não concord~ 
va com aquele tipo de condomínio: . 

Em decorrência, ficaram prejudlcadas ~s ln~ta
lações para os Poderes Executivo e Leglslatlvo, 
destinando-se os dois andares concluídos para o-
cupação exclusiva pelo fórum local. 

Face ao exposto, e considerando que: 
1- o saldo devedor do Município de Lago~ .da 

Prata, em 31/1/85, relativo ao citado emprest~mo 
é de Cr$ 263.502.024, ou seja 10.785,090 ORTN S; 

2 - a prestação mensal em janeiro último foi 
de Cr$ 6.251.947, correspondendo, aproximadamen-
te, a 7% do repasse de ICM daquele mês; 

3 - aquele Municlpio, atraves dos pagamentos 
já realizados! deu uma considerável contribui-
ção ao Judiciario Estadual e 

4 - a atual administração municipal conside-
ra o resgate do empréstimo em pauta acima de 
sua capacidade de pagamento; . 

Permita-me sugerir a V.Exa. que autorlze ao 
Estado de Minas Gerais a adquirir o citado lm~ 
vel assumindo o saldo devedor do Município de 
Lag~a da Prata junto à Caixa Econô~ica do Est~ 
do de Minas Gerais, no valor de ate 10.785,09 
ORTN'S e ressarcindo a Prefeitura Municip~l de 
Lagoa da Prata, pela importância já paga a Ca~ 
xa Econômica Estadual até o montante de 3.500 
ORTN'S. 

Valho-me da oportunidade para apresenta~ a 
v. Exa. os protestos de minha elevada estlma. 

Luiz Rogério Mitraud de Castro Leite, Secre-
tário de Estado da Fazenda. 

PROJETO DE LEI N9 1.205/85 
Autoriza o Estado de Minas Gerais a adquirir 

imóvel e a assumir débito do Município de La-
goa da Prata junto à_Caixa Econôm~c~ d? Estado 
de Minas Gerais, e da outras provldenclas .. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Mlnas 
Gerais decreta: 

Art. 19 - Fica o Estado de Minas Gerais auto 
rizado a adquirir do Município de Lagoa da 
Prata o imóvelsituado à Praça Cel. Carlos Ber-
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nardes, n969, esquina com Av. Brasil, com 756 
m' de área construída, na cidade de Lagoa da 
Prata, que será destinado à instalação e fun-
cionamento do F6rum local. 

Art. 29 - Para efeito do disposto no artigo 
anterior, o Estado assumirá o saldo remanesce~ 
te do empréstimo, no valor de 10.785,09 ORTN'S 
contraído pelo Município de Lagoa da Prata ju~ 
to à Caixa Econômica do Estado de Minas Ge-
rais, para a construção do referido prédio. 

Parágrafo único - O Estado pagará ainda ao 
Município de Lagoa da Prata a importância equ! 
valente a 3.500,00 ORTN'S1a titulo de ressarci-
mento das prestações quitadas do empréstimo a 
que se refere o "caput" deste artigo, correndo 
esta despesa à conta de dotação pr6pria do Or-
çamento do Estado. 

Art. 39 - Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação e revoga as disposições em con-
trário. 

Dado no Palácio da Liberdade, aos ... 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de 

Justiça, Economia e Finanças, onde receberá e-
mendas pelo prazo de três dias, nos termos do 
item V do art. 188 e s/§§, c/c o item I do pa-
rágrafo único do art. 235 do Regimento Inter-
no. 

MENSAGEM N9 556/85 
Belo Horizonte, 26 de março de 1985. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

Tenho a honra de encaminhar à apreciação des 
sa egrégia Assembléia Legislativa o incluso 
projeto de lei, que altera dispositivos da Lei 
n9 5.775, de 30 de setembro de 1971, que auto-
riza o Poder Executivo a instituir, sob forma 
de Fundação, o Instituto Estadual do Patrimô-
nio Hist6rico e Artistico-IEPHA-MG, e dá ou-
tras providências. 

O projeto ora encaminhado é fruto do trabalho 
de comissão composta pelos Professores Afonso 
Arinos de Mello Franco, seu Presidente, Susy de 
Mello, Vice-Presidente, Rodrigo Ferreira Andra-
de, Secretário, e Eloy Heraldo Lima, bem como 
dos escritores Affonso Ávila e Otto Lara Resen-
de e do historiador Francisco Iglésias, para 
proceder a estudos de reformulação do IEPHA-MG 
diante da estrutura da Secretaria de Estado da 
Cultura, de criação recente, fixando-lhe as di-
retrizes de atuação e a respectiva política de 
pesquisa, tombamento, restauração, conservação 
e destinação de uso das edificações de interes-
se histórico-artístico, assim como estabelecer 
estratégias que viabilizem a implantação do ca-
dastramento dos bens culturais do Estado de Mi-
nas Gerais como instrumento básico para a ação 
do poder público estadual no setor. 

Por se tratar de matéria urgente, 
que o projeto de lei seja apreciado 
30 (trinta) dias, nos termos do §19 
42 da Constituição do Estado. 

solicito 
no prazo de 
do artigo 

Na oportunidade, renovo a V.Exa. meus protes-
tos de elevado apreço. 

Hélio Carvalho Garcia, Governador do Estado 
de Minas Gerais. 

PROJETO DE LEI N9 1.206/85 
Altera dispositivos da Lei n9 5.775, de 30 de 

setembro de 1971. 
A Assembléia Legislativa do Bstado de Minas 

Gerais decreta: 
Art. 19 - Os artigos 39, 49, 69 e 99; os §§ 

19 e 39 do artigo 12; o parágrafo único do arti 
go 13; o parágrafo único do artigo 14; e o ar-
tigo 19, da Lei n9 5.775, de 30 de setembro de 
1971, que autoriza o Poder Executivo a insti-
tuir, sob a forma de Fundação, o Instituto Esta 
dual do Patrimônio Histórico e Artistico-IEPHA= 
MG, e dá outras providências, passam a ter a s~ 
guinte redação: 

"Art. 39 - O Instituto Estadual do Patrimônio 
Hist6rico e Artistico-IEPHA-NG, entidade de co-
laboração com a Secretaria da Cultura-SEC, do 
Ministério da Educação e Cultura, tem por fina-
lidade exercer proteção, no territ6rio do Esta-
do de Minas Gerais, aos bens m6veis e im6veis, 
de propriedade pública ou privada, de que tra-

tam o Decreto-Lei n9 25,de 30 de novembro de 
1937, e legislação posterior, a ela competindo: 

I - proceder ao levantamento e tombamento dos 
bens considerados de excepcional valor hist6ri-
co arqueol6gico, etnográfico, paisagístico, bi-
bliográfico ou artistico existentes no Estado 
e cuja conservação seja do interesse público, 
classificando-os e, se for o caso, promovendo 
junto à Secretaria da Cultura-SEC, do Minist~ 
rio da Educação e Cultura, o respectivo proces-
so de tombamento federal; 

II - exercer, por delegação da Secretaria de 
Cultura-SEC, do Ministério da Educação e Cultu-
ra, a proteção e fiscalização de bem por ela 
tombado; 

III - realizar, por si ou através de convênio 
com pessoa jurídica de direito público ou priv~ 
do, bem como em decorrência de contrato com pe~ 
soa física ou jurídica, obra de conservação, r~ 
paração e recuperação, ou obra complementar ne-
cessária à preservação dos bens indicados no i~ 
ciso I; 

IV - estimular os estudos e pesquisas relaci~ 
nados com o patrimônio hist6rico e artístico de 
Minas Gerais, inclusive através de concessão de 
bolsa especial, ou de intercâmbio com entidade 
nacional ou estrangeira; 

V - promover a realização de curso intensivo 
de formação de pessoal especializado, ou curso 
de extensão sobre problemas ou aspectos do pa-
trimônio hist6rico e artístico e sobre normas 
técnicas a ele aplicáveis; 

VI - promover a publicação de trabalho, estu-
do ou pesquisa.relacionados com o patrimônio 
hist6rico e artistico; 

VII - estimular a criação, pelos 
de mecanismos de proteção aos bens 
fere esta lei, em ação supletiva à 
do Estado. 

municípios, 
a que se re-
da União e à 

VIII - estimular, em conjunto com os _ 6rgãos 
competentes, e incentivar, em articulaçao com 
os municípios, o planejomento do desenvolvi~e~
to urbano como meio para que se atinja o equ~l~
brio entre as aspirações conflitantes de prese~ 
vação e desenvolvimento; 

IX - exercer atribuições afins. 
Parágrafo único - A execução das atribuições 

do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e 
Artistico-IEPHA-MG obedecerá, além da legisla-
ção federal especifica, às normas e recom~nd~
ções da Secretaria da Cultura-SEC, do Min~ste
rio da Educação e Cultura. 

Art. 49 - o instituto manterá livros de tom-
bo, com efeitos e destinação iguais aos defini-
dos no Decreto-Lei n9 25, de 30 de novembro de 
1937, para a inscrição dos bens tombados em es-
fera de proteção estadual como integrante~ .do 
patrimônio hist6rico, artístico e paisag~st~co 
do Estado de Minas Gerais. . 

§ 19 - o tombamento a que se refere este art~ 
go se fará ap6s decisão do Conselho Curador, h~ 
mologada pelo Secretário de Estado da Cultu:a: 

§ 29 - O tombamento de bem imovel lhe del~m~
tará a área de entorno ou vizinhança, para 0 e-
feito da proteção prevista no artigo 18 do De-
creto-Lei n9 25, de 30 de novembro de 1937, d:-
vendo o Instituto, no prazo de 180 (cento e o~
tenta) dias da vigência desta lei, delimit~r 0 

entorno dos monumentos já inscritos nos l~vros 
de tombo, para aprovação do Conselho cu:ador. 

§ 39 - Da decisão de tombamento cabera recurS 
so ao Governador do Estado, no prazo ~e 1 
(quinze) dias da publicação da homologaçao. 

§ 49 - A decisão do recurso de que trata o P~ 
rágrafo anterior é irrecorrível. t' 0 § 59 - o tombamento de que trata esta ar ~g 

· d t do tombamen pode processar-se ~ndepen entemen e _ _ S -
to em esfera federal, comunicada, porem, a e-
cretaria da Cultura-SEC, do Ministério da Educ~ 
ção e Cultura, toda decisão do Conselho Curador 
concernente à espécie. didos 

§ 69 - o tombamento dos bens compreen . _ 
- d c lado por dec~sao neste artigo so po e ser can e 

0 
Go 

unânime do Conselho Curador, homologada pel -
vernador do Estado. á 

§ 79 _ o cancelamento a que se refere o par -
grafo anterior terá como fundamento c~mprovado 
erro de fato quanto à sua causa determ~nant~,m~ 
tivo relevante ou excepcional interesse publ~ 
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§ 89 - o tombamento de bem público será pro-

cessado de ofício e dependerá de homologação do 
Governador do Estado. 

Art. 69 - O Instituto será administrado por 
um Presidente e um Diretor-Executivo, e terá um 
Conselho Curador, composto de 7 (sete) membros: 

I - O Presidente do Instituto Estadual do Pa 
trirn6nio Hist6rico e Artístico-IEPHA-MG, que se 
rã seu Presidente; 

II - um conselheiro e respectivo suplente, in 
dicados pela Assembléia Legislativa do Estado; 

III - 5 (cinco) conselheiros e respectivos su 
plentes, todos de not6rio saber em assunto com= 
preendido nos objetivos do Instituto, indicados 
pelo Secretário de Estado da Cultura. 

§ 19 - Os membros e suplentes a que se refe-
rem os incisos II e III deste artigo serão no-
meados pelo Governador do Estado e seu mandato 
será de 2 (dois) anos, podendo ser renovado. 

§ 29 - O Presidente e o Diretor Executivo, de 
livre nomeação e exoneração do Governador do Es 
tado, serão escolhidos dentre pessoas de ilibada 
reputação, not6ria competência nos assuntos co~ 
preendidos nos objetivos do Instituto e experi-
ência administrativa, sendo o cargo de Diretor 
Executivo privativo de Engenheiro ou Arquiteto. 

§ 39 - O Estatuto fixará as atribuições do 
Presidente, do Diretor Executivo e do Conselho 
Curador. ......................................................... 

Art. 99 - O Conselho Curador, no exame dos as 
suntos de sua competência, pode contratar a co= 
laboração eventual de técnicos e especialistas 
de alto nível. .......................................................... 

Art. 12 - ............................ , ..... · 
§ 19 - O Presidente encaminhará o orçamento 

anual e o plurianual do Instituto à Secretaria 
de Estado do Planejamento e Coordenação Geral, 
através da Secretaria de Estado da Cultura. 

§ 29 - ..................................... . 
§ 39 - Os recursos do Fundo Estadual do Patri 

rnônio Histórico e Artístico não se incluem no 
orçamento anual do Instituto e a sua aplicação 
se fará segundo planos específicos, observadas 
as normas federais.para a espécie no caso de r~ 
cursos advindos do Fundo de Participação dos 
Estados. 

Art. 13 - .................................. . 
Parágrafo único - O Instituto, através do Pr~ 

sidente, e após pronunciarnjnto da comissão de 
que trata este artigo, prestará contas, anual-
mente, ao Tribunal de Contas do Estado. 

Art. 14 - .................................. . 
Parágrafo único - Por solicitação do Preside~ 

te, poderá ser colocado à disposição do Instit~ 
to, nos termos da legislação vigente, funcioná-
rio público estadual. ............................................................. 

Art. 19 - Respeitado o disposto nesta lei, fi 
carn compreendidas nos objetivos do Instituto as 
normas gerais de preservação do patrirn6nio his-
tórico e artístico preconizadas na Lei n9 
5. 741, de 8 de julho de 1971, e a proteção dos 
bens a que se refere a Lei Federal n9 3.924, de 
26 de julho de 1961, situados no Estado de Mi-
nas Gerais." 

Art. 29 - Ficam revogados os artigos 79 e seu 
parágrafo único; 10 e seu parágrafo único;e 11 
e seu parágrafo único, da Lei n9 5.775, de 30 
de setembro de 1971; e a Lei n9 6.501, de 5 de 
dezembro de 1974 que dá nova redação do artigo 
69 da Lei n9 5.775, de 30 de setembro de 1971. 

Art. 39 - Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação e revoga as disposições em con-
trário. 

Dado no Palácio da Liberdade, aos ... 

LEGISLAÇÃO CI'rADA 
Lei n9 5.775, de 30 de setembro de 1971. 
Autoriza o Poder Executivo a instituir, sob 

forma de Fundação, o Instituto Estadual do Pa-
trimônio llist6rico e Artístico (IEPIIA/MG) e dá 
outras providências. 

··Ã~t:·;ç·~·õ·i~~tit~t~-É~t~d~~i·d~--P~t~i~6~i~ 
Hist6rico Artístico (IEPHA/MG), órgão de colabo 
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ração com o Instituto do Patrirn6nio Histórico e 
Artístico Nacional (IPHAN) , terá por finalidade 
exercer a proteção, no território do Estado de 
Minas Gerais, aos bens móveis e imóveis, de pro 
priedade pública ou particular, de que tratam 
o Decreto-Lei Federal n9 25, de 30 de novembro 
de 1973, e legislação posterior, a ele competi~ 
do. 

I - proceder ao levantamento e tombamento dos 
bens considerados de excepcional valor históri-
co, arqueológico, etnográfico, paisagístico, bi 
bliográfico ou artístico existentes no Estado e 
cuja conservação seja de interesse público,clas 
sificando-os e, se for o caso,prornovendo junto 
ao Instituto do Patrirn6nio Histórico e Artísti-
co Nacional (IPHAN) o respectivo processo de 
tombamento também em esfera federal; 

II - exercer,por delegação que venha a ser 
feita pelo Instituto do Patrirn6nio Histórico e 
Artístico Nacional (IPHAN), a proteção e fisca-
lização de bens por ele tombados; 

III - realizar, por si ou através de conven~o 
com pessoas jurídicas de direito público ou pri 
vado, bem corno mediante contrato com pessoas fi 
sicas ou jurídicas, obras de conservação, repa= 
ração e recuperação ou obras complementares ne-
cessárias à preservação dos bens referidos no 
inciso I; 

IV - promover a catalogação sistemática e a 
proteção do Arquivo Público Mineiro e de outros 
arquivos oficiais, eclesiásticos ou particula-
res, existentes no Estado, cujos acervos inte-
ressem ao estudo da história e da arte em Minas 
Gerais; 

V- organizar, manter ou orientar a formação 
e o funcio~arnento de museus de arte e história, 
museus regionais ou museus especializados, por 
si ou em convênio com órgãos do Poder Público, 
entidades de direito privado ou particulares; 

VI - conservar e fiscalizar o uso do Teatro 
de Sabará e de outros próprios do Estado defini 
dos corno bens do patrirn6nio histórico e artísti 
co; 

VII - estimular os estudos e pesquisas rela-
cionados com o patrirn6nio histórico e artístico 
de Minas Gerais, inclusive através de concessão 
de bolsas especiais ou de intercâmbio com enti-
dades nacionais ou estrangeiras; 

VIII - promover a realização de cursos inten-
sivos de formação de pessoal especializado ou 
cursos de extensão sobre problemas ou aspectos 
do patrirn6nio histórico e artístico e normas 
técnicas aplicáveis ao setor; 

IX - promover a publicação de trabalhos, est~ 
dos ou pesquisas relacionados com o patrimônio 
histórico e artístico; 

X - manter sistema de vigilância permanente 
para a proteção dos monumentos históricos e ar-
tísticos, solicitando, quando necessário, a co-
operação dos órgãos policiais do Estado; 

XI - manter um corpo de guias para museus, IDQ 
nurnentos artísticos, locais históricos ou de 
singularidade paisagística devidamente prepara-
do mediante entendimento com o Instituto do Pa-
trirn6nio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN); 

XII - exercer as demais atribuições que decoE 
rarn do disposto nesta lei ou as que lhe venham 
a ser legalmente conferidas. 

Parágrafo único - A execução das atribuições 
do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e 
Artístico (IEPHA-MG) obedecerá sempre, no q~e 
couber, à legislação federal específica e . ~s 
normas e recomendações do Instituto do Patr~rno
nio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) . 

Art. 49 - o Instituto possuirá livros do Tom-
bo, com efeitos e destinação iguais aos defini-
dos no Decreto-Lei Federal n9 25, de 30 de no-
vembro de 1973, no qual se inscreverão os bens 
tombados, em esfera de proteção estadual, corno 
integrantes do patrimônio histórico, artístico 
e paisagístico de Minas Gerais, tornbarne~to que 
se fará após pronunciamento da Assessor~a de E~ 
tudos e Projetos e através de decisão do Conse-
lho Curador. 

Parágrafo 19 - O tombamento de que trata o ar 
tigo poderá processar-se independentemente do 
tombamento em esfera federal, comunicada, po-
rém, ao Instituto do Patrimônio Histórico e Ar-
tístico Nacional (IPHAN) toda decisão do Conse-
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lho Curador concernente à espécie. 
Parágrafo 29 - O tombamento em esfera estadu-

al dos bens compreendidos no artigo só poderá 
ser cancelado, mediante despacho do Chefe do E-
xecutivo, após reunião conjunta e por ele pres! 
dida do Secretariado de Estado, ouvido sempre o 
Instituto do Património Histórico e Artistico 
Nacional (IPHAN). 

Art. 79 - O Instituto terá um Conselho Consul 
tivo, com a composição e as atribuições que Õ 
estatuto determinar, do qual participarão como 
membros natos o Presidente do Conselho Estadual 
de Cultura, o Presidente da Câmara do Patrimó-
nio Histórico e Artistico do Conselho Estadual 
de Cultura, o Chefe do Distrito de Minas Gerais 
do Instituto do Património Histórico e Artisti-
co Nacional (IPHAN) . 

Parágrafo único - A participação no Conselho 
Consultivo será considerada função pública rele 
vante e não terá remuneração. -

Art. 99 - O Conselho Curador do Instituto se-
rá assistido no exame,planejamento e execução 
de serviços ou obras ligados ao património his-
tórico e artistico por uma Assessoria de Estu-
dos e Projetos, que poderá contratar a colabor~ 
ção, eventual ou permanente, de técnicos e espe 
cialistas de alto nivel. -

Art. 10 - Os pedidos de auxilio para obras de 
preservação, reformas e recuperação de bens com 
preendidos como integrantes do património histõ 
rico e artistico do Estado,quando processados 
por intermédio do Conselho Estadual de Cultura 
serão por este encaminhados ao Instituto. 

Parágrafo único - Após o competente parecer 
da Assessoria de Estudos e Projetos, o Conse-
lho Curador do Instituto decidirá a homologa-
ção de concessão do auxilio ou de execução de 
obras. 

Art. 11 - Incorporam-se ao Instituto Estadu-
al do Patrimônio Histórico e Artistico (IEPHA/ 
MG) o Museu do Ferro, criado pela Lei n9 
5.664, do mesmo gênero que tiv~ram sua criação 
autorizada em lei ou organizaçao prevista em 
decreto do Executivo. 

Parágrafo único - O instituto, considerados 
os recursos próprios e as conveniências admi-
nistrativas, poderá, por decisão do Conselho 
curador, sustar a instalação dos museus refe-
ridos no artigo, transferindo a sua localiza-
ção ou promover a sua anexação a outros, in-
clu~ive mediante convênio com Órgãos federais, 
municipais ou entidades públicas ou privadas, 
bem como criar novas unidades em regióes ou ci 
dades para isso indicadas. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N~ 6.501, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1974. 

Dá nova redação do artigo 69 da Lei n9 5. 775, 
de 30 de setembro de 1971. 

o povo do Estado de Minas Gerais, por seus 
representantes, decretou, e eu, em seu nome, 
sanciono a seguinte lei: 

Art. 19- o artigo 69 da Lei n9 5.775, de 30 
de setembro de 1971, passa a vigorar com a se-
guinte redação: _ . . 

"Art. 69 - o Instituto sera adm1n1strado por 
um conselho Curador, composto de 5 (cinco) me~ 
bros e respectivos suplentes, com mandato de 2 
(dois) anos, e terá um Diretor-Executivo,todos 
escolhidos pelo Governador do Estado dentre 
pessoas de ilibada reputação e notória compe-
tência em assuntos compreendidos nos objetivos 
da entidade. 

§ 19- o Governador do Estado designará,_ mediante 
proposta da Secretaria de Estado da Educaçao, ~entre 
os membros efetivos do Conselho Curador, o Pres1dente 
e o Vice-Presidente do Instituto. 

§ 29 - o Diretor-Executivo, de livre nareação e exo:-
neração, esoolhido, preferencialmente, dentre engenhe~ 
ros, arquitetos ou especialistas em assunto~_ de. art~ 
e história de reconhecido conceito e exper1enc1a admi 
nístrativa: terá remuneração que for estabelecida, com 
aprovação do Governador do Estado, pelo Conselho Cura-
dor. 

§ 39 - o Estatuto fixará as atribuiçêíes, não previs-
tas nesta lei, do Conselh:> Curador, bem OOI!D o Presi-

dente, Vice-Presidente e Diretor-Executivo, aos quais 
incumbirá supervisionar e superintender os :trabalhos 
de funcionamento da entidade. 

§ 49 - O mandato dos membros e suplentes do Conselho 
Curador pcderá ser renovado." 

Art. '29 - Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação. 

Art. 39 - Revogam-se as disposiçêíes em oontrário. 
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o ~ 

nhecimento e execução desta lei pertencer, que a cum-
pram e façam CliDlprir, tão inteiramente = nela se 
contém. 

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 
5 de dezembro de 1974. 

Rondon Pacheco 
Abilio Machado Filho 
- Publicado, fica o projeto sobre a Mesa, pa-

ra receber emendas pelo prazo de 3 dias, nos 
termos do item I do parágrafo único do art. 235 
c/c o art. 187 do Regimento Interno. 

MENSAGEM N9 557/85 
Belo Horizonte, 21 de março de 1985. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

Tenho a honra de encaminhar a V.Exa., para a-
provação dessa egrégia Assembléia Legislativa, 
nos termos do artigo 31, item XX, da Constitui-
ção do Estado, em cópia, o Convênio celebrado 
entre o Estado de Minas Gerais, através da Se-
cretaria de Estado da Saúde, e o Municipio de 
Jaguaraçu. 

O referido Convênio, firmado em 3 de outubro 
de 1984, tem por objetivo definir as bases de 
cooperação-mútua entre as partes convenentes,v! 
s~ndo à assistência médico-sanitária à popula-
çao do referido Municipio. 

Ao ensejo, renovo a V.Exa. as expressões de 
meu elevado apreço e distinta consideração. 

Hélio Carvalho Garcia, Governador do Estado 
de Minas Gerais. 

- Publicar. A Comissão de Justiça. 
MENSAGEM N9 558/85 

Belo Horizonte, 21 de março de 1985. 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

Tenho a honra de encaminhar a V. Exa. para a-
provação dessa egrégia Assembléia Legislativa, 
nos termos do artigo 31, item XX, da Constitui-
ção do Estado, em cópia, o incluso Termo Aditi-
vo n9 1, de 6 de novembro de 1984, ao Convênio 
Geral de Intenções celebrado em 9 de dezembro 
de 1983 entre o Estado de Minas Gerais, através 
da Secretaria de Estado da saúde, e o Municipio 
de Santa Vitória, para assistência médico-sani-
tária à população do referido Municipio, já a-
p~ovado por essa augusta Casa através da Resol~ 
çao n9 3.454, de 29 de novembro de 1984. 

O Termo Aditivo em referência, que resulta do 
disposto no inciso V da Cláusula Terceira do 
Convênio básico, no que concerne à alocação de 
recursos humanos, tem por objeto designar fun-
cionário municipal para exercer as funções de 
Chefe do Centro de Saúde de Santa Vitória, COE 
rendo as respectivas despesas à conta do Orça-
mento do Municipio interessado. 

Aproveito a oportunidade para apresentar a V. 
Exa. as expressões do meu elevado apreço e dis-
tinta consideração. 

Hélio Carvalho Garcia, Governador do Estado 
de Minas Gerais. 

- Publicar. A Comissão de Justiça. 

MENSAGEM N9 559/85 
Belo Horizonte, 21 de março de 1985. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

Tenho a honra de encaminhar a V.Exa., para a-
provação dessa egrégia Assembléia Legislativa, 
nos termos do artigo 31, item XX, da Constitui-
ção do Estado, em cópia, o Termo Aditivo n9 1 
ao Convênio celebrado em 11 de abril de 1984 e~ 
tre o Estado de Minas Gerais, através da Secre-
taria de Estado da Saúde, e o Municlpio de Mon-
te Azul, visando à implantação de serviço de a-



bastecimento de água na localidade de Cipoal,in 
tegrante do Projeto de Saneamento Básico do Pro 
grama de Desenvolvimento Rural Integrado do va= 
1~ do Gorutuba, aprovado pela Resolução Legisla 
tlva n? 3.456, de 3 de dezembro de 1984. -

O Termo Aditivo em apreço, firmado em 26 de 
outubr~ de 1984, tem por objetivo a modificação 
das Clausulas Terceira, Quinta e Oitava do Con-
vênio original, para elevar o valor dos recur-
sos necessários à execução dos serviços ajusta-
dos e dispor sobre o seu repasse à Prefeitura 
Municipal de Monte Azul e prorrogar a sua data 
de vigência. 

Na oportunidade, renovo a V.Exa. meus protes-
tos de elevada estima e alta consideração. 

Hãlio Carvalho Garcia, Governador do Estado 
de Minas Gerais. 

- Publicar. A Comissão de Justiça. 

MENSAGEM N~ 560/85 
Belo Horizonte, 21 de março de 1985. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

Tenho a honra de encaminhar a V. Exa., para~ 
provação dessa egrégia Assembléia Legislativa, 
nos termos do artigo 31, item XX, da Constitui-
ção do Estado, em cópia, os Convênios celebra-
dos entre o Estado de Minas Gerais, através da 
Secretaria de Estado da Saúde, e os Municípios 
de Janaúba e Monte Azul. 

Os Convênios em apreço têm por objetivo a com 
plementação das obras dos sistemas de abasteci= 
mento de água nas localidades de Boi Velhaco e 
Cacimba, situadas, respectivamente, naqueles Mu 
nicípios. -

Nesta oportunidade, renovo a V.Exa. a manifes 
tação de meu apreço e distinta consideração. -

Hélio Carvalho Garcia, Governador do Estado 
de Minas Gerais. 

- Publicar. A Comissão de Justiça. 

MENSAGEM N9 561/85 
Belo Horizonte, 21 de março de 1985. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

Tenh::; a honra de encaminhar a V.Exa., paru a-
provaçao dessa egrégia Assembléia Legislativa, 
n::;s termos do artigo 31. item XX, da Constitui-
çao do Estado, em cópia, o Convênio de n? 17 ce 
lebrado em 22 de outubro de 1984 entre o Estado 
de Minas Gerais, através da Secretaria de Esta-
do da Saúde, e o Município de Canápolis. 

O Convênio em apreço tem por objetivo a construção de 
~ Centro de Saúde - Projeto/031/81, no Município de Ca-
napol~s, com recursos do FINSOCIAL/PIASS, consignados em 
dotaçao orçamentária própria. 
Si~o-me da oportunidade para renovar a V. Exa. as ex-

pre~soes do meu elevado apreço e estima. 
Helio Carvalho Garcia, Governador do Estado de Minas 

Gerais. 
- Publicar. A Comissão de Justiça. 

MENSAGEM N9 562/85 
Belo Horizonte, 21 de março de 1985. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

Tendg a honra de encaminhar a V.Exa., para a-
provaçao dessa egrégia Assembléia Legislativa, 
n?s termos do artigo 31, item XX, da Constitui-
çao do Estado, em cópia, os convênios cc!ebra-
dos entre o Estado de Minas Gerais, atraves da 
Secretaria de Estado da Saúde, e os Municípios 
de Monjolos e Nanuque. 

Os Co~vênios em apreço têm por objetivo a_im-
plantaçao dos sistemas de abastecimento de agua 
nas localidades de Rodeador e Vila Gabriel Pas-
sos, situadas, respectivamente, naqueles Munici 
pios. 

Nesta oportunidade, renovo a V.Exa. a manife~ 
tação de meu apreço e distinta consideração. 

Hélio Carvalho Garcia, Governador do Estado 
de Minas Gerais. 

- Publicar. A Comissão de Justiça. 
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MENSAGEM N? 563/85 
Belo Horizonte, 21 de março de 1985. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

Tenho a honra de encaminhar a V.Exa., para a-
provação dessa egrégia Assembléia Legislativa, 
nos termos do artigo 31, item XX, da Constitui-
ção do Estado, em cópia, o incluso Termo Aditi-
vo n9 1, de 16 de agosto de 1984, ao Convênio 
Geral de Intenções celebrado em 3 de abril de 
1984 entre o Estado de Minas Gerais, através da 
Secretaria de Estado da Saúde, e o Município de 
Ouro Preto, para assistência médico-sanitária à 
população do referido Município, já aprovado 
por essa augusta Casa, através da Resolução n? 
3.459, de 3 de dezembro de 1984. 

O Termo Aditivo em referência resulta do dis-
posto na Cláusula Terceira do Convênio básico, 
especificamente no que diz respeito ã alocação 
de recursos humanos, colocando ocupante de car-
go público estadual à disposição do Município 
interessado, visando ao aprimoramento do Siste-
ma Municipal de Saúde, favorecendo a execução 
dos serviços programados. 

Ao ensejo, apresento a V.Exa. as expressões 
do meu elevado apreço e distinta consideração. 

Hãlio Carvalho Garcia, Governador do Estado 
de Minas Gerais. 

- Publicar. A Comissão de Justiça. 
APRESENTAÇÃO DE PROPOSIÇÕES E ORADORES INSCRI-
TOS 

O SR. PRESIDENTE - A Mesa vai passar a rece-
ber proposiçÕes e a conceder a palavra aos ora-
dores inscritos. 

PROJETO DE LEI N9 1.207/85 
Declara de utilidade pública a Associação Es-

pírita Cáritas, com sede em Passos. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas 

Gerais decreta: 
Art. 1? - Fica declarada de utilidade pública 

a Associação Espírita Cáritas, com sede na cid~ 
de de Passos. 

Art. 29 - Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. _ _ 

Art. 39 - Revogam-se as disposiçoes em contr~ 
rio. 

Sala das Reuniões, 27 de março de 1985. 
Neif Jabur - Jaime Martins - Cyro Maciel - Pe 

dro Narciso - Ronaldo Carvalho - Antônio Faria= 
Jairo Magalhães Alves. 

JUSTIFICAÇÃO - A Associação Espírita Cáritas, 
com sede no Município de Passos, fundada em 25/ 
12/75, é uma sociedade civil, sem fins lucrati-
vos e com objetivo filantrópicos. 

A referida Associação presta assistência à_i~ 
fãncia, proporcionando-lhe abrigo, alimentaçao, 
educação, assistência médica, odontológica e s~ 
cial. 

Em vista dos inestimáveis serviços prestados 
à criança carente da comunidade passense, apre-
sentamos à Casa este projeto, que esperamos co~ 
tar com a aprovação dos nobres colegas, reconh~ 
cendo-se, assim, a utilidade pública daquela en 
tidade. 

Ncif Jabur. 
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do 

dia para lo discusão, nos termos do art. 184 e 
seu § 19 do Regimento Interno. 

PROJE'rO DE LEI N9 1. 20 8/85 
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica 

Templários da Montunha n? 73, com sede em Belo 
Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge-
rais decreta: 

Art. 19 - Fica declarada de utilidade pública 
a Loja Maçônica Templários da Montanha n9 73, 
com sede em Belo Horizonte. 

Art. 29 - Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contr~ 
rio. 

Sala das Reuniões, 27 de março de 1985. 
Paulo Araújo - Marcos Peixoto - Hugo Campos-

Jésus Trindude - Mário Pacheco - Clêuber Carnei 
ro. 
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JUSTIFICAÇÃO- Sem qualquer distinção de cor, 
raça ou religião, a maçonaria tem sua origem 
perdida no tempo, situando-a mesmo alguns auto-
res nos primórdios da antiguidade oriental. Ou-
tros hã que admitem como seu fundador lliram-A-
bif, arquiteto do templo de Salomão. Para ou-
tros, ainda, deriva dos mistérios do Egi~o ou 
da Grécia antigos ou,ainda, das corporaçoes op~ 
rãrias criadas por Numa, 715 anos a.C. Mais pr~ 
vãvel,porém, é a teoria segundo a qual ter-se-
ia originado na Inglaterra medieval, sendo um 
desenvolvimento das confrarias dos pedreiros l! 
vres. 

Caracterizam sua atuação os ideais de liberda 
de, igualdade e fraternidade, tendo tido seus 
membros destacada participação nos movimentos 
filosóficos que marcaram a segunda metade do S~ 
culo XVIII. Da leitura dos principias maçôni-
cos, infere-se a filosofia da entidade, preocu-
pada em enaltecer o trabalho, promover a união· 
dos povos pelos laços do amor fraternal, cul-
tuar a pãtria e respeitar a família, cultivar o 
espírito criador, que engrandece a alma e fort! 
fica os corações, predispondo os homens à im-
prescindível prãtica da solidariedade humana. 

Fiel a seus principias, a Loja Maçõnica Tem-
plários da Montanha, fundada em 23 de agosto de 
1979, não tem fins lucrativos c procura servir 
ao próximo, trabalhando por seu aperfeiçoamento 
moral e intelectual, proporcionando, desta for 
ma, o estreitamento dos laços de fraternidade 
entre seus membros. 
Pretende agora sua diretoria obter para a enti 

dade o titulo de reconhecimento de utilidade pu 
blica, jã outorgado a outras coirmãs, direito 
que não tliÍ como nc'Jar-lhc, em vista do carãter hu-
manitário das obras que desenvolve. 

Visando ao beneficio pretendido, a interes-
sada apresentou a documentação necessária, per-
feitamente regular para os fins propostos: 

a) comprovação do registro dos estatutos no 
cartório Jero Oliva do Registro Civil das Pes-
soas Juridicas, no livro "A", sob o n9 61.422, 
realizado em 17 de dezembro de 1984; 

b) atestado do Juiz de Direito de que a Loja 
encontra-se em funcionamento desde sua funda-
ção, em 23 de agosto de 1979, e de que os mem-
bros da sua diretoria são pessoas idõneas, não 
percebendo qualquer remuneração pelo exercicio 
de seus cargos. 

Por todo o exposto, conto com a aprovação dos 
nobres colegas ao presente projeto, que possib! 
litará à Loja Maçônica Templário da Montanha g~ 
zar das vantagens e privilégios que a lei lhe 
faculta. 

Paulo Araújo. 
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do 

dia para 1~ discussão, nos termos do art. 184 
e seu § 19 do Regimento Interno. 

REQUERIMENTO N9 2.687/85 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, na forma regi-
mental, requer a V.Exa. seja formulado apelo da 
Casa aos Exmos. Srs. Governador do Estado, Dr. 
Hélio Carvalho Garcia, e Secretário de Estado 
da Educação, Dr. Octávio Elisio Alves de Brito, 
no sentido de que seja baixado decreto criando 
o ensino de 29 grau em escola da rede estadual 
de Ibiraci. 

Solicita, ainda, seja enviada àquelas ilus-
tres autoridades cópia de inteiro teor da just! 
ficaçào que fundamenta o presente requerimento. 

Sala das Reuniões, 27 de março de 1985. 
Neif Jabur - Jaime Martins - Dênio Moreira -

Felipe Néri - Narcélio Mendes - Antônio Faria. 
JUSTIFICAÇÃO - Situado no Sul de Minas, o Mu-

nicipio de Ibiraci tem economia emergente, c~
jos pilares repousam na agricultura, na pecua-
ria, na silvicultura, na indústria extrativa e 
na indústria de transformação. 

Cidade populosa, é constituida, em grande paE 
te, de crianças e jovens em idade escolar. 

1\ rede de estabelecimentos de ensino público 
atende, no momento, a demanda de 19 grau, o 
que, infelizmente, não ocorre em relação ao 29 
grau. 

Os jovens que almejam conquistar uma cultura 
mais vasta, garantindo, dessa forma, um futuro 
mais promissor, através da qualificação profis-
sional, têm que se deslocar para outros centros 
mais desenvolvidos, como o de Franca, em São 
Paulo, pois é a localidade mais próxima que pos 
sui o 29 grau. Isto onera, sobremaneira, as fa= 
milias de Ibiraci, pertencentes, em sua maio-
ria, à classe média, com renda já bastante redu 
zida. -

Tal situação seria solucionada com a criação 
do ensino de 29 grau em escola da rede estadual 
de Ibiraci, que oferece condições humanas e fi-
sicas de conveniente funcionamento desse grau 
de ensino. 

Essa a preocupação que nos motiva a apresen-
tar o presente requerimento, que esperamos ve-
nha a merecer o apoio dos nobres colegas. 

Neif Jabur. 
- Publicar. A Comissão de Educação. 

REQUERIMENTO N9 2.688/85 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve requer a V. 
Exa., na forma regimental, seja encaminhado ape 
lo a V.Exa. o Governador do Estado, ao Secret~ 
rio da Educação e ao Presidente da CARPE,no sen 
tido de adotarem medidas necessárias à constru= 
ção de um novo prédio para funcionamento da E. 
E. Vereador José Vilhena, de Ibiraci-MG. 

Sala das Reuniões, 27 de março de 1985. 
Neif Jabur - Euclides Cintra - Delfim Ribei-

ro - Petrõnio Matias - Mário Pacheco - José Bo-
nifãcio Filho. 
JUSTIFIC~ÇÃO - O prédio onde funciona a E.E. 

Vereador José Vilhena foi inaugurado em 1964. 
Atualmente, encontra-se em péssimo estado de 

conservação, não suportando reformas. t uma 
construção pré-fabricada em que foi utilizado o 
eucatex e o látex. Até a presente data não s~ 
freu nenhuma melhoria ou reparo por parte de 
qualquer Órgão do Estado. As salas de aula são 
pequenas e as paredes estão cheias de buracos.O 
telhado ruiu e, freqüentemente, na época das 
chuvas, as aulas são interrompidas, pois a ch~ 
va molha os alunos, e no verão o sol os castiga 
impiedosamente. O mobiliário é antiqüissimo,suas 
carteiras, a maioria quebrada, são duplas e às 
vezes triplas. Nas salas de aula não existem me 
sas para os professores. As dependências sanit~ 
rias estão em péssimo estado de conservação e 
não podem ser utilizadas. A cantina é pequena e 
malfeita, comportando apenas a presença de duas 
pessoas. No pátio, inexistem mesas para os alu-
nos tomarem a sopa. Os alimentos fornecidos pe-
la PNAE, ficam empilhados nos locais mais varia 
dos, um~ vez que não há lugar apropriado para 
armazena-los. 

Diante do exposto, solicito aos nobres pares 
a aprovação do requerimento em tela. 

Neif Jabur. 
- Publicar. A Comissão de Economia e Obras PÚ 

blicas. 

REQUERIMEN'ro N9 2 . 6 8 91 8 5 
Exmo. Sr. Presidente da Assembliia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve requer, na for-
ma regimental, seja encaminhada solicitação aos 
Exmos. Srs. Dr. Hilio Carvalho Garcia, Governa-
dor do Estado de Minas Gerais, Dr. Chrispim Ja~ 
ques Bias Fortes, Secretãrio de Estado da Seg~ 
rança Pública de Minas Gerais, e Cel. PM Leonel 
Archanjo Affonso, Comandante-Geral da Policia 
Militar do Estado de Minas Gerais, no sentido 
de que se conceda uma viatura para o destacame~ 
to policial da cidade de Monte Santo de Minas. 

Sala das Reuniões, 27 de março de 1985. 
Neif Jabur - Jaime Martins - Dênio Moreira -

Felipe N6ri - Narc6lio Mendes - Ant6nio Faria. 
JUS'l'IFICAÇAO - Apesar do zelo e empenho dos 

policiais destacados na cidade de Monte Santo 
de Minas, os serviços de policiamento não podem 
ser realizados a contento, dada a falta de um 
veiculo que viabilize reais condições para a 
realização de um trabalho preventivo, evitando, 
assim, situações que normalmente afetam a or-



dem, a segurança e a tranqüilidade pública. 
Com base no exposto, solicito aos ilustres p~ 

res a aprovação deste requerimento. 
Neif Jabur. 
- Publicar. À Comissão de Segurança. 

REQUERU!ENTO N9 2 . 6 9 O /8 5 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

O De~utado que este subscreve, regimentalmen-
te apelado, requer seja enviado ofício ao Exmo. 
Sr. Governador do Estado, no sentido de que o 
G~vernador auxilie a Fundação Mineira de Educa-
ça~ e Cultura - FUMEC, na construção da sede 
propria da Faculdade de Ci~ncias Humanas. 

Sal~ das Reuniões, 27 de março de 1985. 
Antonio Faria - Pedro Narciso - Ferraz Cal-

das - Geraldo Ribeiro - João Barbosa - Samir Ce 
cílio - Neif Jabur. 

JUSTIFICAÇÃO - A Faculdade de Ci~ncias Huma-
nas, vinculada à Fundação Mineira de Educação e 
Cultura, fundação educacional estadual de di-
reit~ privado, sem fins lucrativos e d~ utilida 
de publica, .funciona em prédio anexo ao ColégiÕ 
Santo Agost1nho, em instalações precárias, e 
te~ ~tualmente um agravante, pois uma redistri-
bulçao das vagas iniciais no vestibular torna 
o espaço físico inviável. 

O C~mpus da Fundação, em terreno doado pela 
Prefe1tura de BH, localiza-se na Rua Cobre 200 
onde já funcionam a Faculdade de Engenhari~ e ~ 
Faculdade de Administração. A Faculdade de Ciên 
cias Humana~ já investiu com recursos próprios 
n~ construçao da fundação (alicerce) para pré-
dlo de quatro andares e uma área total de 6000 
~ 2 • Inves~e a~ualmente na reorganização do pro-
Jeto arqu1teton1co do prédio a ser construído 
de forma a atender as suas exig~ncias imedia-
tas. 

Embora tenha um volume orçamentário da ordem 
de Cr$ 800.000.000 (oitocentos milhÕes de cru-
~eiros) pa:a este semestre, o empréstimo,com os 
Juros ban~a~ios atuais, ultrapassa sua capacida 
de de end1v1damento, e a Faculdade, que sempre 
ofereceu um ensino de qualidade e que se orgu-
lha de ter uma administração representativa de 
sua comunidad~, vive um impasse e um constrangi 
m~nto frente as inúmeras e justificadas reclama 
?oes de ~lunos e professores em relação às suas 
1nstalaçoes. 

Tendo e~.vista o exposto acima, solicito que 
a.Assemblela encaminhe ofício ao Governo no sen 
~ldo de que o Estado possa subsidiar parte dos 
JUros p~ra a construção e, também, informações 
quanto a possibilidade de um parecer favorável 
a que a FUMEC efetue parte do pagamento através 
d~ bolsas de estudo em conv~nio que poderia ser 
f1rmado com a Secretaria da Educação do Estado. 
. E~pero,_portanto, dos nossos nobres pares o 
1nd1spensavel aval à pretensão presente. 

Antonio Faria. 
- Publicar. À Comissão de Economia e Obras Pú 

blicas. 

Exmo. Sr. 
do Estado 

REQUERIMENTO N9 2.691/85 
Presidente da Assembléia Legislativa 
de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, na forma regi-
mental, requer a V. Exa. a transcrição nos anais 
da Assembl~ia Legislativa do manifesto anexo,em 
que as ent1dades representativas de classes tra 
~alhadora~ de Juiz de Fora tornam público o seu 
1nconform1smo quanto ao processo antidemocráti-
c~ p~r~ a escolha do futuro Subdelegado do Mi-
n1ster1o do Trabalho, naquela cidade. 

Sala das Reuniões, 27 de março de 1985. 
Fernando Rainha - Artur Fagundes - José Geral 

do de Oliveira - Roberto Luiz Soares - Hugo Caro 
pos Domingos Lanna. 

Publicar. À Mesa da Assembléia. 

REQUERIMENTO N9 2.692/85 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, regimentalmen-
te apoiado, requer a V.Exa., ouvido o Plenário, 
o encaminhamento de solicitação aos Srs. Gover-
nador do Estado, Secretário de Estado dos Trans 

269 

portes e Diretor-Geral do DER-MG, no sentido de 
serem execut~das, em regime de urg~ncia, obras 
de restauraçao do leito asfáltico e da sinaliza 
ção na rodovia que liga Juiz de Fora a Ubá, nes 
te Estado. -

_Requer, ainda, que se anexe aos expedientes 
copia de justificação que fundamenta este requ~ 
rimento. 

Sala das Reuniões, 27 de março de 1985. 
Fernando Rainha - Artur Fagundes - Geraldo Ri 

beiro - José Bonifácio Filho - Ademir Lucas- AI 
cyr Nascimento. 

JUSTIFICAÇÃO - A rodovia que liga Juiz de Fo-
ra à cidade de Ubá inclui-se entre as urinei-
pais da malha rodoviária da Zona da Mata~ cuM-
prindo ali relevante papel sócio-econômico. 

Como as demais rodovias de tráfego intenso. 
essa estrada também sofre os desgastes impostos 
pelo uso e pelas intempéries, sendo precárias 
as suas condições de rodagem no momento, devido 
à falta de um trabalho permanente de reparos.Ul 
timamente, as fortes chuvas causaram novos da= 
nos à rodovia Juiz de Fora/Ubá, aumentando a in 
segurança de seus usuários. 

A reivindicação no sentido da sua imediata re 
cuperação parte das entidades representativas 
da indústria e do comércio, principalmente da 
Associação Comercial de Juiz de Fora, na pes-
soa do seu dinâmico Presidente, Sr. Luiz Antô-
nio Stephan, conscientizado dos aspectos negati 
vos que tal situação tem trazido para as ativi= 
dades econômicas da Zona da Mata. 

Endossando este justo apelo regional, espera 
o signatário merecer dos nobres pares o apoia-
mento indispensável à aprovação deste requeri-
mento. 

Fernando Rainha 
- Publicar. À Comissão de Economia e Obras PÚ 

blicas. 
REQUERIMENTO N9 2.693/85 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, na forma reg~ 

mental, ouvido o Plenário, requer a V.Exa. seja 
enviado ofício aos Exmos. Srs. Ministro dos Trans 
portes, Afonso Camargo, e Presidente da Rede-
Ferroviária Federal, Carlos A. Weber, no senti-
do de que sejam tomadas as provid~ncias neces-
sárias à implantação de trecho ferroviário que, 
partindo da linha que passa por Curvelo,siga em 
direção a Ibiá e de linha que, partindo de Ube-
raba, atinja Campo Grande, no Mato Grosso do 
Sul. 

Pede também que aquelas autoridades provid~n
ciem o reaparelhamento dos trechos intermediar~ 
os já existentes. 

Requer, ainda, sejam enviadas cópias de intei 
ro teor da justificação à proposição aos Exmos~ 
Srs. Presidente da República, Governadores dos 
Estados de Minas Gerais e Mato Grosso do Sul e 
às autoridades retromencionadas. 

Sala das Reuniões, 27 de março de 1985. 
Samir Cecília - José Maria Chaves - vlainer Á-

vila - Nílson Gontijo - Paulo Almada - Jaciel 
Pereira - João Barbosa - Felipe Néri. 

JUSTIFICAÇÃO - A crise energética está ocasio 
nando, sem dúvida, um redirecionamento na polí= 
tica nacional, no sentido de examinar-se, mais 
detidamente,. a utilização racional dos meios de 
transporte, visando economia de energia e menor 
dependência dos derivados do petróleo. 

Interessante mencionar, de início, que o ter 
rível problema do petróleo despertou o Brasil~ 
embora tardiamente, para a necessidade de redes 
cobrir as ferrovias, adotando uma orientacãõ 
que até em países onde sobra energia de hidro-
carbonetos é seguida, invarialmente ao longo do 
tempo. 

Aliás, as ferrovias representam transporte a-
dequado e essencial para as grandes dimensões 
territoriais, como ocorre em nosso Pais - voca-
cionado para a agricultura e hoje caminhando ce 
leremente para a sua industrialização. 

Por isso mesmo, o Brasil reclama a volta de 
nossas ferrovias, com a construção de mais ou-
tras, capazes de transportar, a baixo custo e 
com mais segurança, as grandes safras agríco-
las, os minérios, equipamentos, fertilizantes e 



270 

combustíveis. 
Ciente, pois, de que jamais alcançaremos o e~ 

tágio de desenvolvimento que todos almejamos,se 
não contarmos com bem planejada e eficiente re-
de ferroviária, estamos solicitando as autorida 
des competentes a impltantação de longo trecho 
de estrada de ferro que, partindo de Curvelo,no 
Planalto Central de Minas, Município pioneiro 
da indústria têxtil, conhecido pela sua grande 
atividade agropecuária, atinja o Estado do Mato 
Grosso do Sul, com enorme desempenho, também, 
no setor agropecuário. 

A economia mato-grossense assenta-se, funda-
mentalmente, no plantio de soja, de que é o 39 
produtor, na grande produção de trigo (49 lu-
gar) e de arroz (39 produtor) e conta também 
com grande rebanho bovino. 
Desnecessária seria a citação das inúmeras van 

tagens que a implantação do trecho ferroviário 
traria para diferentes regiões, bastando frisar 
o surgimento de considerável número de empre-
gos; interligação das regiões do Nordeste brasi 
leiro com o Norte de Minas e Mato Grosso, inter 
ligando-se com Goiás e São Paulo, através do en 
trancamento com a FEPASA. -

Trata-se ainda de ferrovia estratégica, uma 
vez que ligará uma área nevrálqica do Pais, se--
guindo trajeto da Rodovia BR-262, de Vital im-
portãncia econômica para a segurança nacional. 

Por outro lado, resolveríamos problema de trans-
portes de grandes cargas de gado bovino, de so-
ja da região do Pantanal e Triângulo Mineiro p~ 
ra os grandes centros consumidores de Belo flor.!_ 
zonte, são Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. 

De Belo Horizonte e São Paulo se transportari 
am produtos industrializados; do Centro-Oeste e 
do Sul de Minas, especialmente, tecidos, algo-
dão, óleos comestíveis. De Goiás, através do cor-
redor de exportação feito pela FEPASA, levaría-
mos os produtos até Santos, e de Santos até Ca~ 
po Grande,os produtos importados. 

Uberaba - localizada em ponto privilegiado, 
com grande núcleo industrial e agropecuário,sem 
falarmos na enorme produção manufatureira - vai 
ser extraordinário centro de tancagem de álcool 
e, provavelmente, de diesel, querosene e gaso!.!_ 
na. Em torno dela gravitam nada menos que tres 
grandes usinas de açúcar e álcool. t o 29 pólo 
químico do Brasil. 

·some-se, a tudo isto, o baixo custo de trans-
porte ferroviário, bem mais barato do que o ro-
doviário. Enfim, estaremos utilizando, em larga 
escala, o transporte mais adequado, já que o 
perfil dos transportes de cargas, nos países d~ 
senvolvidos, nos revela que 24% seguem por rodo 
vias, 42% por ferrovias, enquanto que 20% usam 
aquavia, uma modalidade que merece urgentemente 
ser estudada. 

Por estes e outros motivos, podemos concluir 
que a ferrovia deve ser a opç~o preferencia~ e 
está a indicar que devemos tr1lhar, tranqü1la-
mente, seus caminhos. 

Diante do exposto, esperamos que nosso reque-
rimento conte, para sua aprovação, com o apoio 
unânime dos nobres Deputados. 

Samir Cecilio 
- Publicar. A Comissão óe Economia e Obras PÚ 

blicas. 

REQUERIMENTO N9 2.694/85 
Exmo. Sr. Presidente da Asse tbléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

o Deputado abaixo assinado, na forma regimen-
tal, requer a V.Exa., ouvido o Plenário e em regirre de 
urgência, se envie oficio ao Exm::>. Sr. Ministro da Faze~ 
da, Francisco Dornelles, e ao Elano. Sr. Pro=ador-Geral 
da Fazenda Nacional, solicitando seu interesse e empenho 
na criação e instalação, com a máxima urgência, de uma 
Procuradoria da Fazenda Nacional no Município mineiro de 
Uberaba. 

Requer também se envie às autorid~es retromencionadas 
eSpia de inteiro teor da justificaçao que acorrpanha o 
presente requerimento. 

Sala das Reuniões, 27 de março de 1985. 
Samir Cecilio - Nilson Gontijo - Paulo Almada - Jaciel 

Pereira - João Barbosa - Felipe Néri - José ~Eria Cha-
ves - Wainer Ávila. 

JUSTIFICAÇÂO. Uberaba é a quarta cidade de Minas e a 
49% do País em população, centro cultural, agropastoril 

e industrial de primeira grandeza, situa-se no ~riângulo 
Mineiro, quase às rrargens do rio Grande. Dista dos gran-
des centros brasileiros, como São Paulo, Belo 
Horizonte e Brasília, num raio máximo de 500 
Km. É entroncamento rodoferroviário: Rede Fel-
roviária Federal S.A. E FEPASA, BR-262, e BR-
050; conseqüentemente,detém posição estratégica nos cha-
mados "corredores de exportação", sendo dos 
mais importantes do Pais o "Uberaba-Santos". !! 
tualmente conta três distritos industriais,com 
indústrias do porte da FOSFÉRTIL ( lembrem-se 
de que Uberaba é o segundo pÓlo químico do 
Pais), da Ibirapuera e da Pod-Boi. 

É servida por vasta e sólida rede bancária, 
e sua agência do Banco do Brasil é das mais im 
portantes da Nação. 

A população fixa da cidade já ultrapassa os 
300 mil habitantes, e a população flutuante di 
ária é de aproximadamente 30 mil habitantes. 

Por todas essas razões é grande o movim~n~o 
financeiro da cidade e há perspectiva de rap1-
do crescimento com a implantação da tancagem 
de álcool (10 milhões de litros) e, em futuro 
próximo, da tancagem de derivados do petróleo: 
Maior centro pecuário do Pais, Uberaba tera 
brevemente em funcionamento o seu "porto se-
co", que está sendo implantado às margens do 
rio Grande, junto à FOSFÉRTIL. 

Pelas razões apresentadas, espera o signatá-
rio a aprovação dos nobres pares ao presente 
requerimento. 

Samir Cecilio 
- Publicar. À Comissão de Economia e Obras 

PÚblicas. 
REQUERIMENTO N9 2.695/85 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislati-
va do Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, na forma reg.!_ 
mental, ouvido o Plenário, requer a V.Exa. se-
ja enviado oficio aos Srs. Ministro dos Trans-
portes, Diretor do DNER e do DER (MG) , solici-
tando de v. Exas. providências para a recuper~ 
ção da BR-262, principalmente do trecho ent~e 
Nova Serrana e Luz, já em fase de deterioraçao 
do leito estrada!, e o imediato asfaltamento 
do trecho, já preparado e com contrato assin~
do, de Uberaba, a partir da localidade denom1-
nada Chuá, até Campo Florido. 

Sala das Reuniões, 27 de março de 1985. 
Samir Cecilio - Paulo Almada - Mário Pache-

co - Sérgio Emílio - Raimundo Rezende - Clode~ 
midt Riani - Paulo Araújo. 

JUSTIFICAÇÃO - A BR-262 é extensa via, que 
partindo de Vitória, no Espírito Santo, atra-
vessa o Estado de Minas Gerais em demanda de 
Mato Grosso do Sul, percorrendo, portanto, uma 
das mais importantes regiões geoeconômica~ _do 
Brasil; além do mais, é estrada estrateg1ca 
tanto quanto à integração como quanto à segu-
rança do Pais. 

Muitos de seus trechos estão sendo reparados 
constantemente; entretanto dois fatos vêm se 
perpetuando estranhamente. 

19 - O quase descaso na recuperação do tre-
cho Nova Serrana a Luz, de há muito precisando 
de recapeamento, e que os motoristas, natural-
mente com certa malícia, denominam de "pista 
de prova" para testar os carros da FIAT. 

29 - O quase descaso na implantação do asfa! 
to em trecho dessa BR-262,como o de Uberaba 
(Chuá) a Campo Florido, com levantamento de 
"grade", contrato de asfaltamento assinado _e 
que, lamentávelmente, aguarda a complementaçao 
das obras. 

São estas as razões por que espera o signat~ 
rio aprovem os Srs. Deputados o presente requ~ 
rimento. 

Samir Cecilio 
- Publicar. À Comissão de Economia e Obras PÚ 

blicas. 
REQUERIMENTO N9 2.696/85 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

o Deputado que este subscreve requer a V. 
Exa., na forma regimental, seja formulado ~pelo 
da Casa ao Exmo. Sr. Líder do Governo na Camara 



Federal, Dr. Pimenta da Veiga, no sentido de 
que seja solicitado apoio dos Congressistas na-
cionais para a rejeição do Decreto-Lei n? 2.186, 
de 20 de dezembro de 1984, que instituiu o im-
posto do ISSC. 

Requer, ainda, que desta manifestação seja da 
do conhecimento à autoridade referida, juntan-
do-se ao expediente c5pia, em inteiro teor, da 
justificação que acompanha o presente requeri-
mento. 

Sala das Reuniões, 27 de março de 1985. 
Euclides Cintra - Paulo Araújo - Cléuber Car-

neiro - José Geralfo de Oliveira - Jésus Trinda 
de - Mário Pacheco. -

JUSTIFICAÇÃO - A instituição do imposto ISSC, 
em substituição ao Fundo Nacional de Telecomuni 
cação - FNT, tem sido criticada por muitos e 
considerada como medida incompreensível e sem a 
ceitabilidade, diante da já existente carga tri 
butária, sob a qual sofre o povo brasileiro. -

Segundo edição de 22 de janeiro de 1985, do 
"Diário do Comércio", o Presidente do PROCON de 
Minas Gerais, Dr. Raimundo Mendes, denunciou a 
ilegalidade e duplicidade da cobrança do ISSC, 
a afirmando que "o imposto está sendo cobrado 
duas vezes dos usuários do serviço de telefo-
nia, embutido no reajuste de 41, 5% autorizado 
pelo Governo Federal". 

Há anos o FN'l' surgiu diante de todos como uma 
norma injusta. Que dizer do Decreto-Lei n? 2. 
186, que instituiu o ISSC? Concluímos que, ao 
expressar o conteúdo daquele, apresenta-se com 
certeza objetivamente inválido. 

A população brasileira, quase toda constituí-
da por setores médios, vem sofrendo há muito a 
sensação de perda. Injustiça e medo são pala-
vras que fluem pela linguagem e pela alma da gra~ 
de massa. A delicada situação passa a ser. exami-
nada por políticos, especialistas de publicida-
de, reis e barões da arte do "marketing", sem 
entretanto encontrar-se o remédio para o grande 
mal. O nosso povo perde de duas formas: perde 
porque a política econômica reduz sua receita e 
perde porque a política econômica aumenta sua 
despesa, e as despesas que mais crescem são os 
impostos. ~ o grande sacrifício caracterizado 
p~la carga tributária. Povo sofrido por infla-
çao, salario e fisco. 

A grande massa brasileira pula constantemente 
de faixa nos impostos, ou seja, passa a ter que 
pagar tributo substancialmente maior, ainda que 
esteja claro que reajuste salarial não é aumen-
to mas apenas acerto do salário aos níveis da 
elevação dos preços. ~ um povo que tem a totall 
dade da sua renda destinada aos bens de consumo 
e serviços essenciais, os quais sofrem uma gran 
de incidência tributária, acentuando ainda mais 
a desigualdade na distribuição da renda nacio-
nal. 

Nes~e mo~ento de transição por que pass~ nos-
so Pa1s, ha sede de mudança e novidade. Ha ne-
cessidad~ de um espaço novo para depositar espe 
rança. Nao vamos, portanto, frustar o ânimo dã 
nossa gente com a afrontosa carga de mais 
mais tributos. 

e 

Na certeza de representarmos o sentimento de 
todo povo brasileiro, consideramos justa a 
nossa proposta e esperamos merecer o indispens~ 
vel_apoio dos nossos ilustres pares para a apr~ 
vaçao deste requerimento. 

Euclides Cintra 
- Publicar. A Comissão de Justiça. 

REQUERIMENTO 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, consternado,c~ 
rnunica à Casa o falecimento do Dr. Lydio de Al-
meida Lacerda, ocorrido recentemente, na cidade 
de Cataguases, e requer, na oportunidade, seja 
inserido na ata dos nossos trabalhos de hoje, 
para constar dos anais desta Assembléia. 

Conceituando médico, o Dr. Lydio exerceu a M~ 
dicina por muitos anos em Cataguases, fazendo 
da nobre profissão um verdadeiro sacerdócio. D~ 
tado de espírito alegre, muito cedo granjeou, 
com a sua espontânea demonstração de amizade, a 
simpatia e a admiração de todos os seus concid~ 
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dãos, tornando-se urna figura humana das mais 
queridas e respeitadas na cidade. Sempre solidá 
rio com os menos favorecidos pela sorte, nunca 
se recusou o bondoso médico e atender a mais 
humilde das pessoas - muitas vezes sem recursos 
para pagar a consulta - assitindo-a gratuitarnen 
~- -

A par de sua intensa atividade médica, teve 0 
Dr. Lydio destacada atuação na vida política ca 
taguasense, tanto corno Vice-Prefeito,quanto curo 
prindo mandatos de Vereador. -

Cidadão honrado e exemplar chefe de família, 
era casado com D. Clarice Capela Lacerda e dei-
xa sete filhos: Luiz Carlos, Wilma, Ione, Már-
cio Lygia, Olney e Regina, a quem dedicou todo 
o esforço para a boa formação e soube transmi-
tir o legado de suas excelsas qualidades pesso-
ais. 

Reverenciando a memória do saudoso Dr. Lydio 
de Almeida Lacerda nesta augusta Casa, solicita 
o signatário que desta homenagem póstuma se dê 
conhecimento à família enlutada, na pessoa da 
viúva, Sra. Clarice Capela Lacerda, residente 
na Praça do Rosário, n9 18, em Cataguases. 

Sala das Reuniões, 27 de março de 1985. 
Fernando Rainha - Hugo Campos - Roberto Luiz 

Soares -.Samir Cecilia - Mendes Barros - Euripe 
des Craide. -

- Publicar. 
REQUERI1MENTO 

Exmo. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

o Deputado que este subscreve, regimentalmen-
te apoiado, requer à Casa um voto de aplauso ao 
Dr. Camiló Calazans, DD. Presidente do Banco do 
Brasil, pela nomeação do Dr. João Gualberto Fro 
ta Ferreira para o cargo de Gerente da Agência 
Centro do citado Banco. 

Requer, ainda, se dê ciência aos Drs. Cala-
zans e João Gualberto deste expediente. 

Sala das Reuniões, 27 de março de 1985. 
Jésus Trindade - Mendes Barros - Mário Pache-

co - Paulo Almada - Felipe Néri - Paulo Araú-
jo - Samir Cecilia - Jairo Magalhães Alves - R~ 
imundo Rezende - Clodesrnidt Riani. 

JUSTIFICAÇÃO - o Dr. João Gualberto Frota Fer 
reira, diplomado em Ciências Contábeis, rninef: 
ro de Varginha, onde nasceu em 12/7/34, ingres-
sou nos serviços do Banco em 1955, na Agência 
de Santo André-SP, de onde se transferiu para a 
Agência Centro, de Belo Horizonte, na qual ser-
ve desde então. 

O Dr. João Gualberto é filho de ex-funcioná 
rio do mesmo Banco, identificando-se, até por 
tradição familiar, com operações de mercado e 
de câmbio, tornando-se um "expert" no setor caro 
bial. 

Foi urna escolha justa, porque veio contemplar 
um antigo e correto servidor daquele estabeleci 
rnento bancário. 

Jésus Trindade 
- Publicar. 

REQUERIMENTO 

Exrno. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

o Deputado que este subscreve, na forma regi-
mental, solicita a V.Exa. a inserção, na ata de 
nossos trabalhos, de um voto de aplauso ao Ins-
tituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, 
que completa, nesta data, 18 anos de ativida-
des. 

Requer, ainda, que do ato se dê conhecimento 
ao seu Presidente, Dr. Mauro Silva Reis; ao Se-
cretário-Geral, Dr. Hamilton Martins Silvério; 
ao Diretor do Departamento de Reflorestamento, 
Dr. Orornar de Pinho Tavares; ao Diretor de Divl 
são de Liberação e Incentivos Fiscais, Dr. Ma-
noel Moreira Neto, e ao Superintendente em Mi-
nas Gerais, Dr. José Geraldo de Oliveira. 

Sala das Reuniões, 27 de março de 1985. 
José Santana - Luiz Vicente - Neif Jabur - Pe 

trônio Matias - Euclides Cintra - João Navarro~ 
JUSTIFICAÇÃO - Criado através do Decreto-Lei 

n9 289, de 28 de fevereiro de 1967, o Instituto 
Brasileiro de Desenvolvimento Florestal vem pro 
curando, desde essa data, promover uma política 
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florestal de proteção e conservação dos recur-
sos naturais medida indispensável ao desenvol-
vimento naci~nal e de preservação do patrimônio 
da flora e fauna brasileiras. 

o setor florestal compreende um amplo conjun-
to de aspectos econômicos, sociais e políticos 
de uma nação com características especiais pa-
ra o atendim~nto do seu parque siderúrgico e da 
indústria de papel e celulose; emprego e _apro-
veitamento da mão-de-obra rural; exploraçao de 
áreas inaproveitáveis à agricultura; fator de 
fixação do homem à terra e defesa dos recursos 
naturais, da flora e da fauna. 

Assim é de vital importância a política flo-
restal desenvolvida, particularmente na Pátria 
brasileira, onde os recursos naturais são abun-
dantes. O Instituto Brasileiro de Desenvolvimeg 
to Florestal, através de sua atual Presidência, 
não tem medido esforços para a implantação de 
uma nova mentalidade, onde o destaque à silvi-
cultura tornou-se meta primordial. 

Em conjunto com os órgãos subordinados a~ se-
tor operacional, o IBDF promoveu a expansao de 
sua rede física de escritórios florestais, a im 
plantação de viveiros de produção de mudas e um 
programa de educação florestal, com a mo~ivação 
das comunidades rurais para uma nova visao a 
respeito da importância da preservação de nos-
sas riquezas e do reflorestamento de áreas inad~ 
quadas à agricultura. 

Minas, especialmente, tem posição de vanguar-
da frente aos demais Estados brasileiros produ-
zindo matéria-prima florestal para abastecer os 
altos-fornos da siderurgia, indústrias de papel 
e celulose, contribuindo para o programa de 
substituição energética das indústrias cimentei-
cas. 

Toda esta nova visão do planejamento e apro-
veitamento florestal foi possível graças à im-
plantação dos programas elaborados pelo IBDF, 
que, através de um trabalho sério d~ su~ Presi-
dência e diretorias, consagrou-se v1tor1oso,com 
excelentes repercussões a nível econômico e so-
cial, levando aos trabalhador~s rura~s,_no.exe! 
cicio das atividades floresta1s, ass1stenc1a m~ 
dica, alimentar e educacional. Foram promovidas 
a injeção de recursos, a abe~tura de estrad~s~a 
construção de escolas, armazens e postos medl-
cos com a conseqüente diminuição da pobreza e 
a c~nquista da interiorização do desenvolvimen-
to através da atividade reflorestadora e de 
pr~servação do nosso patrimônio, contando Minas 
Gerais com três Parques Nacionais: o da Serra 
da Canastra, o do Caparaó e o da Serra do Cipó. 

Toda essa nova visão da importância da poli~! 
ca florestal foi desenvolvida na administraçao 
do atual Presidente, Dr. Mauro Silva Reis, pos-
sível graças ao apoio de todas as diretorias e 
serviços que compõem o sistema op~racional do 
Instituto Brasileiro de Desenvolv1mento Flores-
tal, a quem estendemos, também, as nossas home-
nagens. 

José Santana 
- Publicar. 

REQUERIMENTO 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

o Deputado que este subscreve, na forma regi-
mental e devidamente apoiado, requer seja inse-
rido nos anais da Casa um voto de congratula-
ções com a Sociedade São Vicente de Paulo,da c! 
dade de Passos, pelo brilhante trabalho que vem 
desenvolvendo em prol dos idosos desamparados. 

Requer, ainda, seja en~iada.cópia d~ in~eiro 
teor deste requerimento a Soc1edade Sao Vlcen-
te de Paulo, de Passos, à Rua Arlindo Figueire-
do, n9 3.303 naquela cidade. 

Sala das Reuniões, 27 de março de 1985. 
Neif Jabur - Paulo Almada - Agostinho Patrus-

Vera Coutinho - Jésus Trindade - Genésio BernaE 
dino - Clêuber Carneiro. 

JUSTIFICAÇÃO - A Sociedade São Vicente de Pa~ 
lo, de Passos, criada em 6/12/35, tendo sido.r~ 
gistrada no Cartório de 19 Oficio,e reconhec1da 
de utilidade pública municipal, estadual e fed~ 
ral vem desenvolvendo um magnífico trabalho na 
socledade local, em favor dos idosos desa~para 
dos, proporcionando-lhes abrigo, alimentaçao,a~ 

sistência médica, odontológica e social. 
Neif Jabur 
- Publicar. 

REQUERIMENTO 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, regimentalmen 
te apoiado, requer a V.Exa., ouvido o Plená= 
rio, seja inserido nos anais da Casa um voto 
de congratulações com a ALCAN - Alumínios do 
Brasil S.A., em Ouro Preto, pela passagem de 
seu 409 ano de atividades. 

Requer, mais, que a decisão da Casa se dê co 
nhecimento ao ilustre Gerente, Dr. Walter Ma-
zetti, em Saramenha, Ouro Preto. 

Sala das Reuniões, 27 de março de 1985. 
Mendes Barros - Paulo Almada - Felipe Néri -

Clodesmidt Riani - Jairo Magalhães Alves - Jé-
sus Trindade. 

JUSTIFICAÇÃO - A ALCAN é um grupo de empre-
sas que atua basicamente na indústria do alu-
mín~o, em todas as suas etapas. Com sede no C~ 
nada, ela extrai bauxita (minério de onde se 
o~t~m o ~l~m~nio) em oito países, produz o,al~ 
m1n1o pr1mar1o em nove e manufatura o alum1nio 
em m~is de 25 países. No Brasil, a ALCAN já ig 
vest1~ cerca deUS$ 800 milhões, a maior parte 
a~raves de ~ua principal empresa,ALCAN Alumí-
nlo ~o Bras1l S.A., que também atua desde a e~ 
traçao da bauxita até os produtos semimanufatu 
rados e fabricados de alumínio. -

A ALCANBRASIL foi a primeira empresa a prod~ 
zir alumínio primário em escala industrial e a 
primeira empresa integrada do Pais. 

A fábricp de Saramenha, em Ouro Preto, hoje 
sob controle da ALCAN Alumínio do Brasil S.A., 
subsidiária da empresa canadense ALCAN Alumi-
num Limitede, está completando 40 anos de ati-
vidades. 

Hoje, a fábrica de Saramenha está produzindo 
140 mil t/ano de alumina calcinada contribuin 
do para fortalecer a posição do Br~sil junto 
ao.mercado internacional para torná-lo um dos 
ma1ores produtores mundiais de alumínio. 

Mendes Barros 
- Publicar. 

COMUNICAÇÃO 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais, 

Comunico a V.Exa. e à Casa o falecimento, o-
corrido em Juiz de Fora, de Nélson Augusto Me! 
reles de Araújo, de tradicional família daque-
la cidade, filho de Nélson Carvalho de Araújo 
e Estela Meireles de Araújo, havendo o seu pa~ 
sarnento causado o mais vivo pesar. 
~m face do infausto acontecimento, solicito 

SeJa consignado na ata dos nossos trabalhos um 
voto de profundo pesar, dando-se do fato ciên-
cia à_família enlutada, na pessoa de seu pai, 
Sr: Nelson Carvalho de Araújo, residente em 
Ju1z de Fora, Praça Leri Santos - Ed. Esmeral-
da, 45/104 - Bairro São Mateuc 

Plenário Presidente Jusceli~; Kubitschek, 27 
de março de 1985. 

João Navarro 
- Ciente. Publicar. Comunique-se. 

COMUNICAÇÃO 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

Comunico a V. Exa. e à Casa 0 falecimento, o-
corrido em Entre Rios de Minas, da Sra. Antoni~ 
ta Faleiro de Oliveira Faria de tradicional fa 
mília daquela cidade, havend~ o seu. passamento 
causado o mais vivo pesar. 

Em face do infausto acontecimento, solicito 
seja consignado na ata de nossos trabalhos um vo-
to de profundo pesar, dando-se ciência do voto 
à família enlutada, na pessoa de seu filho, Ro-
berto Faria, residente na Rua Dr. Ismael de Fa-
ria, 165/402 - Bairro Luxemburgo, nesta Capi-
tal. 

Plenário Presidente Juscelino Kubitschek, 27 
de março de 1985. 

João Navarro 
- Ciente. Publicar. Comunique-se. 



COMUNICAÇÃO 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que esta subscreve comunica à casa 
o falecimento da Sra. Tânia Maria Silva ocorri 
do na cidade de_sã~ Pa~lo, ~requer sej~m apre= 
sentadas condolencLas a fam1lia enlutada, na 
pessoa de seu pai, Mário Silva, residente na 
Rua Francisco Sales, 170, no Município de Pouso 
Alegre. 

Sala das Reuniões, 27 de março de 1985. 
José Pereira 
- Ciente. Publicar. Comunique-se 

COMUNICAÇÃO 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que esta subscreve comunica à casa 
o falecimento do Sr. Osório Paiva ocorrido na 
cidade de Pouso Alegre. ' 

R~quer~ ~inda, sejam apresentadas condolênci-
a~ a famllLa enlutada, na pessoa da viúva, Ha-
rLa Augusta de Paiva, residente na Rua Bom Je-
sus, 611, Pouso Alegre. 

Sala das Reuniões, 27 de março de 1985. 
José Pereira 
- Ciente. Publicar. Comunique-se. 
O SR. PRESIDENTE - Com a palavra o Sr. Deput~ 

do Eurípedes Craide. 
O SR. DEPUTADO EURÍPEDES CRAIDE - Sr. Presi-

dente, Srs. Deputados: estou encaminhando à Me-
sa requerimento em que postulo às autoridades 
competentes medidas de urgência contra o pro-
cesso de poluição do rio Paraopeba, causado pe-
la COSIPA e pela WM. H. Muller. Nosso requeri-
mento, .ao qual anexo relatório feito pela cãma-
ra Mun~c~pal de Congonhas, com fotografias com-
probatorlas do crime e do descaso daquelas com-
p~nhias para com a população de Minas Gerais,es 
ta vazado nos seguintes termos: (-lê:) -

REQUERIHENTO N9 2.697/85 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve devidamente a-
poiado, re9u~r 9ue, em regime d~ urgência, seja 
enviado of1c1o a Secretaria de Ciência e Tecno-
logia, anexando-se a este oficio os documentos 
que apresenta, solicitando medidas urgentes pa-
ra co~bater a poluição do rio Paraopeba. 

~ol1cita, ainda, a inclusão da justificação,à 
g~1sa de esclarecimento, na referida correspon-
dencia. 

Sal~ das Reuniões, 27 de marco de 1985. 
.Eur1pede~ Craide- Sérgio Emílio- Samir Ceci 

lLo - Adem1r Lucas - Geraldo Ribeiro - Paulo 
Ferraz - Raimundo Rezende. 

JUSTIFICAÇÃO - Constatei, através do excelen-
te trabalho realizado na cãmara Municipal de 
Congonhas, pelo Vereador Fábio Coelho Neto e pe 
los demais membros da Comissão de Meio Ambien= 
te, José Barbosa Correa, Paulo Soares, Antônio 
Borges de Souza, Sandoval de s. Pinto, Mílton 
Fernandes, ~nio Gama, assessorados pelo Dr. Pé-
ricles Rodrigues Reis, engenheiro da PM de Con-
gonhas, que um crime está sendo cometido contra 
a fauna dos rios Mangabeira Maranhão e especi 
ficamente, Paraopeba. Crime

1

premeditado: pensa= 
do e analisado, como comprova o relatório e as 
fotos anexas a este. 

A omissão e o desleixo são a causa principal. 
B o descuido para com a população ribeirinha, o 
desrespeito pela pessoa humana e a falta de cui 
dado com o que pertence à coletividade, apenas 
servindo aos interesses da COSIPA e a WM. H. Mul 
ler, companhias sediadas em Congonhas, que nao 
se dispuseram a corrigir o erro, o qual está 
claro e evidente nas fotos anexas. 

As manilhas de escoamento d'água que servem 
para lav~r o minério já estão no mesmo nível da 
decantaçao. As companhias não têm interesse ou 
em levantá-las ou fazer a dragagem do interior 
da barragem. A lama com minério de ferrb se es 
coa pela manilha e se mistura no rio, poluindo~ 
matando as poucas espécies que ali ainda vivem 
e tornando o rio malcheiroso e impróprio para 
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que suas águas sirvam a milhares de pessoas,que 
dele tanto precisam para viver. 

No leito do Goiabeira, se fosse construída bar 
ragem, o material depositado poderia ser conti~ 
do, porém a COSIPA é omissa e não se interessa 
por tàl ação. 

As margens do Paraopeba são cobertas pelo mi-
nério, tirando toda a beleza e destruindo a fau 
na que ali habitava em grande escala. 

A Cia. WM. H. MULLER recolhe a cristalina á-
gua santa em sua nascente, bombeia para a lava-
gem do minério de seu interesse, depois é o sal 
ve-se-quem-puder, pois só sai barro e minériõ 
para poluir e destruir os rios e corrégos, não 
havendo a menor preocupação com a fauna, flora 
e população ribeirinha. Resolvido o problema da 
companhia, que se dane quem for prejudicado daí 
em diante no percurso do rio. 

É necessário lembrar que toda esta agressão 
se faz logo após a nascente de tais rios, preju 
dicando assim todo este manancial de água duran 
te todo seu percurso, até desaguar no rio são 
Francisco, quanto ai, Sr. Presidente, nos mos-
tra melhor ainda sua poluição ao se misturar nas 
águas cristalinas do rio de integração nacio-
nal. 

É a falta de consciência, é a omissão e o des 
prezo para com os nossos semelhantes. SÓ inte= 
ressa à Companhia receber verbas sem cuidado, 
sem pensar que seus semelhantes, no percurso de 
tal rio, precisam de água, tão vital à sobrevi-
vência humana. 

É necessário decisão e pulso firme da Secreta 
ria de Ciência e Tecnologia sobre este assunto: 
É preciso que o Sr. Sec.retário seja acionado e 
acione os órgãos de que dispõe para põr fim 
a tal descalabro e abuso. Esperamos encontrar ã 
sensibilidade necessária de nosso brilhante Se-
cretário. Fica, pois, com a Secretaria de Ciên-
cias e Tecnologia a palavra. Voltarei ao assun 
to tão logo receba informes deste órgão estadu= 
al. 

Eurípedes Craide 
- Publicar. A Comissão de Defesa do Meio Am-

biente. 
QUESTÃO DE ORDEM 

O SR. DEPUTADO EURÍPEDES CRAIDE - Sr. Presi-
dente, uso a palavra, pela ordem, para solici-
tar a V.Exa. seja remetida à Comissão de Finan-
ças o Projeto de Lei n9 826/84, de minha auto-
ria, uma vez que a Comissão de Economia perdeu 
o prazo regimental para emitir parecer. 

O SR. PRESIDENTE - A Presidência defere o re-
querimento oral do nobre Deputado Eurípedes 
Craide, nos termos do art. 129, c/c o art. 227, 
item VII do Regimento Interno, e determina à 
Diretoria das Comissões o cumprimento desta de-
cisão. 

O SR. PRESIDENTE - Com a palavra o Sr. Deput~ 
do Clodesmidt Riani. 

O SR. DEPUTADO CLODESMIDT RIANI - ( - Profere 
discurso, o qual será publicado em edição futu-
ra.) 

O SR. PRESIDENTE - Com a palavra o nobre Dep~ 
tado Ademir Lucar. 

O SR. DEPUTADO ADEMIR LUCAS - Sr. Presidente 
e Srs. Deputados. (Lê-se:). 

Há dias o Deputado Mares GUia ocupou esta tribuna ~ 
ra tecer considerações pouco elogiosas ao Governador 
Hélio Garcia e ao Secretário José Geraldo Ribeiro.Suas 
incursões no terreno da especulação são frutos de sua 
prodigiosa imaginação. 

Só existem um plano de obras da Prefeitura de 
Belo Horizonte e,portanto, não houve obras excluí-
das. Para isto precisaria ter havido um plano inicial, 
modificado pela exclusão das obras mencionadas pelo ~ 
putado e dando origem ao segundo plano (m:Jdificado) , 
o que não existe. É possível que obras que, na opinião 
do eminente Lider petista, devessem constar do plano 
não tenham sido incluídas por insuficiência de recur-
sos. A prioridade das obras não é decisão de Secretá-
rio, mas sim do Prefeito, em consonância can o Governa 
dor do Estado. -

Estranhamos a afirmacão de que o Programa de cons-
trução de Passagens em 'l'rincheira tenha sido re 
sultado de "lobby" de empreiteiros. Esse é uiii 
programa que já havia sido decidido e anunciado 
pelo Governador Hélio Garcia, ainda quando Pre-
feito, e representa investimentos inferiores a 



15 bilhões de cruzeiros, ou seja, apenas 2,5%do 
orçamento de 600 bilhões para obras de 1985. 

Aconse lhamas o Deputado Mares Guia a verificar Jl'e-
lhor os números, uma vez que esses valores foram ob 
jeto de concorrência pública, o que é,portanto~ 
de fácil acesso e conhecimento, excluindo a es-
peculação e má fé. 

Quanto à época adequada de implantação desses 
projetos, é uma opinião. do Deputado petista e 
de_alguns técnicos aficcionados pela solução do 
transito computadorizado, cuja implantação só 
atenderia aos_ interesses das multinacionais, 
uma vez que nao temos "know-how" sobre o as-
sunto. O contrato da METROBEL com a Phillips 
holandesa, celebrado pela administração pas-
sada, foi rescindido pelo Governo do PMDB, de 
comum acordo com a SEI (Secretaria Especial de 
Informática), e foram celebrados novos contra-
tos com empresas nacionais, para desenvolvimen-
to de tecnologia. 

A implantação do sistema computadorizado cus-
taria a ordem de 15 milhões de dólares (65 bi-
lhÕes de cruzeiros) e teríamos que receber a 
caixa preta dos holandeses, sem acesso à tecno-
logia. Essa decisão implicará em aguardarmos um 
prazo da ordem de 5 anos. 

Afirmar que o Prefeito Ruy Lage não está po-
dendo administrar e que quem está prefeiturando 
é o Secretário José Geraldo Ribeiro revela fal-
ta de consideração com o Prefeito e desinforma-
ção, uma vez que o Secretário José Geraldo Ri-
beiro deixou o cargo de Secretário Municipal 
junto com o Governador Hélio Garcia e hoje ocu-
pa uma Secretaria Estadual, sem qualquer víncu-
lo com a Prefeitura, apesar de ter o mesmo no-
me. 

A necessidade de recuperação da Av. Pedro I 
foi decidida pelos técnicos da SUDECAP e, mais 
uma vez, sem qualquer interferência do Secretá-
rio de Assuntos Extraordinários. A oportunidade 
desta recuperação é tão reconhecida tecnicamen-
te, que a obra recebeu recursos da EBTU de 5 bi 
lhÕes de cruzeiros. 

A acusação de que o Secretário José Geraldo 
Ribeiro está manipulando a verba de 100 milhões 
de dólares do DER, proveniente dos 500 milhÕes 
contratados no exterior, revela, mais uma vez, 
a desinformação do parlamentar petista, apesar 
do Secretário ter dado a ele explicações deta-
lhadas, quando esteve prestando esclarecimentos 
sobre o empréstimo à Comissão de Finanças da As 
sembléia. O empréstimo de 500 milhÕes de dóla= 
res, após autorizado pela Assembléia, tem que 
receber prioridade da SEPLAN/PR, depois ser a-
provado pelo Banco Central e pelo Senado Fede-
ral, para então ser contratado com os bancos. 

Até o momento, o Governo do Estado só conse-
guiu prioridade para 150 milhões, que ainda não 
passaram pelo Banco Central e, portanto, não 
chegaram no Senado. Essa operação, se tudo cor-
rer bem, só será contratada no segundo semestre 
deste ano. 

A proibição de realização de licitação ou con 
corrência por parte do DER/MG é outra desinfor= 
mação do Deputado. Temos em mãos cópias de nove 
avisos de licitação publicados pelo DER nos Úl-
timos 60 dias. 

Apesar disso, é sempre bom lembrar que, por 
lei, nos municípios declarados em estado de e-
mergência ou calamidade pública, as obras pú-
blicas estaduais poderão ter a licitação dispen 
sada. -

A Secretaria de Assuntos Especiais não tem a-
tribuições de contratar obras e, portanto, nun-
ca as contratou, com ou sem licitação. 

Fica, pois, sobejamente comprovado que o pro-
nunciamento do nobre Líder petista não tem fun-
damento na realidade, sendo mero produto de sua 
fértil elucubração cerebrina. 

O SR. PRESIDENTE - Com a palavra o Sr. Deput~ 
do Geraldo Ribeiro. 

O SR. DEPUTADO GERALDO RIBEIRO - ( - Profere 
discurso, que vai ser publicado em outra edi-
ção.) 

ORDEM DO DIA 
19 FASE 

O SR. PRESIDENTE - Não havendo outros oradores 
inscritos, a Presidência passa à 2~ parte da reu-

nião, com a 1~ fase da ordem do dia, compreen-
dendo a discussão e votação dos pareceres, re-
querimentos e redações finais. 

Estão abertas as inscrições para o Expediente 
do dia 29. 

NOMEAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL 
A P::e~idência vai nomear a comissão especial pa-

ra em~t~r parecer sobre a Propostade Ell'enda Cons-
t~tucional 17/85, de autoria do Sr. Deputato Ade-
m~r Lucas, que acrescenta parágrafo ao artigo 
103 da Constituição do Estado de Minas Gerais: 
pel~ PMD~: efetivos - Deputados Antõnio Faria, 
Jose Mar~a Borges e Nilson Gontijo; suplentes -
Deputados Hugo Gontijo, Paulo Almada e Vera Cou-
tinho; pelo Partido da Frente Liberal: efetivo 
- ~eputado Jésus Trindade; suplente - Deputado 
Joa~.Navarro; pelo PDS: efetivo- Deputado Paulo 
ArauJo; suplente - Deputado Camilo Machado. 

REQUERIMENTOS 
A seguir, o Sr. Presidente submete a votação, 

nos termos regimentais, sendo aprovados, cada um 
por sua vez, sem debates, os Requerimentos s/n9, 
apresentc;dos pelos seguintes Srs. Deputados: Fer-
nando Ra~nho - voto de pesar pelo falecimento do 
Dr. Lydio Almeida Lacerda; Jésus Trindade - voto 
de aplauso ao Sr. Camilo Calazans presidente do 
Banco do Brasil; José Santana - v~to de aplauso 
ao Instituto Brasileiro de Desenvolvimento- Flo-
restal. 

O SR. PRESIDENTE - O Sr. Deputado Neif Jabur 
requer seja inserido nos anais da casa um voto de 
congratulações com a Sociedade são Vicente de Pau-
lo, da cidade de Passos. Em votação o requeri-
mento. Os Sr&. Deputados que o aprovam queiram 
permanecer como estão. (- Pausa). Aprovado. 

O Sr. Dep~tado Mendes Barros requer um voto de 
congratulaçoes com a Alumínios do Brasil S. A., 
de Ouro Preto. Em votação o requerimento. Os Srs. 
Dep~tados que o aprovam queiram permanecer como 
estao. (-Pausa). Aprovado. 
.os:. Deputado Raimundo Albergaria requer tra-

m~taçao abreviada para o Projeto de Resolução n9 
1.! 7~/85, de sua autoria, publicado no "Minas Ge-
ra~s de 9/3/85. A Presidência vai submeter ore-
querimento à votação nominal nos termos do ar-
tigo 229, item VI, c/c o artigo 248 item I do R . , , 
eg~mento Interno, de vez que a sua aprovação de-

pende de "quorum" de maioria absoluta, ou seja, 
~O votos ~avoráveis. Os Srs. Deputados que dese-
Ja~ apro':'a-;-1~ deverão responder- "sim"; os que de-
SeJam reJe~ta-lo deverão responder "não". Com a 
palavra o Sr. 1?-Secretário para proceder à cha-
mada_para votaçao nominal. Na ausência do Sr. Se-
cretario, co~vido o Deputado Jésus Trindade pa-
ra, nas funçoes de 19-Secretário, proceder à 
chamada. 

CHAMADA DE VOTAÇÃO NOMINAL 
O SR. SECRETÁRIO- (-Faz a chamada). 
O SR. PRESIDENTE - Responderam "sim" 33 

D~putados. Não há "quorum" para votação 
ha para discussão. 

mas 

2~ FASE 

Srs. 
o 

O SR. PRESIDENTE- A Presidência passa à 2~fa
se da ordem do dia, com a discussão dos proje-
tos da pauta. 

1~ discussão do Projeto de Lei n9 1.138/85, do 
Sr._Deputad~ Roberto Junqueira, que dá a denomi-
naçao de Joao Samuel de Morais ao posto de saú-
de da cidade de Carvalhópolis. Para discuti-lo, 
tem a palavra o nobre Deputado Jésus Trindade. 

O SR. DEPUTADO Jf:SUS 'rRINDADE - (- Profere dis-
curso, que será publicado em outra oportunidade). 

O SR. PRESIDENTE - Continua em discussão oPro-
jeto de Lei n9 1.138/85. Não há outros oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. 

1~ discussão do Projeto de Lei n9 1.139/85, do 
Sr: ~eputad? Roberto Junqueira, que declara de 
ut~l~dade publica a Casa do Caminho com sede na 'd , c~ ade de Poços de Caldas. Em discussão o proje-
to. Não há oradores inscritos. Encerra-se a dis-
cussão. 

19 discussão do Projeto de Lei nQ 1.141/85, do 



S~. Deputado Euclides Cintra, que dá a denomina-
çao de Sagrada Família à Escola Estadual da Vila 
Nazareth, Município de Jacutinga. Em discussão o 
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. 

19 discussão do Projeto de Lei n9 1.142/85, do 
S~. Deputado Euclides Cintra, que dá a denomina-
çao de Prof9 Liberalina Resende Ribeiro à escola 
e~t~d~al de :9 grau denominada Campinho, do Mu-
n=c1p;o de P1ranguinho. Em discussão o projeto. 
Nao ha oradores inscritos. Encerra-se a discus-
são. 

275 

ENCERRAMENTO 

O SR. PRESIDENTE - Não havendo "quorum" para 
votação nem outra matéria a ser discutida, a Pre-
sidência encerra a reunião e convoca os Srs. De-
putados para a extraordinária de logo mais, às 
20h30min, e para as de amanhã, dia 28, às 9h30min 
e 20h30min, nos termos dos respectivos editais 
de convocação, bem como para a especial, também 
de amanhã, às 15 horas, destinada a homenagear a 
memória do ex-Deputado Fábio Botelho Notinni. 

- Levanta-se a reunião. 



------- "-----------
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161!ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA, EM 27 DE MARÇO DE 1985 

PRESID~NCIA DO SR. DEPUTADO DÁLTON CANABRAVA 
SUMÃRIO: COMPARECIMEN'l'O - ABERTURA ATA - 2~ 

PARTE: Discussão única do Projeto de r...Cin91.123/ 
84; discurso do Sr. Deputado Samir Cecília; en-
cerramento da discussão; votação do artigo 19; 
aprovação; verificação de votação; falta de "qu~ 
rum"; chamada; falta de "quorum"- ENCEFJlJ\tiDITD 
ORDEM DO DIA. 

COMPARECIMENTO 
Às 9h45min, comparecem os Srs. Deputados: 
Dálton Canabrava - José Bonifácio Filho - João 

Pedro Gustin - Fernando Rainho - José Maria Cha-
ves - Ademir Lucas - Agostinho Patrus - Antônio 
de Araújo - Antônio Faria - Artur Fagundes- Clêu 
ber Carneiro - Delfim Ribeiro - Dênio Moreira -
Domingos Lanna - Elmo Braz - Euclides Cintra- Eu-
rípedes Craide - Felipe Néri - Ferraz Caldas 
Geraldo Pereira Sobrinho - Geraldo Ribeiro - Hu-
go Campos - Hugo Gontijo - Jaime Martins - Jésus 
Trindade - João Barbosa - João Rosa - José da 
Conceição - José Geraldo de Oliveira - José La-
viola - José Maria Borges - José Santana - Luiz 
Alberto Rodrigues - Manoel Conegundes Marcos 
Peixoto - Mário Pacheco - Mendes Barros - Narcé-
lio Mendes - Neif Jabur - Nilson Gontijo - Paulo 
Araújo - Paulo Ferraz - Pedro Narciso - Raimundo 
Rezende - Roberto Junqueira - Ronaldo Carvalho 
Samir Cecília - Sílvio Mitre - Vera Coutinho 
Wainer Ãvila. 

ABERTURA 
O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO DÃLTON CANABRAVA) -

A lista de comparecimento registra a existência 
de número regimental. Declaro aberta a reunião. 
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos tra-
balhos. 

Com a palavra o Sr. 29-Secretário, para proce-
der à leitura da ata da reunião anterior. 

A'l'A 

O SR. DEPUTADO PEDRO NARCISO, 29-Sccretário "ad 
hoc", procede à leitura da ata da reunião ante-
rior, a qual é aprovada sem restrições. 

2<;1 PARTE 
Nos termos do edital de convocação, a Presidên 

cia passa a discussão única do Projeto de Lei n9 
1.123/84, do Sr. Governador do Estado, que auto-
riza o Poder Executivo a doar imóvel ao Departa-
mento de Águas e Energia Elétrica do Estado de 
Minas Gerais - DAE. As Comissões de Justiça, de 
Economia e de Finanças opinam pela aprovação do 
projeto. 

Tem a palavra, para discutir o projeto, o Sr. De-
putado Samir Cecilia. 

O SR. DEPUTADO SAMIR CECÍLIO - (- Profere dis-
curso, que será publicado oportunamente.) 

o SR. PRESIDENTE - Continua em discussão o pr~ 
jeto. Não há outros oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. Em votação o artigo 19. Os Srs. 
Deputados que o aprovam queiram permanecer corno 
se encontram. (-Pausa) Aprovado. 

VERIFICAÇÃO DE VOTAÇÃO 
O SR. DEPUTADO ARTUR FAGUNDES - Sr. Presidente, 

peço verificação de votação. 
o SR. PRESIDENTE - É regimental a verificação 

solicitada. Os Srs. Deputados que votaram a fa-
vor do artigo 19 queiram se levantar. (-Pausa) Podem 
assentar-se. Os Srs. Deputados que votaram con-
tra o artigo 19 queiram se levantar. (-Pausa) P~ 
dern assentar-se. Votaram a favor nove Srs. Depu-
tados. Houve duas abstenções. Não há "quorum" P.i:l: 
ra votação. 

CHAMADA 
A Presidência solicita ao Sr. Secretário que 

proceda à chamada dos Srs. Deputados para a re-
composição do· "quorum". 

O SR. SECRETÃRIO - (-Faz a chamada). 
o SR. PRESIDENTE - Responderam à chamada 22 

Srs. Deputados. 
ENCERRAMENTO 

O SR. PRESIDENTE - Não havendo número regimen-
tal para o prosseguimento dos nossos trabalhos, 
a Presidência encerra a reunião, convocando os 
Srs. Deputados para a ordinária de logo mais, às 
14 horas, com a ordem do dia já anunciada, e pa-
ra a extraordinária, também de hoje, às 20hJOrnin, 
nos termos do edital de convocação. 

- Levanta-se a reunião. 



I 
I 
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165ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA, EM 27 DE MARÇO DE 1985 

PRESIDENCIA DO SR. DEPUTADO JOSÉ MARIA CHAVES. 
SUMÂRIO: COMPARECIMEN'l'O - ABERTURA - A'rA - 2.;> 

PARTE: 1~ FASE: Votação, em 2~ discussão, do 
Projeto de Lei n9 559/84, na forma do Substituti 
vo n9 1; aprovação - 1~ discussão dos Projetos de 
Lei n9s 1.119/84, 1.152 e 1.167/85; aprovação- 2~ 
FASE: Pareceres de redação final dos Projetos de 
Resolução n9s 894, 1.054, 1.057, 1.058 e 1.059/ 
84; aprovação - Pareceres de redação final dos Pro-
jetos de Lei n9s 551, 909, 933, 969, 989, 990, 
1.005, 1.011, 1.012, 1.017, 1.018, 1.021 e 1.045/ 
84; aprovação- Questão de ordem; falta de "quo-
rum" - ENCERRAMENTO. 

COMPARECIMENTO 
As 20h45min, comparecem os Srs. Deputados: 
Sérgio Emilio - Fernando Rainho - José Maria Cha 

ves - Ademir Lucas - Antônio de Araújo - Antônio 
Faria - Aramando Costa - Artur Fagundes - Clêuber 
Carneiro - Delfim Ribeiro - Elmo Braz - Euclides 
Cintra - Euripedes Craide - Fernando Junqueira -
Ferraz Caldas - Genésio Bernardino - Geraldo da 
Costa Pereira - Geraldo Ribeiro - Hélio Resende -
Hugo Campos - Jaciel Pereira - Jaime Martins 
Jairo Magalhães Alves - João Barbosa -João Rosa-
José da Conceição - José Pereira - Kemil Kumaira 
Luiz Alberto Rodrigues - Manoel Conegundes - Mar 
cos Peixoto - Mário Pacheco - Mendes Barros -
Neif Jabur - Nilson Gontijo - Paulo Almada - Pau 
lo Araújo - Pedro Narciso - Raimundo Albergaria = 
Raimundo Rezende - Roberto Luiz Soares - Ronaldo 
Carvalho - Samir Cecilio - Vera Coutinho - Wainer 
Âvila. 

ABERTURA 
O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOS:f; MARIA CHAVES) -

A lista de comparecimento registra a existência 
de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob 
a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. 

Com a palavra o Sr. 29-Secretário, para proce-
der à leitura da ata da reunião anterior. 

ATA 
O SR. DEPUTADO HUGO CAMPOS - 29-Secretário "ad 

hoc", procede à leitura da ata da reunião ante-
rior, que é aprovada sem restrições. 

2~ PARTE 
1 ~ FASE 

Nos termos do edital de convocação, a Presidên 
cia passa à 2~ parte da reunião, em sua 1~ fase~ 
com a votação, em 2~ discussão, do Projeto de Lei 
n9 559/84, do Sr. Deputado Euripedes craide, que 
autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Muni 
cipio de Fronteira. As Comissões de Justiça, de 
Economia e de Finanças opinaram pela aprovação do 
projeto. Emendado em plenário, voltou o projeto 
à Comissão de Justiça, que opina pela aprovação 
do Substitutivo n9 1. A Presidência vai submeter 
à votação global os artigos do Substitutivo n9 1, 
apresentado ao Projeto de Lei n9 559/84, em vir-
tude de requerimento aprovado pelo Plenário, em 
reunião anterior. Em votação o substitutivo. Os 

Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como es-
tão. (- Pausa) Aprovado. Aprovado, portanto, em 
2~ discussão, o Projeto de Lei n9 559/84, na for 
ma do Substitutivo n9 1. (-A Comissão de Finan-
ças.) 

(- A seguir, o Presidente submete à discussão 
e votação, nos termos regimentais, sendo aprova-
dos, cada um por sua vez, sem debates, os segui~ 
tes projetos: 

Em 1~ discussão, os Projetos de Lei n9s 1.119/ 
84, do Sr. Deputado Agostinho Patrus, que conce-
de o título de Cidadão Honorário do Estado de Hi 
nas Gerais a João de Deus Araújo; (- Ao Conselho 
Permanente da Medalha da Inconfidência e, em se-
guida, à Comissão de Justiça); 1.152/85, do Sr. 
Deputado Euclides Cintra, que autoriza o Poder 
Executivo a doar imóvel de propriedade do Estado 
ao Município de Conceição das Pedras (- As Comis-
sões de Justiça, Economia e Finanças.), e, 1.167/ 
85 do Sr. Deputado Ronaldo Carvalho, que autor1 
za'o Poder Executivo a doar imóvel ao Município 
de Natércia (- Às Comissões de Justiça, Economia 
e Finanças.) 

2~ FASE 

o SR. PRESIDENTE - Esgotada a matéria destina-
da a esta fase, a Presidência vai passar à 2~ fa 
se da ordem do dia, com a discussão e votação de 
pareceres de redação final. 

Nesta oportunidade, o Sr. Presidente submete a 
discussão e votação, nos termos regimentais, se~ 
do aprovados; cada um por sua vez, os Pareceres 
de Redação Final dos Projetos de Resolução n9s: 
894, 1.054, 1.057, 1.058 e 1.059/84 (-À promul-
gação.) 

-A seguir, o Sr. Presidente submete a discus-
são e votação, nos termos regimentais, aprovados, 
cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Fi-
nal dos Projetos de Lei n9s: 551, 909, 933, 969, 
989, 990, 1.005, 1.011, 1.012, 1.017, 1.018, 1.021 
e 1.045/84 (-A sanção.) 

QUESTÃO DE ORDEM 
O SR. DEPUTADO ARTUR FAGUNDES - Como V. Exa. po 

de verificar, Sr. Presidente, já não existe "quo 
rum" suficiente para o prosseguimento dos nossos 
trabalhos, razão por que postulamos de v. Exa. o 
encerramento, de plano, da reunião. 

O SR. PRESIDENTE - É regimental a questão de or-
dem do nobre Deputado Artur Fagundes. 

ENCERRAMENTO 
O SR. PRESIDENTE - A Presidência, verificando, 

de plano, a inexistência de "quorum" para o pros 
seguimento da reunião, a encerra e convida os 
Srs. Deputados para as extraordinárias de amanhã, 
dia 28, às 9h30min e 20h30min, nos termos do edi 
tal de convocação, e para a especial da mesma da 
ta, às 15 horas, destinada à homenagem do Poder 
Legislativo à memória do ex-Deputado Fábio Bote-
lho Notini. 

- Levanta-se a reunião. 
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REUNIÃO ESPECIAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, 

EM 28 DE 1\\ARÇO DE I 985, DESTINADA A HOMENAGEt\1~ 

A MEMÓRIA DO EX-DEPUTADO r-Amo BOTELHO NOTINI 

PI<ESID8NCIA DO SR. DEPU'l'ADO DÁLTON CANABRAVA. bléia Legilastiva do Estado de t1inas Gerais; Exrro. 
SUMJ\RIO: COHPARECI!1EN'l'O _ ABERTURA _ ATA _ HO- Sr · Deputado Dario de Faria 'l'avares, DD. Secre-

HENAGEH À HEHÓRIA DO EX-DEPUTADO FÁBIO BO- tário de Estado da Sa6de e representando S. Exa. 
TELI!O NOTINI- Nomeação de comissiío _ Composlçcio o Governador do Estado, Dr. Hélio Garcia. Exma 
da Hesa - Dlscursos dos Srs. Deputados Jaime Har Sra. Célia Mauad Notini, vi6va do nosso 'homena: 
tlns, Pe~ro Narciso e Artur Fagundes _ Discurs~ geada; Exmo. Sr. Afrânio Avelar Harques Ferrei-
do Sr. Fabio L6cio Mauad Notini _ Palavras do ra, DD. Secretário Adjunto da Secretaria da Agr! 
Sr. Presidente - ENCERRA!1ENTO- ORDEH DO DIA. cultura de H i nas Gerais, representando o Exmo. 

Sr. Secretário; Exmo. Sr. Dr. Paulo Roberto Meni 
COHPARECIMEN'l'O cucci, DD. Presidente da Cia. de Distritos Indus 

À~ 15h, comparecem os Srs. Deputados: tr iais de !Unas Gerais; Exmo. Sr. Dr. Eduard~ 
9a~ton Can~brava _ João Pinto Ribeiro _ Sérgio Brandiío de Azeredo, DD. Diretor-Presidente da PRO 

Emlllo - Jose Bonifácio Filho _ José Haria Cha- DEHGE; Exma. Sra. Ruth Azeredo, vi6va do ex-Depu 
ves - t;.~emir Lu<;: as _ Alcyr Nascimento _ Antônio ta do Renato Azeredo; Exmo. Sr. Dr. Aristides Sal= 
de ArauJo - Antonio Faria _ Armando Costa _ Ar- gado dos Santos, DD. Prefeito Hunicipal de Divinó 
tur Fa:,Ju~des - Clêuber Carneiro _ Delfim Ribei- polis Exmo. Sr. Vereador José Constantino Sobri= 
ro - Dcn~o H?reira _ Domingos Lanna _ Euclides nho DD. Presidente da Câmara Hunicipal de Divinó 
C~ntra - Eurlpedes Craide _ Fernando Junqueira _ polis Exmo. Sr. Deputado José Bonifácio Filho~ 
Ferraz ~aldas - Geraldo Percüra Sobrinho _ Geral DD. 19-Secretário da Assembléia Iegislativa do Es-
do R~b;lro -.Hugo campc::s _ Hugo Gontijo _ Jaime tado de Minas Gerais; meus senhores, minhas senha 
!1art~n~ _- Jalro Hagalhaes Alves _ Jésus 'l'rinda- ,; ras Srs. Deputados. -
de - ~o~o AraGj? Ferraz _ João Navarro _ José da A Esta sessão solene retrata bem a idéia das tra 
Conce~çao -_Jose Geraldo de Oliveira_ José La- dições desta Casa a respeito de quanto é impor= 
v~ola - Jose Maria Borges _ José Pereira _ José tanto para o povo mineiro o culto que se quarda 
Santana - Juarez llosken _ 1\emil 1\umaira _ Luiz e que se rende à memória de seus grandes vultos. 
Alberto Rodrigues _ Luiz Vicente _ Manoel Cone- O mundo contemporâneo vem se consolidando em 
gundes - ~arcos Peixoto _ Mendes Barros _ Neif progresso porque de geração a geração dilatam-se 
J~bur - N~lson Gontijo _ Paulo AraGjo Pedro Nar os horizontes calcados nas realizações de nossos 
c~so - Samir Cecilia _ Vlainer Ávila. atenpassados ./ 

A própria.consciéncia dos ideais libertários 
ABERTURA abriu novas clareiras na mente humana por dei-

O. SR. PRESIDENTE (DEPUTADO DÁLTON CANABRAVA) _ xar, ao longo de sua trajetória, inapagáveis pe-
A ll~ta de comparecimento registra a existência gadas de exemplos, engalanados pela eficácia no 
de numero regimental. Declaro aberta a reunião. trabalho, honradez nos ideais e bravura na luta 
Sob a proteçao de Deus, iniciamos nossos tra- de tantos que nos antecederam na construção de 
balhos. uma sociedade melhor. 

Com a palavra o Sr. 29-Secretário, para proce- Não existe divisor que demarque a grandeza de 
der à leitura da ata da reunião anterior. um homem por ter feito mais ou por ter feito me-

nos. q'lando no contexto geral que conforma a sua 
A'l'A existência deu à sua pátria e a seus semelhan-

0 Sr · DEPU'l'ADO PEDRO NARCISO zo S t:- . ., ad tes o que lhe foi possível dar. h " d - . , .- ecre ar~o ?c , proce e_a le~tura da ata da reunião ante- Exatamente disciplinado nesta simetria, resul-
rlor, a qual e aprovada sem restrições. tante de proporções regulares, é que encontramos 

l!CHENAGEI! A . .-, a harmonia e a impressionante grandeza do homem 
. ' . · 11Eh_~RIJ\ 00 EX-DEPU'l'AOO F:liBIO rom '·lO NariNI ·~ que hoje estamos a homenagear. 

O S~. PRESI?ENTE - Nos termos do edital de con Existem, na ordem do imenso e incrível evoluir 
vocaçao, dest~na-se esta reun~a-0 . 1 - h - da vida de cada indivíduo, pontos de extraordiná n - - · ~ espec~a a orne 
t~g~m a memor~a do ex-Deputado Fábio Botelho No= ria beleza e significado, à semelhança da notá= 
~n~ · vel parábola do feixe de varas. X: 

NOMEAÇÃO DE COHISSÃO 
Nomeio os Srs. Dep~ta~os Vlainer Ávila e Pedro 

Narciso pa~a! em com~ssao, introduzirem no recin 
t? do plenarlo ~s.familiares do ex-Deputado Fá= 
b~o Botelho Not~n~, as autoridades e demais con 
vidados que se encontram no ~ala-o nobre• d~ -sidência. ~ - ~ Pro-

COMPOSIÇÃO DA MESA 
.convido para tomarem assento à Mesa o Dr. Da-

~~osd~dFaria Tavares, DD. Secrctáiio de Estado 
a au e, representando s. Exa. o Governador do 

i~tado, Dr. ll~l~o d~_Carvalho GarcLa; a ~ra. Có-
.a 11auad Not~n~, v~uva do homenageado; o Dr.Afrã 

~lo Avelar Marques Ferreira, DD. Secretário Ad~ 
JU~to da Secretaria da Agricultura de Minas Ge-
ra~s, representando o Exmo. Sr. Secretiirio;o Dr. 
Paulo Roberto Mcnicucci, DD. Presidente da Cia. 
de Distritos Industriais de Hinas Gerais; o Dr. 
Eduardo Brandão de Azcrcdo, DD. Diretor-Prcsiden 
te da PRODEMGE; a Sra. Ruth Azeredo, v~uva d~ 
ex-Deputado Renato Azcredo; o Dr. Aristides Sal-
g~do dos Santos, DD. Prefeito Municipal de Divi-
nopolls; o Vereador José Constantino Sobrinho, 
DD. Pres~dcntc da C:Zunara Hunicipal; e o Sr. Depu-
tado Jose Bonifácio Filho, DD. 19-Sccretãrio da 
Assembléia Lcgisltiva do Estado de Minas ~erais. 

A Presidência vai conceder a palavra inicii1l 
mente ao Sr o Deputado :Jaime Hartins I autor do rc 
qucrimento que deu origem a esta solenidade, qu~ 
falarã em nome do Partido da Fronte Liberal. 

O SR. DEPUTADO JAH!E Hl\H'l'INS - Exmo. Sr. Depu-
tado Diillon Canaorava, DD. Presidente da 1\sscm-

Neste singelo porém expressivo ensinamento so-
bre o valor da unidade é que nos convencemos por 
que um povo, a começar das pequenas comunas,cres 
ce e, ao tornar-se independente, cria, na afirma 
ção de suas raízes, os pólos essenciais que, num 
circuito indescritível, tranformam a terra bruta 
e o filho desconhecido numa grande nação. Razão 
por que o valor da pessoa humana é uma conseqüê~ 
cia natural correspondente à participação efeti-
va no esforço que credencia cada individualidade 
a tornar-se co-responsável pela história de seu 
t~ e de sua terra. 

Entre os que tiveram a ventura de formar a le-
gião dos que em vida empenharam-se neste mister, 
Fábio Notini foi um deles. A homenagem que, nes-
te momento tão significativo de nossa História 
Republicana, esta Casa presta ã sua memória 
tem muito a ver com a sua passagem nesta vida, 
exatamente, por ter sido ele um homem participan 
te e firme, de convicção no desempenho de suas 
turefas, onde quer que as tenha exercido. Perma-
necem em nós, tanto quanto sua memória, suas li-
ções de honradez, amor a seus semelhantes e mar-
cante patriotismo no exercício da vida pGblica. 

Uma pergunta, cntratanto, deve ser feita no 
prciimoulo dessa meditações. Como definir Fábio 
Notini. a um só tempo Engenheiro Eletrônico, de 
reconhecida competência profissional,Empresário, 
e atuante Político com ampla folha de serviços ã 
causa pública? 

!·:x':rceu o carrjo dc rJcrente técnico da Corrpanhia 
Fiaçao c 'l'ccclaqcm Divinópolis e também de Dire-
Lor-l'rcsidcntc di\ Emprcsa de Elctr icidadc Divinó 
nol.is-Cajuru ,;.!\. Em 19G3, passa a exercer o car 



i \ 
202 

go de Diretor Presidente da Companhia Fiação e 
Tecelagem Divinópolis, eleito Diretor-Gerente da 
mesma empresa até 1983, por força de repetidas 
eleições. 

Sua vida política surge paralelamente às suas 
atividades profissionais, primeiro como Vereador, 
e, em 1962, como Prefeito do Município de Divinó 
polis. Em 1966, é eleito Deputado Estadual por 
Minas Gerais, representação para a qual foi por 
três vezes consecutivas reeleito. Novamente elei 
to Prefeito de Divinópolis em 1976, renunciou aõ 
último mandato de Deputado por entender que, na 
qualidade de Prefeito de seu Município, melhor 
poderia servir a sua gente e a sua terra, ainda 
que, na época, esmagado sob a compressão de um 
regime centrista e arbitrário. 

Ao lado de uma vida ativa e dinâmica, dispensa 
da a tantos labores, cada qual cercado de fati-
gante carga de responsabilidade, Fábio Notini 
não faltou ao devotamento familiar. Contou por 
certo com a presença efetiva e laborio~?t de sua 
dedicada esposa, D. Célia Mauad Notini~Embasado 
nesse alicerce de fraternidade, trabalho e amor, 
surgiu e floresceu uma notável família que vai 
perpetuar-se para sempre na pessoa de seus filhos. 

Na trajetória de sua vida, em que a liderança 
política e o desempenho profissional foram po~ 
tos marcantes, ficam também realizações do cida-
dão dedicado à família e ao serviço da comunidade. 

Amigo de tantos amigos, singelo no relaciona-
mento com as pessoas, despido de vaidades, era 
Fábio Notini de espírito democrático, construin-
do o espaço de seu prestígio muito mais nas ro-
das de companheiros do que nos gabinetes fecha-
dos. 

sua vocação de homem público foi consolidada 
pela amizade e a solidaríedade c1v1ca de seus 
conterrâneos. Vereador, duas vezes Prefeito de 
Divinópolis e três vezes Deputado Estadual, re-
presentam e reconhecimento de seu trabalho e de 
sua competência. 

como parlamentar desta Casa dedicou sua pala-
vra e seu tempo na busca de sol uç,Ões para os pro 
blemas de sua região. Como Prefeito de Divinópo= 
lis buscou sempre construir em favor da comunid~ 
de. Entre outras obras, seu projeto para dotar o 
município de uma rede de Postos de Saúde é um dos 
exemplos de seu dinamismo e capacidade de admi-
nistração. 
co~o empresário, Fábio Notini destacou-se como 

profissional pregressista e de reconhecida lide-
rança em seu meio. 

Dentro desse quadro, em relevos singulares, 
buscamos, numa imagem que o tempo vai conservar, 
a figura de um homem de nossa época, tão afeito 
à causa e às coisas do bem, tal como atestam os 
seus dias de existência. Lamentamos, contudo,não 
lhe ter sido possível assistir ao alvorecer da 
Nova República, pois, certamente, com as f~an
quias que hão de brotar das novas instituiçoes, 
mais amplos seriam seus espaços para atender sua 
incorttestável vocação de homem público. Fábio N~ 
tini pertence aos nomes que a história desta_Ca-
sa não pode desassociar da história de Divinopo-
lis e da história de Minas Gerais. 

Este é um momento de esperança para todos nós. 
Encerra-se um nublado perí'odo de nossa história 
e acreditamos no retorno imediato à normalidade 
democrática. Estamos todos nesta Casa preocupa 
dos em trilhar os caminhos da negociação, do di~ 
logo, do entedimento e da paz. ~ preciso que ne~ 
te momento saibamos também reconhecer que as ma~ 
cas daqueles que de nós se destanciaram não po-
dem ser esquecidas. Somos herdeiros de outras vi 
das e de outras conquistas. Somos herdeiros da 
vida e do exemplo de Fábio Notini. 

Deus nos ilumine para que possamos, cada um de 
nós, legar aos que nos suced~rem_nes~a trajetó~ 
ria as marcas de uma partic1paçao d1gna e efet~ 
va no desenvolvimento desta democracia que hoje 
festejamos. . 

De resto, vale dizer que ainda cedo compreend~ 
ser esta a Casa do Povo, depositária da chama s~ 
grada a cujos lampej~s Minas robustec~ ampar~da 
na energia e nos est1mulos de seus ma1ores, ~em 

temer a horas crepusculares, onde a lembrança ~e 
um amigo é um candeeiro cujo luz vivifica em nos 
o antever de um novo dia. 

Fábio Notini não passou em vão por esta Casa. 

XPermaneça em nós sua memória e faça ela parte de 
nossa esperança. 
' O Sr. PRESIDENTE - Com a palavra o nobre Depu-
tado Pedro Narciso, que falará em nome do Parti-
do do Movimento Democrático Brasileiro. 

O Sr. DEPUTADO PEDRO NARCISO - Exmo. Sr. Depu-
tado Dálton Canabrava, DD. Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Minas Gerais;EIDD. 
Sr. Deputado Dario de Faria Tavares, DD. Secret~ 
rio de Estado da Saúde .e representando S. Exa. o 
Governador do Estado, Dr. Hélio Carvalho Gar-
cia; Exma. Sra. Célia Mauad Notini, viúva do no~ 
so homenageado; Exmo. Sr. Afrânio Avelar Marques 
Ferreira, DD.Secretário Adjunto da Secretaria da 
Agricultura de Minas Gerais e representando e EIDD. 
Sr. Secretário; Exmo. Sr. Dr. Paulo Roberto Meni 
cucci, DD. Presidente da Cia. de Distritos Indus 
triasi de Minas Gerais; Exmo. Sr. Dr. EduardÕ 
Brandão de Azeredo. DD. Diretor-Presidente da PRO 
DEMGE; Exma. Sra. Ruth Azeredo, viúva do ex-De~ 
tado Renato Azeredo; Exmo. Sr. Dr. Aristides Sal 
gado dos Santos, DD. Prefeito Municipal de Divi= 
nópolis; Exmo.Sr. Vereador José Constantino So-
brino, DD. Presidente da Câmara Municipal de Di-
vinópolis; Exmo.Sr. Deputado José Bonifácio Filho, 
DD. 19-Secretário da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais; meus senhores, minhas se-
nhoras: 

Existem pessoas que se~pre ficam assinaladas em 
nossa lembrança, por possuírem uma qualidade ma~ 
cante. 

Não me recordo de imediato de nenhuma outra que 
reunisse tantas delas, como Fábio Botelho Notini. 

A sua personalidade, mesclada, sobretudo, de 
calor humano, que irradiava do seu bondoso cora-
ção, fez por certo com que todos o respeitassem 
e o amassem efusivamente. 

Seguir os seus passos pela vida é mergulhar em 
uma atmosfera de trabalho dedicado a sua gente, 
sua terra e seu Estado. 

A prova maior disso foi o seu ingresso na vida 
pública, estimulado pelos amigos e coroado de êxi-
to, em virtude da esmagadora consagração nas ur-
nas, constituindo-se o Vereador mais votado pelo 
MDB de Divinópolis. •-~ 

Mais tarde, com larga margem de votos, elegeu-
se Pref~ito e, nessa ocasião, teve oportunidade 
de real1zar todo o plano apresentado durante a 
sua campanha política, e, assim, iniciu sua te~ 
ra natal uma nova era de desenvolvimento, que r~ 
fletiu na economia estatal. 

E~quanto deputado, nunca descuidou de suas obr~ 
gaçoes. Ao longo da sua vida parlamentar, a ope-
rosidade foi uma constante na sua atuação. 

A solução dos altos interesses da coletividade 
foi a r.ola que o impulsionou no período em q~e 
esteve entre nós, emprestando a sua contribuiçao 
ao bom andamento das atividades desta Casa. 

Tudo isso que eu disse são fatos conhecidos por 
todos nós, seus colegas e amigos. Merecerão, t~ 
nho certeza, análise pormenorizada dos demais or~ 
dores_e, por isso, quero dirigir o foco da minha 
a~ençao, da minha abordagem, a outro aspecto da 
v1da do deputado que foi Fábio Botelho Notini,num 
depoimento pessoal sobre esse homem de quem gost~ 
va como um companheiro, a quem admirava como pa~ 
lamentar e respeitava pelas qualidades singula-
res de ser humano. 

A bondade e o reconhecimento foram alguns dos 
dons da sua grande alma. Desde o princípio vive: 
ram nele como um batismo, uma bênção, um patrim~ 
nio. 

Raras pessoas sentiram, como ele, que a vida 
nos foi emprestada por Deus para servir de ins-
trumento para fazer o bem e proporcionar a feli: 
cidade aos outros. Daí, a razão do seu grande ~~ 
mero de amigos e a impressionante demonstraça~ 
de carinho, quando do seu sepultamento em Divin~ 
polis. 

A sua permanente alegria, poderíamos dizer, con~ 
tituía um dom superior, que encantava a todos 
aqueles que tiveram o prazer e privilégio de pa~ 
tilhar da sua convivência. Era assim que o en-
contrávamos sempre, alegre, sorridente, espelha~ 
do a satisfação e a tranqüilidade que habitavam 
o seu interior, apesar dos reveses ou dos insta~ 
tes de grande aborrecimento. 

Em todos os momentos da sua existência, orien- 'I 
~ tou-se pelos princípios cristã~s, perdoando a t~ ' 



dos, esquecendo-se de imediato das injúrias e 
das amarguras sofridas. Jamais sentiu 6dio ou 
compactuou de ressentimentos. O perdão foi carac 
terística peculiar do seu caráter.// -

ngora que ele se foi, n6s, que com ele parti-
lhamos de tantas horas amenas, podemos, com a se 
renidade do espírito, delinear, dentro do vazio 
que ficou, os contornos de uma gigante prematura 
mente afastado do campo de combate e avaliar o 
que restou entre os seus contamporâneos, como uma 
grande contribuição moral que serve de luz para 
iluminar as nossas consciências e o nosso cora-
ção, indicando o caminho que devemos trilhar. 

Não devemos assumir uma postura de ceticismo 
diante da morte e nem acreditar que nada mais 
existe além do término da vida, pois, libertos 
do envólucro em que reside o espírito, alcança 
mos o domínio da Eternidade e, aqui, deixamos as 
nossas obras que são imortais e que nos represe~ 
tam no domínio dos homens. 

Fábio Notini deixou bons exemplos e grandes rea 
lizações que o personificam entre n6s. -

Lamentamos, apenas, que neste momento em que a 
Democracia toma impulso em nosso País, ele não 
t~nha a oportunidade de presenciar a concretiza-
çao dos seus ideais, que consistiam em ver um 
Brasil democrático, onde a Nação pudesse viver 
com a dignidade necessária ao ser humano. 

Essas, senhores, as palàvras que não apenas nós, 
mas toda a Bancada do PHDB, queremos deixar re-
gistradas nos Anais deste Parlamento, que se reú 
ne, no dia de hoje, para prestar à mem6ria do 
saudoso amigo, Deputado Fábio Botelho Notini, es 
ta sentida homenagem, que, tenho certeza, estã 
por ele sendo ouvida no lugar abençoado em que 
se encontra. 

Conservaremos em nosso coração a memor~a da· 
sua presença nesta 
tinuar. 

árdua luta que nos cabe con-

O SR. PRESIDENTE - A Presidência concede a pa-
lavra ao nobre.Deputado Artur Fagundes, Líder do 
Partido Democrático SXial, que falará em nome da 
sua Bancada. 

O SR: DEPUTADO ARTUR FAGUNDES - Exmo. Sr. Depu 
ta~o Dalton Canabrava, DD. Presidente da Assem 
bleia Legislativa do Estado de Hinas Ge~ais;Exmo~ 
Sr. Dr. Dario de Faria Tavares, DD. Secretário 
de Estado da Saúde e representando S. Exa. o Sr. 
Govern;;dor do Estado, Dr. Hélio Carvalho Garcia; 
Sra. Celia Hauad Notini, distinta viúva do nosso 
homenageado; Exmo. Sr. Dr. Afrânio Avelar Har-
q~es Ferre~ra, DD. Secretário Adjunto da Secreta 
r~a da Agr~cultura de Hinas Gerais e representan 
do~ Sr .. secretário; Exmo. Sr. Dr. Paulo ~oberto 
Hen~cucc~, DD. Presidente da Cia. de Distritos 
Indus~riais de Hinas Gerais; Exmo. Sr. Eduardo 
Brandao de Azeredo, DD. Diretor-Presidente da 
PRODEMGE; Exma. Sra. Rute Azeredo, viúva do ex-
Deputado Renato Azeredo; Exmo. Sr. Dr. Aristides 
S~l~ado.dos Santos, DD. Prefeito Municipal de Di 
v~nopol~s; Exmo. Sr. Vereador José Constantino 
S~b7i~ho, .DD. Presidente da câmara Municipal de 
D7v~nopol~s; Ex~o. Sr. Deputado José Bonifácio 
F~lho, nosso em~nente e digno 19-Secretário; mi-
nhas senhoras, meus senhores, Srs. Deputados: 

O homem q~e nasceu, viveu para servir e prati-
car o bem nao morre~ para sempre, porque deixa 
impregnado no coraçao e na consciência de quan-
tos com ele conviveram a marca indelével do seu 
exemplo. 

Sentimo-nos extremamente honrados,neste momen-
to em que nos é dada a palavra para, em nome da 
Bancada do PDS, prestar uma homenagem à memória 
de nosso ex-colega, Deputado Fábio Notini. 

Quem teve a felicidade de conhecer Fábio Noti-
ni pôde notar a sua conduta equilibrada, cordial 
e ponderada. 'rinha ele trânsito livre em todas 
a~ ~ancadas desta Assembléia, através de um con-
v7v~~ ~meno e sincero. Era amigo de todos os fu~ 
c~onar~os que trabalham no Legislativo, nunca 
deixando de lhes dirigir uma palavra amiga e en-
cor~jadora, de incentivo e de esperança. 

Fabio Notini conquistou a todos que com ele 
conviveram, mercê do exemplo dignificante, da P~ 
lavra simples e amiga, da conduta serena, que en 
sina e cativa. 

Homem totalmente voltado ao 
dedicou, com carinho e amor, 
vando em conta que, antes de 

trabalho, sempre se 
à vida pública, le-
tudo, está o bem c~ f 
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mum. 

Foi Vereador e Prefeito na sua querida Divinó-
polis, onde deixou a marca de sua inteliaência 
de seu trabalho benemérito e de sua cap~cidad~ 
de administrar a coisa pública, servindo, sem 
se servir. L 

Nesta Casa, de gloriosas tradições, Fábio Noti 
ni deixou, também, seu sinal de homem bom, sem-
pre pronto ao diálogo e com a atenção voltada pa 
ra o povo, especialmente o de sua cidade. 

Embora não fosse homem da 'rribuna, dos grandes 
pronuciamentos, dos árduos debates, realizou um 
trabalho magnífico nas Comissões Técnicas da As-
sembléia, na Comissão Executiva e no seu gabine-
te, constantemente aberto às reivindicações popu 
lares. -

Ofereceu trabalho e carinho, em sua modelar fá 
brica de tecidos, a aproximadamente 400 famílias 
divinopolitanas, sempre se orientando pelos prin 
cípios de Justiça e de amor ao próximo. -

Como empresário competente e humano, soube ge-
rir bem os seus negócios, sem deixar de se preo-
cupar com as condições de vida dos seus operá-
rios. X 

Exemplar chefe de família, sempre reservou es-
paço especial à esposa, aos filhos e parentes. 

Recebeu de seu pai, João Notini, o exemplo de 
trabalho e honradez, que passou a seus filhos.Co 
mo diz o Livro Sagrado, Deus quis honrar os pais 
pelos filhos, e "um homem adquire glória com a 
honra de seu pai". 

Queremos, neste momento, prestar nossa homena-
gem também a D. Célia Notini, esposa amorosa, de 
dicada e amiga, que em todas as horas esteve ao 
lado de Fábio. 

A Bancada do Partido Democrático Social une a 
sua voz a todas que se fazem ouvir nesta Reunião 
Especial, para evocar a grande figura humana que 
foi Fábio Notini. 

Como Prefeito de Divinópolis, como Vereador à 
Câmara daquele Hunicípio ou como Deputado a esta 
Assembléia Legislativa, sua atuação foi serena, 
benéfica e fecunda. 

A modéstia e a moderação foram as duas grandes 
virtudes/que nortearam os seus passos na vida pQ 
blica. 't 

Era um daqueles homens que se destacam entre 
os demais, não por se ~reocuparem em brilhar,mas 
por desejarem servir. ( 

Dedicou-se à carreira pública, mas não se dei-
xou iludir pelas glórias da política; pôde usu-
fruir de um patrimônio invejável, mas o despoja-
mento de si mesmo não lhe permitiu alimentar vai 
dade ou orgulho. 
Vê-lo no seu dia-a-dia, na sua casa ou no seu 
gabinete, era encontrar o homem autêntico,sem as 
exteriorizações ou ostentações que às vezes ilu-
dem. f 

Ele nos deixou como exemplo a s'implicidade da 
sua vida. E sentimos agora, mais do que nunca, a 
verdadeira dimensão da sua grandeza. 

Estas são as palavras que alinhávamos para tr! 
butar uma homenagem a um grande ex-colega, mas, 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, queremos, ao fi-
nal deste nosso modesto pronunciamento,fazer uma 
exortação a Nosso Senhor Jesus Cristo, em benefi 
cio da preservação e do aconchego da alma gener~ 
sa do nosso homenageado Fábio Notini. Levamos, 
igualmente, nossas preces a Deus, pedindo paz e 
tranqüilidade para quantos foram amigos e convi-
veram com nosso pranteado, pois que a prece é, s~ 
gundo a afirmação inquestionável do grande e~cr! 
tor Hachado de Assis, "como a escada mister~osa 
de Jacob, por onde sobem os pensamentos a Deus e 
de onde caem as divinas consolações". 

O SR. PRESIDENTE - Com a palavra o jovem Fábio 
Lúcio Mauad Notini, que falará em nome da famí-
lia do ex-Deputado Fábio Botelho Notini. 

O SR. FÁBIO LÚCIO HAUAD NOTINI - (- Profere di.§. 
curso, a ser publicado em outra oportunidade.) 

PALAVRAS DO SR. PRESIDENTE 
o SR. PRESIDENTE - Heus senhores, minhas senho 

ras: Fábio foi meu comp~nheiro da primeira bane~ 
da do velho HDB. Foi um dos poucos homens que,na 
hora difícil do risco, do desprestígio e do des-
prezo, ligou-se a Tancredo Neves e a Renato Aze-
redo para formar um pequeno partido, que foi o 
embrião do partido que ontem elegeu 'rancredo Ne-
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ves para Governador e Hãlio Garcia para Vice-Go-
vernador; que hoje elegeu Tancredo Neves para 
Presidente da República e José Sarney para Vice-
Presidente; Ulisses Guimarães para Presidente da 
Câmara dos Deputados e José Fragelli para Presi-
dente do Senado da República. 

Ao manifestarmos a nossa irrestrita confiança 
e solidariedade a estas eminentes autoridades, 
nós, humildemente, elevamos o nosso pensamento a 
Deus todo poderoso que guarda, nesse exato momen 
to, o companheiro Fábio Notini a seu lado, parã 
agradecer por ter dado ânimo e coragem cívica a 
um punhado de homens que, um dia, se postaram na 
trincheira da resitência democrática e lutaram 
com todo ardor e fé até o desemb,1rque em Brasília, 
último bastião a ser conquistado por esses bra-
vos e destemidos democratas. 

As nossas relações com Fábio Notini foram num 
crescendo ao longo dos tempos e, em 1968, teve o 
seu ápice, quando, no seu carro de Secretário, 
ele, o Deputado Raul Belém e eu nos dirigimos a 
Corumbá, na divisa com a Bolívia, para prestar a 
solidariedade cívica ao Presidente Jânio Quadros, 
que estava confinado por ordem do autoritarismo 
que imperava. 

Foi um ato de contestação ao regime discricio-
nário, Foi um ato de afirmação democrática antes 
de ser de humanismo e solidariedade humana a um 
cidadão privado dos seus direitos constitucionais. 

Não importa que Fábio Notini, por motivos de 
natureza municipal, tenha tomado esta ou aquela 
posição; o que importa é que ele foi um democra-
ta, ele foi um amigo, ele foi um Homem. 

Esta Presidência se sente honrada de poder pre 
sidir esta homenagem à sua memória, mas,ao mesmõ 
tempo, ela sangra o seu coração por se conscien-
tizar que Fábio se foi, atendendo à Providência 
Divina, que, na sua sabedoria, é inquestionável. 

Associamo-nos às palavras aqui ditas de homena 
gem ao colega e cumprimentamos sua família em no 
me do povo de Minas Gerais. 

ENCERRAMENTO 

O SR. PRESIDENTE - Cumprido objetivo da convo 
cação, a Presidência encerra a reunião, convocan 
do os Srs. Deputados para a extraordinária de lÕ 
']O mais 1 às 20h30min 1 nos termos do edital de COn 
vocação, e para a ordinária de aiJanhã, dia 29-; 
às 9 horas, com a ordem do dia já publicada. 

- Lavanta-se a reunião. 

EXPEDIENTE 

O Sr. 19-Secretário despachou, em 28/3/85,o se 
guinte expediente: 

MENSAGEM N9 564/85 
Belo Horizonte, 26 de março de 1985. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Tenho a honra de encaminhar a V .Exa., para apro-
vação dessa egrégia Assembléia Legislativa, nos 
termos do artigo 31, item XX, da Constituição do 
Estado, em cópia, Convênios celebrados em 25 de 
julho de 1984, 29 de agosto de 1984 e 9 de outu-
bro de 1984 entre o Estado de Minas Gerais, atra 
vês da Secretaria de Estado da Saúde, e os Muni= 
cípios de Monsenhor Paulo, são Gonçalo do Pará e 
Argirita, respectivamente. 

Os Convênios em apreço têm por objeto definir 
as bases de cooperação mútua entre as partes con 
venentes, visando a assistência médico-sanitária 
à população dos Municípios referidos. 

Reitero a V.Exa., na oportunidade, as expres-
sões de meu elevado apreço e distinta considera-
ção. 

Hélio Carvalho Garcia, Governador do Estado 
de Minas Gerais. 

- Publicar. A Comissão de Justiça. 
MENSAGEM N9 565/85 

Belo Horizonte, 26 de março de 1985. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Tenho a honra de encaminhar a v.Exa., em cópi~ 

para aprovação dessa egrégia Assembléia Legisla-
tiva, nos termos do artigo 31, item XX, da Cons-
tituição do Estado, o incluso Convênio, celebra-
do entre o Estado de Minas Gerais, através da Se 
cretaria de Estado da Saúde, e o Município de AI 
vorada de Minas, aos 3 de dezembro de 1984,cujÕ 
objeto é a implantação do sistema de abastecimen 
to de água na sede daquele Município. -

As despesas com a execução do Convênio, no mon 
tante de Cr$20.000.000 (vinte milhões de cruzei= 
ros), correrão à conta dos recursos do Programa 
Finsocial/Saneamento, consignados em dotação or-
çamentária própria. 

Nesta oportunidade, reitero a V.Exa. a manifes 
tação de minha elevada estima e distinta conside 
ração. 

Hélio Carvalho Garcia, Governador do Estado de 
Minas Gerais. 

- Publicar. A Comissão de Justiça. 

MENSAGEM N9 566/85 
Belo Horizonte, 26 de março de 1985. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia 
do Estado de Minas Gerais. 

Legislativa 

Tenho a honra de encaminhar a V.Exa., para a-
provação dessa egrégia Assembléia Legislativa, nos 
termos do artigo 31, item XX, da Constituição do 
Estado, em cópia, o Termo Aditivo n9 1 ao Convê-
nio Geral de Intenções celebrado em 19 de dezem-
bro de 1983 entre o Estado de Minas Gerais, atra 
vês da Secretaria de Estado da Saúde, e o Munici 
pio de São João del-Rei, objetivando a prestação 
de assistência médico-sanitária à população da-
quele Município, aprovado pela Resolução n9 3.459, 
de 3 de dezembro de 1984, dessa Casa. 

O Aditivo ém apreço, firmado em 25 de outubro 
de 1984, tem por finalidade a instalação e fun-
cionamento de posto de saúde à Rua Tenente Mário 
César Lopes, n9 240, no Bairro Bonfim, parao que 
serão utilizados recursos consignados em dotações 
orçamentárias próprias do Estado. 

Sirvo-me da oportunidade para renovar a V.Exa. 
as expressões do meu elevado apreço e estima. 

Hélio Carvalho Garcia, Governador do Estado de 
Minas Gerais. 

- Publicar. A Comissão de Justiça. 

MANSAGEM N9 567/85 
Belo Horizonte, 26 de março de 1985. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Tenho a honra de encaminhar a V. Exa., para apr~ 
vação dessa egrégia Assembléia Legislativa, nos ter-
mos do artigo 31, item XX, da Constituição do 
Estado, o incluso Convênio celebrado em 10 de d~ 
zembro de 1984 entre a Secretaria de Estado da 
Agricultura e o Sindicato Rural de Uberaba. 

O Convênio em referência tem por objetivo in-
centivar e promover a apicultura na região de Ub~ 
raba, através de implantação de apiário demons-
trativo e assistência aos criadores de abelha. 

Para execução do Convênio, a Secretaria de Es-
tado da Agricultura repassará ao Sindicato Rur~l 
de Uberaba a importância de Cr$ 3.000.000 (tres 
milhões de cruzeiros), à conta de dotação própria 
do orçamento da referida Secretaria. 

Nesta oportunidade, reitero a V.Exa. a manifes 
tação de meu elevado apreço e distinta consider~ 
ção. 

Hélio Carvalho Garcia, Governador do Estado de 
Minas Gerais. 

- Publicar. A Comissão de Justiça. 

MENSAGEM N9 568/85 
Belo Horizonte, 26 de março de 1985. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Tenho a honra de encaminhar a V. Exa., para apr~ 
vação dessa egrégia Assembléia Legisla~iv~'- nos 
termos do artigo 31, item XX, da Constltulçao do 
Estado, em cópia, os Convênios celebrados em 28 
de agosto de 1984 e 30 de agosto de 1984 en~re o 
Estado de Minas Gerais, através da Secretarla de 
Estado da saúde, e os Municípios de Senhora dos 
Remédios e Itinga, respectivamc~te. _ 

Os Convênios em apreço visam a implantaç~o.n~s 
localidades de Palmital dos Carvalhos, MunlClp~o 



de Senhora dos Rem6dios, situado na ãrea de atua 
ção do Centro Regional de SaGde de Barbacena, ~ 
Ponte do Volante, Município de Itinga, situado na 
ãrea de atuação do Centro Regional de SaGde de 
Diamantina, de serviço de abastecimento de água 
do Programa Estadual de Promoção de Pequenos Pro 
dutores Rurais MG-II. -

Reitero a V. Exa., na oportunidade, as expressões 
de meu elevado apreço e distinta consideração. 

H~lio Carvalho Garcia, Governador do Estado de 
Minas Gerais. 

- Publicar. A Comissão de Justiça. 
MENSAGEM N? 569/85 

Belo Horizonte, 26 de março de 1985. 
Exmo. Sr. Presidente da Assembl~ia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

Tenho a honra de encaminhar a V. Exa., para apro 
vação dessa egr~gia Assembl6ia Legislativa, noi 
termos do artigo 31, item XX, da Constituição do 
Estado, em cópia, o D~cimo Termo Aditivo ao Con-
vênio celebrado em 29 de maio de 1977 entre o Es 
tado de Minas Gerais, atrav~s da Secretaria d~ 
Esta~o da Agricultura, a Empresa de Pesquisa Agro-
pecuaria de Minas Gerais - EPAMIG, e a empresa de 
Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de 
Minas Gerais - EMATER-MG, objeto da Resolução n9 
1.678, de 29 de setembro de 1977, dessa augusta 
Casa. 

O Termo Aditivo em referência visa acrescer em 
mais de Cr$ 1.429.866 (um milhão, quatrocentos e 
vinte e nove mil, oitocentos c sessenta e seis 
cruzeiros) os recursos financeiros previstos na 
Cláusula Segunda do Nono Termo Aditivo, de 16 de 
janeiro de 1984, bem como a fixar em Cr$11.666.139.800 
(onze bilhões, seiscentos e sessenta e seis mi-
lhões, cento e trinta e nove mil e oitocentos cru 
zeiros) a importância destinada a dar continuida 
de, no corrente exercício, à execução de um pro= 
grama integrado de atuação no meio rural, cujas 
bases se acham definidas no instrumento básico. 

Aproveito a oportunidade para reiterar a V. Exa. 
as expressões do meu elevado apreço e distinta 
consideração. 

H~lio Carvalho Garcia, Governador do Estado de 
Minas Gerais. 

- Publicar. A Comissão de Justiça. 

MENSAGEM N9 570/85 
Belo Horizonte, 26 de março de 1985. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembl~ia rpgislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

T<;:nho a honra_ de encaminhar a V. Exa. , para apr~ 
vaçao dessa egregia Assembléia Legislativa, nos 
termos do artigo 31, item XX, da Constituição do 
Estado, em cópia, o Convênio e seu Termo Aditivo 
n9 01 celebrados entre o Estado de Minas Gerais, 
através da Secretaria de Estado da Saúde, e o M~ 
nicípio de Consolação. 

Os Acordos em apreço, celebrados em 8 de outu-
bro e lO ~e dezembro de 1984, têm por objetivo a 
implantaçao do sistema de abastecimento de água 
naquele Município. 

Nesta oportunidade, renovo a V. Exa. a manifes 
tação de meu apreço e distinta consideração. 

Hélio Carvalho Garcia, Governador do Estado de 
Minas Gerais. 

- Publicar. A Comissão de Justiça. 

MENSAGEM N9 571/85 
Belo Horizonte, 26 de março de 1985. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Tenho a honra de encaminhar a V. Exa., para a-
provação dessa egr~gia Assembléia Legislativa, nos 
termos do artigo 31, item XX, da Constituição do 
Estado, o incluso Convênio celebrado entre o Es-
tado de Minas Gerais, através da Secretaria de 
Estado da Agricultura, e a Associação de Pais e Ami 
gos dos Excepcionais, do Município de Patrocínio-; 
em 23 de outubro de 1984. 

O Convênio em apreço tem por objetivo a implan 
tação de programas agrícolas, prioritariamente de 
horticultura e avicultura, em propriedades da As 
sociação ou de terceiros. 

Sirvo-me desta oportunidade para reiterar a V. 
Exa. as expressões de meu elevado apreço e distin 
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ta consideração. 
Hélio Carvalho Garcia, Governador do Estado de 

Minas Gerais. 
- Publicar. A Comissão de Justiça. 

MENSAGEM N9 572/85 
Belo Horizonte, 26 de março de 1985. 

Exmo. Sr. Presidente'da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

Tenho a honra de encaminhar a V.Exa., para apro 
vação dessa egrégia Assembléia Legislativa, noi 
termos do artigo 31, item XX, da Constituição do 
Estado, em cópia, o Convénio celebrado em 14 de 
fevereiro de 1985 entre o Estado de Minas Gerais, 
através da Secretaria de Estado da Agricultura, e 
o Conselho Comunitário de Drejaúba, situado na 
Fazenda DrejaGba, no Município de Virgolãndia. 

O Ajuste em apreço tem por objetivo dotar o re 
ferido Conselho de recursos funanceiros suficie~ 
tes para a construção e a implantação de um mi-
ni-armazém no Município de Virgolândia, de acor-
do com o Plano Operativo do Componente Cooperati 
vismo e Associação de Produtores do Programa Es= 
tadual de Promoç5o de Pequenos Produtores Rurais 
- MG-II. 

Os recursos financeiros necessários para a exe 
cução das obras previstas no Convênio ora encami 
nhado estão consignados em dotação própria d~ 
Encargos Gerais do Estado do Orçamento vigente, 
sob a gestão da Secretaria de Estado do Planeja-
mento e Coordenação Geral. 

Ao ensejo, reitero a v. Exa. os protestos de 
minha elevada estima e distinta consideração. 

Hélio Carvalho Garcia, Governador do Estado de 
Minas Gerais. 

- Publicar. À Comissão de Justiça. 
MENSAGEM N9 573/85 

Belo Horizonte, 26 de março de 1985. 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

'renho a honra de submeter, por intermédio de V. 
Exa., à aprovação dessa egrégia Assembléia Legis 
lativa, nos termos do artigo 31, item XX, da Coni 
tituição do Estado, o Convênio celebrado em 2 d~ 
janeiro de 1985 entre o Estado de Minas Gerais, 
através da Secretaria de Estado da Saúde, e a 
Fundação Universitária Mendes Pimentel, tendo por 
objetivo estabelecer as bases da cooperação mú-
tua para a utilização de bolsistas de trabalho 
nos diversos setores daquela Secretaria. 

O Estado de Minas Gerais, através da Secretaria 
de Estado da Saúde, obriga-se a enviar a relação 
nominal dos universitários selecionados, bem co-
mo a repassar à Fundação Universitária Mendes Pi 
mentel, até o dia 30 (trinta) de cada mês, a im= 
portãncia de Cr$ 166.560 (cento e sessenta e seis 
mil, quinhentos e sessenta cruzeiros) para cada 
bolsista, exceto os alunos do Curso de Habilita-
ção em Saúde Pública, para os quais o valor da 
bolsa será de Cr$ 270.000 (duzentos e setenta mil 
cruzeiros). 

Sirvo-me da oportunidade para reiterar a V.Exa. 
as express5es de meu elevado apreço e distinta 
consideração. 

Hélio Carvalho Garcia, Governador do Estado de 
Minas Gerais. 

- Publicar. À Comissão de Justiça. 

( Nota da Divisão de Redação e Publicação: Os 
Convênios e Termos Aditivos a que se referem as 
Hensagens n9s 564 a 573 foram publicados no "Diá 
rio do Legislativo" de 30/3/85.) 

PARECERES 

A Comissão de Constituição c Justiça, examinan 
do as Mensagens n?s 537,538 e 549/85, conclui~ 
por sua aprovação, nos termos dos seguintes pro-
jetos de resolução: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 1.209/85 
Autoriza o Poder Executivo a conceder garantia 

ao Banco Central do Brasil para operação de cré-
dito com os Bancos de Crédito Real de Minas Ge-
rais S/A c do Estado de Minas Gerais S.A., e dá 
outras providências. 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge 
rais aprova: 

Art. 19 - Fica o Poder Executivo autorizado a 
conceder garantia, mediante aval ou fiança, a CO_!:! 

trato de reconhecimento e confissão de divida jun 
to ao Banco Central do Brasil, pelo Banco de Cre 
dito Real de Minas Gerais S.A. e Banco do Estado 
de Minas Gerais S.A., até o limite corresponden-
tete a 15.000.000 de ORTNs (quinze milhÕes de O-
brigações Reajustáveis do Tesouro Nacional). 

Art. 29 - A garantia a ser outorgada ao Banco 
central do Brasil, referida no artigo anterior, 
poderá consistir, também, na cessão de direito ao 
crédito do Estado, resultante das quotas ou par-
celas de que tratam os incisos I do artigo 25 e 
I II e III do artigo 26 da Constituição Federal 1

Art. 39- Esta resolução entra em vigor na da-
ta de sua publicação. 

Art. 49 - Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

sala das Comissões, 27 de março de 1985. 
Geraldo Pereira Sobrinho, Presidente - Wainer 

Ávila, Relator - Felipe Néri - Mário Pacheco 
Antõnio Faria - Paulo AraGjo - Alcyr Nascimento. 

_ Publicado, fica o projeto sobre a Mesa, para 
receber emendas pelo prazo de 3 dias, nos termos 
do item IV do parágrafo Gnico do art. 235, c/c o 
art. 187 do Regimento Interno. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N? 1.210/85 
Autoriza o Poder Executivo a outorgar garantia 

à união em operação de crédito externo a ser con 
tratada pela Companhia de Saneamento de Minas Ge 
rais - COPASA, com o aval do Tesouro Nacional e 
dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge 
rais aprova: 

Art. 19 - Fica o Poder Executivo autori·zado pa 
ra atender ao disposto no artigo 59 do Decreto= 
Lei n9 1.312, de 15 de fevereiro de 1984, a ou-
torgar garantia à União, relativamente a aval 
concedido pelo Tesouro Nacional em operação de 
crédito externo a ser contratada pela Companhia 
de saneamento de Minas Gerais - COPASA, até o li 
mite de US$100,000,000 (cem milhões de dólares).-

Art. 29 - A garantia a ser outorgada à União 
referida no artigo anterior, consistirá na ces-
são de direito de crédito do Estado, resultante 
das quotas ou parcelas de que tratam os incisos 

I do artigo 25 e I, II e III do artigo 26 da 
Constituição Federal. 

Art. 39 - Esta resolução entra em vigor na da-
ta de sua publicação. 

Art. 49 - Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Sala das Comissões, 27 de março de 1985. 
Geraldo Pereira Sobrinho Presidente Wainer 

Ávila, Relator - Mário Pacheco - Antõnio Faria-
Felipe Néri - Paulo AraGjo - Alcyr Nascimento. 

- Publicado, fica o projeto sobre a Mesa, para 
receber emendas pelo prazo de 3 dias, nos termos 
do item IV do parágrafo Gnico do art. 235, c/c o 
art. 187 do Regimento Interno. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 1.211/85 
Autoriza o Estado de Minas Gerais a outorgar g~ 

rantia à União em operação de crédito externo a 
ser contratada pela Companhia de Desenvolvimento 
Urbano de Minas Gerais - CODEURB, com o aval do 
Tesouro Nacional, e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge 
rais aprova: 

Art. 19 - Fica o Estado de Minas Gerais autori 
zado, para atender ao disposto no artigo 59 do 
Decreto-Lei n? 1.312, de 15 de fevereiro de 197~ 
a outorga~ garantia à União, relativamente a aval 
concedido pelo Tesouro Nacional em operação de crédito 
externo a ser contratada pela Companhia de D~ 
senvolvimento Urbano de Minas Gerais - CODEURB, 
até o limite de US$ 30.000,000,00 (trinta milhões 
de dólares americanos). 

Art. 29 - A garantia a ser outorgada à União, refe-
rida no artigo anterior, consistirá na cessão 
de direito ao crédito do Estado, resultante 
das quotas ou parcelas de que tratam os incisos 
I do artigo 25 e I, II e III do artigo 26 daCon~ 
tituição Federal. 

Art. 39 - Esta resolução entra em vigor na da-
ta de sua publicação. 

Art. 49 - Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Sala das Comissões, 27 de março de 1985. 
Geraldo Pereira Sobrinho Presidente - Wainer 

Ávila, Relator - Felipe Né~i - Antônio Faria-M~ 
rio Pacheco - Paulo Araújo - Alcyr Nascimento. 

- Publicado, fica o projeto sobre a Mesa, para 
receber emendas pelo prazo de 3 dias, nos termos 
do item IV do parágrafo único do art. 235, c/c o 
art. 187 do Regimento Interno. 
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166ª REUNIÃO EXTR/\ORDINÁRI/\ D/\ 1\SSEMBLÉI/\ 

LEGISL/\TIV/\, EM 28 DE M/\RÇO DE 1985 

PRESIDENCIA DO SR. DEPUTADO DÁLTON CANABRAVA. 
SUM.ti.EIO: COMPAEECIMENTO - l\I>ER'l'UHA - ATA - 2i;l 

Parte: Votação, em discussão única, do Projeto 
de Lei n9 1.123/84; votação do artigo 19; discur 
sos dos Srs. Deputados José da Conceição, Antô= 
nio Faria, Artur Fagundes, Manoel Conegundes e 
Samir Cecilia; aprovação do artigo 19; votação 
do artigo 29; aprovação; votação do artigo 39; 
aprovação; aprovação do projeto- Discussiio única 
do Projeto de Lei n9 1.129/85; aprovação - H' dis 
cussão dos Projetos de Lei n9s 603 e 1.051/84; 
aprovação - Palavras do Sr. Presidente - ENCERRA 
/>lENTO. 

COMPARECIMENTO 
As 9h45min, comparecem os Srs. Deputados: 
Dálton Canabrava - João Pinto Ribeiro - Fernan 

do Eainho - José Maria Chaves - Ademir Lucas 
Alcyr Nascimento - Antônio de Araújo Antônio 
Faria - Artur Fagundes - Clêuber Carneiro - Del-
fim !Ubeiro - Dênio Moreira - Domingos Lanna 
Elmo Braz - Euclides Cintra - Euripedes Craide -
Felipe Néri - Fernando Junqueira - Ferraz Cal-
das - Genésio Bernardino - Geraldo da Costa Pe-
reira - Geraldo Pereira Sobrinho - Geraldo Ribei 
ro - Hélio Resende - Hugo Campos - Hugo Gontijo= 
Jaciel Pereira - Jaime Martins - Jairo Magalhães 
Alves - Jésus Trindade - João Rosa - José da Con 
ceição - José Geraldo de Oliveira - José Pereira 
José Santana - Kemil Kumaira - Luiz Alberto Ro-
drigues - Luiz Vicente - Manoel Conegundes - Mar 
cos Peixoto - Mário Pacheco - Mendes Barros = 
Narcélio Mendes - Neif Jabur - Nilson Gontijo 
Paulo Araújo - Pedro Narciso- Raimundo Rezende 
Roberto Luiz Soares - Samir Cecilia - Silvio Mi-
tre - Sylo Costa - Vera Coutinho - Wainer Ávila. 

ABERTURA 
O SR. PRESIDENTE (DEPU'l'ADO DÁL'l'ON CANABRAVA) -

A li~ta de comparecimento registra a existência 
de numero regimental. Declaro aberta a reunião. 
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos tra-
balhos. 
Co~ a palavra o Sr. 29-Secretário, para proce-

der a leitura da ata da reuniiio anterior. 

ATA 
O SR. DEPUTADO PEDRO NARCISO, 29-Secretário"ad 

hoc",procede ã leitura da ata da reunião anteri 
or, a qual é aprovada sem restrições. 

2<) PARTE 
O SR. PRESIDENTE - Nos termos do edital de con 

voca?~o, a P~esidência vai passar ã 2<) parte da 
reun1ao e, nao havendo matéria a ser apreciada em 
sua_li;l fase, vai passar ã sua 2<) fase, com a vo-
taçao, em discussão única, do Projeto de Lei n9 
1:123/84, do Sr. Governador do Estado, que auto-
rlza o Poder Executivo a doar imóvel ao Departa-
mento de Águas e Energia Elétrica do Estado de 
Minas Gerais - DAE. As Comissões de Justiça, de 
Eco~omia e de Finanças opinam pela aprovação do 
proJeto. Em votação o artigo 19. Com a palavra 
para encaminhar a votação o Sr. Deputado José da 
Conceição. 

O SR. DEPU'l'ADO JOSf; DA CONCEIÇÃO - Sr. Presiden 
te e Srs. Deputados: manifesto-me de modo favorá 
vel ao Projeto de Lei n9 1.123/84, do Sr. Gover= 
nador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a 
do~r imóvel ao Departamento de Águas e Energia 
Eletrica do Estado de Minas Gerais - DAE. 

Mas, Sr. Presidente e Srs. Deputados, venho a 
esta tribuna para manifestar ã Casa e, em espe-
cial, aos serventes e serviçais do Estado de Mi 
nas Gerais o apoio da minha Bancada, do meu Par-
tido, o PMDB, ãs suas justas pretensões de ver 
reconhecido o direito ã efetivação e, posterior-
mente, ã integração no Quadro do Magistério. Al-
gumas vezes, já nos manifestamos desta tribuna e 
através de requerimento sobre o assunto. A ~·rtrr 
daí, temos recebido, daqui da Capital e do inte-
rior, manifestações as mais diversas, que demon! 
tram o espírito de injustiça em que vivem essas 
serventes e serviçais do Estado de Minas. 

f; bem verdade que há pouco tempo, e esta culpa 
é delas, q4e começaram a se organizar. e bem ver 
dade que direito só se reconhece quando há luta 
e é exigido, porque direito não se suplica, não 
se pede, direito exige-se. 

A partir da organização das associações e sin-
dicatos em grupos organizados é que o povo come-
ça a avançar. Foi a organizaçiio do povo que le-
vou ã Presidência da República, depois de 20 
anos de martirio e sofrimentos, um Presidente ci 
vil. E é a organização do povo que está levando 
as praças organizadas a ver reconhecido os seus 
direitos. 

E não é hoje, por estarem as galerias lotadas 
pelos companheiros de luta, que nos manifestamos, 
pois, desde o início do ano passado, temos nos ma 
nifestado, volto a repetir, e passo a ler para o 
conhecimento delas que não quiseram, na época 
oportuna, o Requerimento de nossa autoria de n9 
2.185, de 22 de agosto de 1984, publicado no "Diá 
rio Legislativo". O requerimento está vazado nos 
seguintes termos: (-Lê ) 
"Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

O Deputado abaixo assinado, na forma regimen-
tal, requer de V. Exa., ouvido o Plenário, seja 
solicitado ao Sr. Governador do Estado, Dr. Hélio 
de Carvalho Garcia, o envio urgente a esta Casa 
de projeto de lei solucionando, definitivamente, 
a grave situação em que se encontram as serventes 
e serviçais das escolas estaduais de Minas Ge-
rais, através da regulamentação do processo de 
efetivação dessas valorosas servidoras do nosso 
Estado. Requer ainda seja expedida comunicação ao 
Sr. Secretário de Educação, Dr. Octávio Elísio 
Alves de Brito. 

Sala das Reuniões, 20 de agosto de 1984. 
José da Conceição" 
Sr. Presidente, este requerimento foi feito em 

22 de agosto de 1984, em contatos com o Secretá-
rio de Estado da Educação, um dos mais competen-
tes Secretários do Estado de Minas Gerais e que 
tem demonstrado preocupação evidente em efetivar 
as serviçais. Entretanto, a burocracia do Estado 
ainda está impedindo que se solucione este pro-
blema. Agora a classe se organiza, funciona sob 
a orientação da USP e de pessoas bem-intenciona-
das que querem buscar a solução adequada. Tenho 
a certeza que, com o apoio do Parlamento de Minas 
Gerais, essas servidoras do Estado terão sucesso. 
Conversei recentemente com os Secretários de Es-
tado da Educação e da Administração, exigindo que 
me apresentassem um estudo, o mais rápido possí-
vel, objetivando a realização de concursos de pr~ 
fessores para aquelas que fizeram o curso normal 
ou de pedagogia. 

Na minha cidade de Montes Claros, temos serve~ 
tes que fizeram o curso normal e de supervisão pe-
dagógica e, lamentavelmente, ainda_hoje, têm que 
trabalhar como serventes, porque nao pertencem ao 
quadro de magistério. 

No governo democrático do PMDB, no governo He-
lio Garcia, no governo Tancredo Neves, que assu-
mirá a Presidência deste País, Deus há de permi-
tir -depois de 20 anos de lutas, de angústias, 
de prisões, de tortura física e mental- que o po-
vo brasileiro não sofra esta decepção: tenho ce~ 
teza de que 'l'ancredo Neves assumirá a Presidfucia 
da Repfiblica. Iniciaremos a Nova Repfiblica, mas 
a Nova Repfiblica, acima de tudo, com justiça e 
reconhecimento de direitos, e o reconhecimenwde 
direito e a justiça se processarão em Minas Ge-
rais, a través da efetivação e do reconhecimento do 
direi to das serventes participarem de concursos em 
igualdade de condições com as professoras. 

Eram estas as palavras que eu queria proferir 
nesta manhã para as companheiras da área de ensi 
no as serventes do Estado de Minas Gerais. Par~ 
bé~s ~ UNSP pelo sentido de organização e de aj~ 
da; parabéns ãs diretoras e supervisaras, porque 
a luta é de todos nós. Muito obrigado. 

o SR. PRESIDENTE - Com a palavra para encami-
nhar a votação o nobre Deputado Antõnio Faria. 

O SR. DEPUTADO ANTONIO FARIA - Sr. Presidente, 



zoo 
Srs. Deputados, manifesto minha condordência com 
o projeto de lei que está sendo discutido e ocu-
po esta tribuna para também trazer a minha soli-
dariedade e o meu apoio à luta das serventes e 
serviçais das escolas públicas de Minas Gerais, 
que, através da sua entidade representativa, co~ 
centram-se na Assembléia Legislativa para a bus-
ca de soluções para o seu problema, que já é an-
tigo. 

Quase nada teria a acrescentar às brilhantes pa-
lavras do eminente colega José da COnceição, que, 
nesta Casa, tem sido o porta-voz dos anseios, dos 
desejos desta categoria de funcionários públicos 
que tão relevantes serviços prestam à nossa edu-
cação. 

~ importante que esta manifestação ocorra atra 
vés da Assembléia Legislativa. Isto revela a com 
preensão das serventes de que nós começamos nes= 
te País a viver uma nova vida, de que o Legisla-
tivo, como Poder da República, não é mais um Po-
der que apenas concorda com o Executivo. ~ um Po 
der que tem que retomar as suas prerrogativas e 
propor, ele mesmo, soluções para os problemas do 
Estado. A compreensão disto é uma compreensão do 
Poder e uma compreensão do povo, e, quando ~ser 
ventes escolares vêm à Assembléia Legislativa pã 
ra colocar para os Srs. Deputados as suas reivin 
dicações, há uma forma de valorização do Poder rii 
gislativo. -

Nem falarei aqui sobre a justiça das pretenções. 
A organização do trabalho no Brasil, especialmen 
te nos últimos 20 anos, vem sendo relegada a um 
plano absolutamente secundário, transferindo pa-
ra os ombros do trabalhador todos os õnus da in-
flação, retirando do salário do trabalhador a pcu 
pança necessária ao nosso desenvolvimento, que, nã 
verdade, só tem beneficiado aos mais poderosos, 
aos mais ricos. Eu tenho absoluta certeza e segu 
rança de que a realização da plena democracia pÕ 
lítica não será possível sem a plena democraciã 
econômica. E, dentro da democracia econômica, a seguran 
ça no trabalho é fator primordial para a paz social. A 
efetivação dos serventes, sem dúvida nenhuma, é 
uma medida de justiça. Temos que acabar no Esta-
do com este sistema de convocação, da rigorosam 
segurança de professores e serventes, que a todo 
ano têm que mendigar, nas portas das escolas, o 
seu direito de trabalhar e de sustentar as suas 
famílias. 

Portanto, Sr. Presidente e Srs. Deputados, mi-
nha total solidariedade a esta luta; luta trava-
da por uma instituição - a UNSP - que quer real-
mente o bem do funcionalismo, que busca através 
de sua organização fazer prevalecer a justiça de 
suas pretensões. 

Quero, também, Sr. Presidente e Srs. Deputado~ 
aproveitando a oportunidade de estar nest& trib~ 
na, manifestar o regozijo e a alegria do Brasil 
hoje, qua amanhece um pouco mais desafogado, com 
notícias mais alvissareiras. Temos vivido, todos nós, 
momentos de terríveis angústias com a saúde do 
Presidente Tancredo Neves. Hojé, há uma unanimi-
dade da Nação, voltados todos os corações e men-
tes, rezando todos que têm fé e com fé todos que 
não rezam, fazendo uma só corrente positiva vol-
tada para São Paulo, voltada para a imagem de nos 
so Presidente, para que S.Exa. recupere a pleni= 
tude de sua saúde, a fim de que possa, com a sa-
bedoria e o respaldo que hoje é de 100% da Naçã~ 
começar a realizar o que é a vontade da Nação, 
as mudanças que o povo deseja e pelas quais o po 
vo tanto lutou e merece. -

Não temos em nenhum momento de nossa história 
paralelo com o que está acontecendo: desde as pes 
soas mais importantes às pessoas mais humildes~ 
velando e pedindo a Deus, rezando e pedindo para 
que o Presidente Tancredo Neves recupere a sua 
saúde, que é muitíssimo importante para o País. 
Hoje, antes meSllD deste grande brasileiro, deste ho-
mem que é um orgulho para Minas Gerais, assumir a 
Presidência da República, a Nação Brasileira já 
lhe deve muito. Esta manifestação das serventes 
hoje na Assembléia Legislativa, sem dúvida nenhu 
ma já é fruto da luta de Tancredo Neves pelo di= 
reito de manifestação e de reivindicação. Deve-
mos creditar a Tancredo Neves e ao povo brasilei 
ro os momentos de paz e respeito constitucional 
que ora vivemos. Temos um Presidente num leito 
de dor, na UTI, e não há quartéis se movimentan-

do e de prontidão. Todos num só pensamento de aca 
to à legalidade. Há o povo brasileiro respeitan= 
do a Constituição. Temos o destino da liberdade 
e da justiça e é para lá que marcharemos. Tancr~ 
do Neves representa tudo isto hoje; Tancredo Ne-
ves embora doente, num leito de hospital, é o sím 
bolo vivo do desejo da Nação de recuperar-se. -

Nós precisamos da sabedoria e da competêocia de 
Tancredo Neves. 

Quero, hoje, desta tribuna, manifestar a minha 
absoluta confiança em Deus, que terá misericór-
dia do povo brasileiro e que atenderá o apelo do 
coração de cada brasileiro que hoje está voltado 
e ligado à saúde do Presidente. 

Teremos grandes dias sob a liderança de Tancr~ 
do Neves. Tenho uma fé absoluta de que isso vai 
acontecer. Tenho certeza de que a organização do 
funcionalismo hoje, na Assembléia Legislativa, se E 
ventes e serviçais das escolas públicas de Minas 
Gerais, é o reflexo da organização do povo todo 
e no Brasil de todas as tendências de pensamento, 
que querem contribuir para que essa Pátria sobr~ 
viva firme, forte e honrada, num País de irmãos, 
felizes, sob a presidência de 1'ancredo Neves, que, 
sem dúvida nenhuma, em 1988, transmitirá o poder 
àquele que o Brasil escolher em eleições diretas, 
e teremos vencido uma grande etapa e a mais im-
portante retomada da nossa democracia. 

A minha solidariedade total aos serviçais, aos 
serventes e aos companheiros que dentro das esc~ 
las trabalham para a educação do povo brasileiro, 
e a minha fé absoluta e total na recuperação do 
Presidente Tancredo Neves. Obrigado. 

SR. PRESIDENTE- Com a palavra,para encaminhar 
a votação, o nobre Deputado Artur Fagundes. 

O SR. DE~UTADO AR'rUR FAGUNDES - Sr. Presidente, 
Srs. Deputados. Inicialmente, a minha manifesta-
cão se dirige de modo favorável ao Projeto de 
Lei n9 1.123, objeto de discussão nesta hora. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados. Assomamos a e~ 
ta tribuna para manifestar de modo eloqüente ~ 
inconfundível a clareza da nossa posição, que e 
a pos~çao da Bancada do Partido Democrático So-
cial, com assento nesta Casa. 

A nossa solidariedade é incondicional ao plei-
to das serventes e das serviçais, de antigos ze-
ladores, de porteiros e, em suma, de todos aque-
les servidores anônimos que sustentam a estrutu-
ra do ensino primário, elementar e de base em no~ 
so Estado. Não fosse a dedicação, o carinho e a 
abnegação, por assim dizer, das serventes das u~! 
dades de ensino, dos antigos zeladores e servl-
çais como um todo, as escolas nem sequer seriam 
abertas na parte da manhã, e não teriam seu fun-
cionamento diuturno, noite adentro, para garan-
tir o asseio, a higiene e 0 conforto mínimo in-
dispensáveis à prática do ensino e da educação em 
nosso Estado, 

Não fosse a humildade com que estas serviçais m 
submetem ao capricho de certos dirigentes, não 
fosse a dedicação, volto a dizer, e o ensino ~~ 
ria perecido, teria sofrido solução de continul-
dade e não teria experimentado o índice de cres-
cimento da aprendizagem pedagógica que estamos 
conhecendo. Em razão disto, Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, a minha Bancada, através da fala do 
seu modesto Líder, apela para a sensibilidade do 
Governador Hélio Garcia, no sentido de adotar as 
medidas governamentais exigidas para o atendime~ 
to da causa desses servidores. As serventes _e 
os serviçais são os responsáveis pela conservaçao 
das escolas, pelo bom funcionamento do estab~ 
lecimento escolar, pela disciplina dos seus al~ 
nos, crianças que nem sempre possuem o discerni-
mento mínimo necessário a fazer silêncio e a co-
laborar para a ordem do ensino. A maioria de~t~s 
servidores trabalha por mais tempo que o exlgl-
do pela Consolidação das Leis do Trabalho, sem 
receber qualquer remuneração extraordinári~. E~
tes funcionários merecem um tratamento de JUStl-
ça razão pela qual apelamos, mais uma vez, ao 
Go~erno do Estado em favor da adoção de medidas 

' . d f' <tivamen capazes de equacionar e soluclonar e ~~~ c ~ 
te a estabilidade emocional destes servldore~. 
necessário que se remeta a esta Casa um pro~eto 
de lei que contenha o acolhimento dess~ deseJo.e 
ofereça a oportunidade à efetivação e a garantla 
de trabalho para esta classe que, sendo nume:o-
sa, é indispensável ao bom funcionamento do enslnO 



e da educação no Estado, que é o responsável pe-
lo ensino de 1<? grau. CoiTO fazê-lo de modo eficaz, 
sem o trabalho sereno e equilibrado da classe de 
serventes e de serviçais? O nosso apelo, Sr. Pre 
sidente, fazendo coro com as manifestações dos 
nossos colegas que nos antecederam, nesta tribu-
na, é dirigido ao Sr. Secretário da Educação, ao 
Sr. Secretário da Administração e ao Governador, 
de modo especial, porque a eles cabe a iniciati-
va de equacionamento do problema. S. Exa. é o 
responsável por uma solução que é urgente: a ade 
quação de medidas governamentais e legais para gã 
rantir a segurança e a estabilidade destes servidores. As 
sim, Sr. Presidente, Srs. Deputados, a minha Bancada 
se manifesta absolutamente solidária e absoluta-
mente irmanada nos propósitos e nas ações dessa 
classe que aqui se encontra tão bem representad~ 
buscando aquele mínimo de direito que lhe devem 
assegurar os governantes para que possa continuar 
trabalhando com segurança, com paz e com sossego, 
certa de estar garantida nas funções que exerce 
em beneficio da causa da educação. ~ uma classe 
sofredora, é uma classe sofrida, até então desam 
parada e desprotegida pelos governantes e pelos 
homens aos quais incumbe a solução desses proble 
mas. Vindo a esta Casa do povo, há de encontrar~ 
como está encontrando, o apoio e a solidariedade 
indispensáveis para que possa levar a bom termo 
a tarefa, que é mais do que urgente, de equação 
definitiva do problema da efetivação dos servido 
res da categoria. -

A nossa solidariedade irrestrita e absoluta. A 
nossa presença se fará na tribuna sempre que re-
clamada para defesa dos justos direitos dessa 
classe de servidores anônimos que constroem o 
edifício da educação. 

O SR. PRES~DENTE - Com a palavra, para encami 
nhar a votaçao o nobre Deputado Manoel Conegundes. 

O SR. DEPUTADO MANOEL CONEGUNDES - Sr. Presi-
dente, Srs. Deputados, como um modesto servidor 
do sistema de ensino do Estado, pois durante vá-
rios anos lecionamos em estabelecimentos de ensi 
no, temos sido testemunha da dedicação e do tra= 
balho dos servidores e dos serventes que, cons-
t~nte e diuturnamente, têm dado a sua colabora-
Çao, o seu esforço e o seu trabalho em prol do en 
s~no de Minas Gerais. Há muito tempo temos veri= 
f=cado que todos os profissionais sofrem uma ero 
sao em seus ganhos, erosão esta que é provocadã 
pelo famoso arrocho salarial. Mas no Estado de 
M~n~s Gerais, Sr. Presidente e Sr~. Deputados, ve 
r~f~camos que todos os nossos colegas do sistemã 
de ensino sejam os serventes, sejam os inspeto-
r~s de al~nos, sejam os professores e os especia 
l~stas, nao encontram guarida para manter inta= 
tos os postulados e os princípios da legislação 
do.trabal~o. ~onstatamos que os direitos traba-
lh~s~as.nao tem sido reconhecidos pelos governos 
nos ult~mos anos no nosso Estado de Minas Gerais. 
Ainda no inicio da administração Tancredo Neves, 
como Governador de Minas Gerais fizemos uma ex-
posiçã~ de motivos as. Exa., o' Sr. Secretário da 
Educaçao, a respeito da efetivação dos servido-
res, dos serventes, dos inspetores, dos professo 
res e especialistas, porque julgamos que essa anQ 
m~lia ex~stente, no que diz respeito à contrata-
çao de pessoal do Estado, não pode prosseguir. 
_Ele~ não têm o direi to a Fundo de Garantia, eles 

nao te~ o direito àqueles princípios que são re-
conhec~dos pela nossa Legislação. São dispensa-
dos, muitas vezes, do serviço sem nenhuma garan-
tia e essa anomalia não pode continuar no nosso 
Estad~ .. Nesse momento em que S.Exa. o Governa-
dor Hel~o Garcia tem anunciado ao Estado a refor 
mulação do seu Secretariado, fazemos um apelo aõ 
a~ual Secretário da Educação, o Prof. Octávio Eli 
~~o, que, sem dúvida nenhuma, é um homem sensível 
a~ reivindicações mais justas dos servidores do 
s~stema de Ensino. E fazemos um apelo para que 
S.Exa. deixe resolvido, não apenas o problema dos 
servidores, dos serventes e dos serviçais do Sis 
tema de Ensino do Estado de Minas Gerais, mas dei 
xe resolvido, de uma vez por todas, no Sistema de 
Ensino de Minas Gerais esta situação anômala da-
queles que são meramente convocados, daqueles que 
não são contratados por uma norma jurídica deteE 
minada, daqueles que não são contratados ou que 
não são efetivados pelo Estado e continuam trab~ 
lhando sem nenhuma garantia para suas famílias. 
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Fazemos um apelo para que S.Exa., antes de ter 
minar a sua profícua gestão na Secretaria da Edu 
cação, possa resolver definitivamente esse pro-
blema angustiante que não pertence apenas aos ser 
ventes, mas pertence também a todo o Sistema de 
Ensino de Minas Gerais. Que se resolva isso defi 
nitivamente, porque não é possível continuar abu 
sando da legislação. O Governo de Minas é também 
obrigado a cumprir a legislação federal, no que 
diz respeito ao trabalho, à Legislação Trabalhis 
ta. -

Fazemos um apelo para que, através dos órgãos 
competentes da Secretaria da Educação, possa ser 
resolvida definitivamente essa situação dos ser-
ventes das nossas escolas públicas, mas também 
de todos aqueles que estão servindo no Sistema de 
Ensino de nosso Estado. 

O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, para encami-
nhar a votação, o Sr. Deputado Samir Cecilio. 

O SR. DEPUTADO SAMIR CECÍLIO - Sr. Presidente 
e Srs. Depu ta dos. Estou de acordo com o parecer da 
comissão a respeito do que está sendo proposto a 
esta Casa. 

Estamos ocupando esta Tribuna hoje para mani-
festar também a nossa solidariedade a esta pare~ 
la da nossa população que, através de um traba-
lho dedicado, de um perseverante esforço comunitário 
de redenção deste Pais, empresta o melhor de sua 
inteligência, do seu coração e da sua solidarie-
dade ao Estado de Minas Gerais. 

Não podemos, como representante do povo e r~ 
presentante do povo pelo PMDB, afastar, neste ins 
tante caloroso, nossa voz, deixar de expressar os 
nossos sentimentos e deixar de tentar fazer fa-
lar a nossa vontade, que é a vontade do nosso p~ 
vo. 

Sr. Presidente e Srs. Deputados, diz o adágio 
popular que "ninguém põe peixe no anzol alheio". 
Eu sei que eu não posso pôr peixe no anzol dos 
serventes do Estado, mas eu sei que estes serven 
tes, que aqui estão hoje lutando por aquilo que 
é de direito, que é de justiça, estão colocando 
o peixe no seu anzol, porque sabem pautar as suas 
reivindicações de acordo com as tradições minei-
ras e brasileiras de disciplina, de solidarieda-
de e de compreensão. 

Se, nós, individualmente, não podemos pôr pei-
xe no anzol alheio, nós, como partido, o PMDB, 
nós como o povo, podemos dizer, sem falsa modés-
tia, que constituímos aquele partido que coloca 
peixe no anzol alheio, colaborando para que o p~ 
vo brasileiro alcance seus objetivos. 

Existe neste Pais, encabeçada pelas lideranças 
católicas, uma campanha no sentido de que se re-
parta o pão ou que se dê o pão a quem tem fome. 
Na simbologia de se dar pão a quem tem fome, na-
turalmente não se usa tão-somente como figura a 
riqueza do trigo que o lavrador lan~a à t~rra p~ 
ra ser ceifado e transformado amanha no pao que 
sacia afome, mas a simbologia da justiça, daqui-
lo que é o direito das comunidades menos favore-
cidas deste pais e em qualquer parte do globo. 

o PMDB, consciente deste direito e desta obri-
gação está presente nesta Tribuna para que o 
Sr. G~vernador do Estado, que é peemedebista, p~ 
ra que esta Casa, que na sua maioria é peemede-
bista, possa auscultar de perto, como sempre o 
fez as reivindicações do povo, levando-as como 
a b~ndeira mais alta, mais eloqüente e mais digna. 

Por isto, senhores serventes do Estado de Mi-
nas Gerais, vocês que participam com o seu trab~ 
lho, vocês que participam com solidariedade na 
condução deste país, que nós já antevemos promi~ 
sor, porque no~os rumos estão se delin~an?o, eu 
os concito a nao se esmorecerem, a pers~st~em na 
luta pela defesa de seus direitos, pelo resguar-
do daquilo que é essencial à dignidade humana,uma 
remuneração condigna pelo trabalho, para que na 
mesa do povo brasileiro não falte pão, para que 
na cama dos brasileiros não falte a forração ne-
cessária e, sobretudo, para que não falte à nos-
sa gente a dignidade e a altivez de um povo tão 
excelente como é o nosso. 

Se hoje nós estamos nesta Tribuna, é porque 
nós somos a representação da voz dos senhores, 
fomos aqui conduzidos pelo voto do povo, a través do 
PMDB. 

Todas as vezes em que essas galerias são toma-
das pela nossa gente, são enriquecidas pelo mate 
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rial humano, que aqui está presente, o que se s~ 
te, neste Plenário, é o reviver da democracia, o 
direito do povo de discutir e contestar o gover-
no, para que, nesta terra, se faça justiça e se 
tenha liberdade. Naturalmente, já é um chavão co 
rnurn o ouvir-se dizer que os cofres públicos es-
tão exauridos, o que é urna grande verdade. O fu-
ro do INAMPS não é apenas de um trilhão de cru-
zeiros, mas de oito trilhões corno disse ontem o 
Sr. Presidente. O rombo nas diversas autarquias 
deste país e nos diversos órgãos do governo não 
é pequeno. É bem verdade que a situação finance! 
ra brasileira não é boa, mas também é verdade 
que os cofres públicos foram esvaziados e, se 
não houvessem sido, esses milhÕes de cruzeiros que 
foram queimados e jogados no torvelinho da indi~ 
ciplina administrativa dariam muito bem para pa-
gar os nossos operários um salário condigno, à 
altura da dignidade desta Pátria e de sua gente. 
Por isso, mais urna vez, renovo desta tribuna, aos 
Poderes constituídos do Estado e da Nação que 
olhem com olhos de ver e não com areia neles os 
reclamos da nossa gente e os direitos do nosso 
povo. 

o SR. PRESIDENTE - Continua em votação o arti-
go 19. Os Srs. Deputados que o aprovam permane-
çam corno se encontram. (-Pausa) Aprovado. Em vo-
tação o artigo 29. Os Srs. Deputados que o apro-
vam queiram permanecer corno se encontram. (-Pau-
sa) Aprovado. Em votação o artigo 39. Os Srs. Deputa-
dos que o aprovam queiram permanecer corno se en-
contram. (-Pausa) Aprovado. Aprovado em discus-
são única, o Projeto de Lei n9 1.123/84. (- A C~ 
missão de Redação.) 

Discussão única do Projeto de Lei n9 1.129/85, 
do Sr. Governador do Estado, que dá nova redação 
ao artigo 19 "caput" da Lei n9 8.466, de 16 de 
novembro de 1983, que autoriza o Poder Executivo 
a doar imóvel de propriedade do Estado. As Comi~ 
sões de Justiça, de Economia e de Finanças opi-
nam pela aprovação do projeto. Em discussão o pr~ 
jeto. Não havendo oradores inscritos, encerra-se 
a discussão. Em votação o artigo 19 do projeto. 

os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam corno 
se encontram. (-Pausa) Aprovado. Em votação o ar 
tigo 29. Os Srs. Deputados que o aprovam perrnane 
çarn corno se encontram. (-Pausa) Aprovado. Aprova 
do o Projeto de Lei n9 1.129/85. (-A Comissão de 
Redação.) 

- A se·guir, submetidos à votação, nos tenros re 
girnentais, são aprovados, cada um por sua vez, 
sem debates, os seguintes projetos: 

Em 1~ discussão, os Projetos de Lei n9s 603/84, 
do Sr. Deputado Jairo Magalhães Alves, que supri 
me os parágrafos 19 e 29 do artigo 19 da Lei n9 
4.260, de 10 de outubro de 1966, e 1.051/84, do 
Sr. Deputado Eurípedes Craide, que autoriza o Po 
der Executivo a doar imóvel à Prefeitura de SãÕ 
Roque de Minas. (-As Comissões de Justiça, Eco-
nomia e Finanças.) 

PALAVRAS DO SR. PRESIDENTE 
A Presidência esclarece aos Srs. Deputados que, 

embora o Regimento Interno da Casa, em seu arti 
go 78, § 19, proíba que as galerias se manifes= 
tem so~re o que se passa no plenário, deixou de 
advertl-las, quando aplaudiram os oradores que 
di~c~rsavam_da tribuna, em homenagem à sua sirn-
pllcldade, a sua humildade e à ordem com que a-
qui se hoverarn e também à justiça das reivindica 
ções desses servidores do Estado que vieram ate 
esta Casa do povo, confiantes numa solução por 
parte de seus representantes legítimos. 

Quanto a_esta Presidência, tudo fará para que 
a postulaçao desses humildes servidores seja a-
tendida. 

ENCERRAMEN'rO 
O S~. PRESIDENTE - Cumprido o objetivo da con-

vocaçao, a Presidência encerra a reunião e convo 
:a os Srs. Deputados para a especial de logo maiS, 
as 15 horas, destinada à homenagem à memória do 
ex-~e~u~ado Fáb~o Botelho Notini, e para a extr~ 
ordlnarla, tarnbern de hoje, às 20h30min, nos ter 
mos do edital de convocação. 

- Levanta-se a reunião. 
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167ª REUNIÃO EXTR/\ORDINÁRI/\ D/\ ASSEMBLÉIA 

LEGISL/\TIV/\, EM 28 DE MARÇO DE 1985 

PRESIDENCIA DO SR. DEPUTADO FERNANDO RAINHO. 
SUMÁRIO: COMPARECIMEN'l'O - ABERTURA - ATA -Que~ 

tões de ordem; inexistãncia de "quorum" - ENCER-
RAMENTO: 

COMPARECIMENTO 
Às 20h45min, comparecem os Srs. Deputados: 
Dálton Canabrava - Fernando Rainha - José Ma-

ria Chaves - Alcyr Nascimento - Antõnio da Araú-
jo - Antõnio Faria - Artur Fagundes - Clãuber C~ 
neiro - Clodesmidt Riani - Delfim Ribeiro - Elmo 
Braz - Eurípedes Craide - Genésio Bernardino _ 
Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Ribeiro - He-
lio Resende - Hugo Campos - João Araújo Ferraz -
João Rosa - José da Conceição - José Santana- J~ 
arez llosken - Kemil Kumaira - Luiz Alberto Rodri 
gues - Luiz Vicente - Marcos Peixoto - Pedro Nar 
ciso - Petrônio Matias - Raimundo Albergaria-Rai 
mundo Rezende - Roberto Luiz Soares - Samir Ceci 
lio - Sílvio Mitre - Vera Coutinho -Wainer Ávila.-

ABER'l'URA 
O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO FERNANDO RAINHO)- A 

lista de comparecimento registra a existãncia de 
número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob 
a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. 

ATA 
Com a palavra o Sr. 29-Secretário, para proce-

der à leitura da ata da reunião anterior. 
O SR. DEPU'l'ADO HUGO CAMPOS, 29-Secretário "ad 

hoc", procede à leitura da ata da reunião ante-
rior, a qual é aprovada sem restriçÕes. 

QUESTOES DE ORDEM 
O SR. DEPUTADO EUR1PEDES CRAIDE - Sr. Preside.!!_ 

te, solicito a V.Exa. que, em virtude da falta 
de "quorum", encerre, de plano, a presente reu-
nião. 

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO RODRIGUES - (- Sus 
cita questão de ordem, a ser publicada em outra 
edição.) 

O SR. DEPUTADO EURÍPEDES CRAIDE - Sr. Presiden 
te, respondo à questão de ordem do Deputado Luiz 
Alberto. Primeiramente, creio que não há deputa-
do eleito por uma cidade. Eu sou deputado eleito 
por Minas Gerais. Sendo Deputado de Minas Gerais, 
eu sou representante de 722 municípios, de que 
se compõe o Estado. Conseqüentemente, ninguém é d.<?_ 
no de nada. Somos, todos, representantes de to-
dos os municípios do Estado. De mais a mais, que 
ro crer que há mui to tempo vem esta Assembléia s:;~ 
pendendo os trabalhos, por falta de "quorum", nao 
a meu pedido, mas a pedido de outros ~eputados. 
s. Exa. é que supôs que a minha intençao era su~ 
tara votação do seu projeto. Acho que S. Exa., 
por uma questão de ética parlamentar, devia ter 
conversado comigo, antes de levantar esta ques-
tão de ordem, e assim teria evitado o dissaborde 
algo tão desnecessário. 

ENCERRAMENTO 
o SR. PRESIDEN'l'E - A Presidência, em atendime,.!!. 

to à primeira questão de o:dem susci~a~a pelo n.<?_ 
bre Deputado Eurípedes Cralde e verlflcando de 
plano a inexistãncia de número regimental pa7~ o 
prosseguimento dos trabalhos, ence:r~ ~ reunlao, 
convocando os Deputados para a ordlnarla ~e ama-
nhã, dia 29, às 9 horas, com a ordem do dla já 
anunciada. 

- Levanta-se a reunião. 
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29&!! REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA, EM 29 DE MARÇO DE 1985 

PRESID~NCIA DOS SRS. DEPUTADOS StRGIO EMÍLIO, 
FERNANDO RAINHO E MÁRIO PACHECO. 

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - ATA - EX-
PEDIENTE: Mensagens n9s 574 a 584/85 (Convênios)-
Oficios - Telegrama - Cartão - APRESENTAÇAO DE 
PROPO~IÇ<JES E ORADORES INSCRI'l'OS: Projeto de Re-
soluçao n9 1.212/85 - Projetos de Lei n9s 1.213 
e 1.214/85 - Requerimentos n9s 2.698, 2.700, 2.701, 
2.702 e 2.703/85- Requerimentos s/n9, dos Srs. 
Deputados Jêsus Trindade, Neif Jabur (2) Wainer 
Ávila e Josê Pereira - Discurso e Requerimento n9 
2.704/85, do Sr. Deputado Clodesmidt Riani- Dis 
cursos dos Srs. Deputados Ferraz Caldas Mares 
Guia, Manoel Conegundes e Jaime Martins'- Discur 
so ~ Requerimento n9 2.699/85, do Sr. Deputado 
Jose S<;-nt<;:na - ORDEM DO DIA: li? FASE: Nomeação 
de Com~ssao - Requerimento do Sr. Deputado Rai-
mundo Albergaria (regime de urgência para o Pro-
jeto de Resolução n9 1.176/85) · chamada· falta 
de "quorum" - Questões de arde~ - ENCERRÁMENTO -
ORDEM DO DIA. 

COMPARECIMENTO 
A~ 9hl5min, comparecem os Srs. Deputados: 
9a~ton Ca~abrava - João Pinto Ribeiro - Sérgio 

Em~l~o - Joao Pedro Gustin - Fernando Rainha -
Ademir Lucas - Agostinho Patrus - Antônio de Araú 
j? -.Antônio.Faria- Artur Fagundes- Clodesmidt 
R~an~ - De~f~m Ribeiro - Domingos Lanna - Elmo 
Braz -.Eur~pedes Craide- Felipe Néri- Fernando 
Junque~ra - Ferraz Caldas - Genésio Bernardino -
Geraldo Per~ira Sobrinho - Geraldo Ribeiro- Hugo 
C~mpos -.Ja~me Martins -Jairo Magalhães Alves -
Jesus T~~ndade - João Araújo Ferraz - João Barba 
sa - Joao Rosa - José da Conceição - José Geral= 
do de Oliveira - José Laviola - Luiz Alberto Ro-
drigues - MaiXJel Conegundes - Marcos Peixoto -
Mares Guia - Mário Pacheco - Narcélio Mendes -
Neif Jabur - Otacilio Miranda - Paulo Almada -
Pedro Narciso - Raimundo Rezende - Roberto Jun-
queira - Samir Cecilia - Wainer Ávila. 

ABERTURA 
O SR. PRESIDEN'l'E (DEPU'l'ADO FERNANDO RAINHO) -

A li~ta de comparecimento registra a existência 
de numero regimental. Declaro aberta a reunião. 
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos tra-
balhos. 

Co~ a ~alavra o Sr. 29-Secretário, para proce-
der a le~tura da ata da reunião anterior. 

ATA 
O SR. DEPUTADO CLODESMIDT RIANI, 29-Secretário 

"ad hoc", procede ã leitura da ata da reunião an 
terior, a qual é aprovada sem restrições. 

EXPEDIENTE 
o,SR. _DEPUTADO FERRAZ CALDAS, 19-Secretário "ad 

hoc , le o seguinte expediente: 

MENSAGEM N9 574/85 
Belo Horizonte, 26 de março de 1985. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

T~nho a honra de encaminhar a V.Exa.,para apro 
vaçao dessa egrégia Assembléia Legislativa, nos 
termos do artigo 31, item XX, da Constituição do 
Estado, em teor de cópia, o Convênio celebrado en 
tre o Estado de Minas Gerais, através da Secret~ 
ri<;- de Estado ~a Agricultura, e a Empresa de Pes 
qu~sa Ag~opecuaria de Minas Gerais - EPAMIG. -

O Convenio em apreço, firmado em 23 de outubro 
de.l984, tem a finalidade de implementar a pes-
qu~sa _para a produção de álcool a partir da cana-
de-açucar, na base fisica daquela empresa, situa 
da no Municipio de Felixlândia, com vistas ao apil 
maramcnto da tecnologia do processo e da qualidade do pro-
duto. 

De acordo com as estipulações constantes do Ajus·· 
te, obriga-se a Secretaria de Estado da Agricul-
tura a repassar à EPAMIG a importância de CR$ 
55.000.000 (cinqüenta c cinco milhões de cruzei-
ros), correspondente ao custo dos investimentos 

previstos no projeto. Por seu turno, compromete-
se a EPAMIG a fornecer mensalmente, no prazo de 
2 (dois) anos, a cota de 10.000 (dez mil) litros 
de álcool para uso dos veículos daquela Secretmda 

Nesta oportunidade, renovo a V.Exa. a manifes-
tação do meu elevado apreço e distinta considera 
ção. 

Hélio Carvalho Garcia, Governador do Estado de 
Minas Gerais. 

- Publicar. A Comissão de Justiça. 
MENSAGEM N9 575/85 

Belo Horizonte, 26 de março de 1985. 
Exm9 Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Tenho a honra de encaminhar a V. Exa., para a-
provação dessa egrégia Assembléia Legislativa, 
nos termos do artigo 31, item XX da Constituição 
do Estado, em cópia, o incluso Convênio celebra-
do em 3 de setembro de 1984 entre o Estado de Mi 
nas Gerais, através da Secretaria de Estado d~ 
Saúde, e a Fundação Oswaldo Cruz. 

O Convênio em apreço tem por objetivo estabele 
cer a Cooperação Técnica e Financeira para a im= 
plantação do Centro de Informações Tóxico-Farma-
cológicas do Estado de Minas Gerais. 

Ao ensejo, renovo a V. Exa. as expressões de 
meu apreço e consideração. 

Hélio Carvalho Garcia, Governador do Estado de 
Minas Gerais. 

- Publicar. A Comissão de Justiça. 
MENSAGEM N9 576/85 

Belo Horizonte, 26 de março de 1985. 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Tenho a honra de encaminhar a V. Exa.,para apro 
vação dessa egrégia Assembléia Legislativa, nos 
termos do artigo 31, item XX, da Constituição do 
Estado, em cópia, o 'rermo Aditivo n9 1, firmado 
em 25 de janeiro de 1985, ao Convênio Geral de 
Intenções celebrado em 12 de junho de 1984 entre 
o Estado de Minas Gerais, através da Secretaria 
de Estado da Saúde, e o Município de Congonhas, 
objetivando a prestação de assistência médico-sa 
nitária à população do referido Município, apro= 
vado por essa Casa, através da Resolução n9 3.458, 
de 3 de dezembro de 1984. 

O Aditivo em apreço visa atender ao disposto 
no inciso V. da Cláusula Terceira do Convênio ori 
ginal, no tocante à alocação de recursos humanos. 

Sirvo-me da oportunidade para renovar a V.Exa. 
as expressões de meu elevado apreço e estima. 

Hélio Carvalho Garcia, Governador do Estado de 
Minas Gerais. 

- Publicar. A Comissão de Justiça. 

MENSAGEM N9 577/85 
Belo Horizonte, 26 de março de 1985. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

'renho a honra de encaminhar a V. Exa. para a pro 
vação dessa egrégia Assembléia Legislativa, nos 
termos do artigo 31, item XX, da Constituição do 
Estado, em cópia, o incluso Décimo Quarto Termo 
Aditivo, firmado em 10 de dezembro de 1984,ao Co:::_ 
vênio celebrado em 4 de fevereiro de 1985 entre 
o Ministério da Agricultura e o Estado de Minas 
Gerais, através da Secretaria de Estado da Agri-
cultura, aprovado pela Resolução n9 1.136, de 27 
de junho de 1975. 

o 'I' ermo Aditivo em apreço tem por objetivo dar 
continuidade ã execução do programa que visa à 
manutenção da Comissão Estadual de Planejamento A-
gricola de Minas Gerais, através da alocação de no 
vos recursos financeiro8. 

Ao ensejo, renovo a V. Exa. as expressões de meu 
apreço e consideração. 

Hélio Carvalho Garcia, Governador do Estado de 
Minas Gerais. 

- Publicar. A Comissão de Justiça. 
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MENSAGEM NQ 578/85 
Belo Horizonte, 26 de março de 1985. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Tenho a honra de encaminhar a V. Exa.,para apro 
vação dessa egrégia Assembléia Legislativa, nos 
termos do artigo 31, item XX, da Constituição do 
Estado, em cõpia, o Convênio celebrado entre o 
Estado de Minas Gerais, através da Secretaria de 
Estado da Agricultura, e a Associação dos Produ-
tores Rurais de Encruzilhada, com sede no Municí 
pio de Coroaci. -

O Convênio em apreço objetiva dotar a Associa-
ção de meios financeiros necessários à constru-
çao de um mini-armazém no Município de Coroaci, 
dentro do Plano Operativo do Componente Coopera-
tivismo e Associação dos Produtores do MG-II exe 
cutado pela Secretaria, através da SUDECOOP, nÕ 
exercício de 1985, para contribuir, destarte, no 
processo de comercialização dos produtos agríco-
las das comunidades polarizadas pela Associação. 

Nesta oportunidade, renovo a V.Exa. a manifes-
tação de meu apreço e distinta consideração. 

Hélio Carvalho Garcia, Governador do Estado de 
Minas Gerais. 

- Publicar. A Comissão de Justiça. 
MENSAGEM NQ 579/85 

Belo Horizonte, 26 de março de 1985. 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia 
do Estado de Minas Gerais. 

Legislativa 

Tenho a honra de encaminhar a V.Exa., para apr~ 
vação dessa egrégia Assembléia Legisla~iv~'- nos 
termos do artigo 31, item XX, da Const~tu~çao do 
Estado o Terceiro Termo Aditivo, firmado em 24 
de out~bro de 1984, ao Convênio celebrado em 24 
de setembro de 1981 entre o Estado de Minas Ge-
rais através da Secretaria de Estado da Agricul 
tura' e a Associação Brasileira dos Criadores de 
cavaÍo Marchador da Raça Mangalarga, objetivando 
dar continuidade e expansão aos Program~s de Me-
lhoramento Zootécnico e Registro Genealogico do 
cavalo Marchador da Raça Mangalarga, e divulga-
ção, entre os criadores, da importância do trab~ 
lho de aprimoramento da raça, aprovado pela Res~ 
lução Legislativa n9 2.703, de 29 de março de 
1982. o Termo Aditivo em apreço tem por finalidade o 
repasse à Associação, no exercício a q~e se r~f~ 
re da importância de Crl3.000.000 (tres milhoes 
de' cruzeiros), à conta de dotação prõpria do Or-
çamento da Secretaria de Estado da Agricultura. 

Nesta oportunidade, reitero a V.Exa. a manifes 
tação de meu elevado apreço e distinta considerã 
ção. 

Hélio carvalho Garcia, Governador do Estado de 
Minas Gerais. 

- Publicar. A Comissão de Justiça. 

MENSAGEM N9 580/85 
Belo Horizonte, 26 de março de 1985. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Tenho a honra de encaminhar a V.Exa.,para apr~ 
vação dessa egrégia Assembléia Legisla~iv~,- nos 
termos do artigo 31, item XX, da Const~tu~çao do 
Estado, em cõpia, o Segundo Termo Aditivo ao Co~ 
vênia celebrado em 24 de fevereiro de 1983 entre 
0 Estado de Minas Gerais, através da Secretaria 
de Estado da Agricultura, e a Associação B~asi
leira dos Criadores de Zebu, para manutençao do 
Programa de Registro Genealõgico e Provas Zooté~ 
nicas no Estado de Minas Gerais, aprovado pela 
Resolução n9 3.427, de 14 de novembro de 1984, 
desta Casa. 

o Aditivo em apreço tem por objetivo prorrogar 
a vigência do Convênio original por mais doze (12) 
meses e suplementar os recursos destinados à ma-
nutenção do referido Programa no corrente exerci 
cio. 

Sirvo-me da oportunidade para renovar a V.Exa. 
as expressões de meu elevado apreço e estima. 

Hélio Carvalho Garcia, Governador do Estado de 
Minas Gerais. 

- Publicar. A Comissão de Justiça. 

MENSAGEM NQ 581/85 
Belo Horizonte, 26 de março de 1985. 

Exmo.Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

T:;nho a honra de encaminhar a V. Exa., para apro 
vaçao dessa egrégia Assembléia Legislativa, nos 
termos do artigo 31, item XX, da Constituição do 
Estado, em cõpia, o Convênio Geral de intenções 
celebrado em 31 de outubro de ·1984 entre o Esta-
do de Minas Gerais, através da Secretaria de Es-
tado da Saúde, e a Companhia de Habitação do Es-
tado de Hinas Gerais - COHAB-MG. 

O Convênio em apreço tem por objetivo o estabe 
lecimento de bases de cooperação técnica, visan-
do a integração de atividades. 

Nesta oportunidade, renovo a V. Exa. a manifes 
tação de meu apreço e distinta consideração. -

Hélio Carvalho Garcia, Governador do Estado de 
Hinas Gerais. 

- Publicar. A Comissão de Justiça. 

MENSAGEM NQ 582/85 
Belo Horizonte, 26 de março de 1985. 

Exm9 Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Tenho a honra de encaminhar a V. Ex~, em co-
pia, para aprovação dessa egrégia Assembléia Le-
gislativa, nos termos do artigo 31, item XX, da 
Constituição do Estado, o incluso ·rerceiro Termo 
Aditivo, firmado em 25 de outubro de 1984, ao Con-
vênio celebrado entre o Estado de Minas Gerais, 
através da Secretaria de Estado da Agricultura, e 
a Associação Mineira dos Criadores de suínos, 
tendo por objeto a manutenção do Programa de Re-
gistro Genealõgico de Raças e o Fomento da Cria-
ção de Suínos do Estado de Minas Gerais, aprova-
do pela Resolução n9 2.849, de 25 de agosto de 
1982, dessa Casa. 

As despesas com a execução do presente Termo 
Aditivo correrão à conta da dotação orçamentária 
prõpria, consignada no orçamento da referida Se-
cretaria. 

Nesta oportunidade, reitero a v. Ex~ a mani-
festação de minha elevada estima e distinta con-
sideração. 

Hélio Carvalho Garcia Governador do Estado de 
Minas Gerais. ' 

- Publicar. À Comissão de Justiça. 

MENSAGEM N9 583/85 
Belo Horizonte, 26 de março de 1985. 

Exm9 Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

'l'enho ':1 honra de encaminhar, por intermédio de 
V: Ex~~ a aprovação dessa egrégia Assembléia Le-
g~sla~~v~,_nos termos do artigo 31, item XX, da 
Const~tu~çao do Estado o Convênio celebrado em 
25 de janeiro de 1985 ~ntre o Ministério daAgri-
cu~tu~a e a Secretaria de Estado da Agricultura, 
Ob]et~vando a execução do Projeto Pesagem Porta 
a Porta. 

Os objetivos do Convênio serão desenvolvidos 
com recursos oriundos do Ministério da Agricul-
tura, através de um Programa de Trabalho a ser 
elab~rado pelas partes, destinado à pesagem da 
uva JUnto aos produtores cadastrados no Ministé-
rio, bem como ao treinamento de auxiliares em pe-
sagem e preenchimento de formulários. 

Sirvo-me_da oportunidade para renovar a v. Ex~ 
as e~press~es de meu elevado apreço e distinta 
cons~deraçao. 

Hélio Carvalho Garcia Governador do Estado de 
Minas Gerais ' 

- Publicar. A Comissão de Justiça. 

MENSAGEM N? 584/85 
Belo Horizonte, 26 de março de 1985. 

Exm•; Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Tenho a honra de encaminhar a V. !~~', para apro-· 
vação dessa egrégia Assembléia Legislativa, nos 
termos do artigo 31, item XX, da Constituição do 
Estado, em c6pia, o Primeiro Termo Aditivo ao 
Conv8nio celebrado a 28 de novembro de 1983 en-



tre o Estado de Minas Gerais, através da Secre-
taria de Estado da Saúde, e o Município de Res-
saquinha, tendo por objetivo a implantação de 
serviço de abastecimento de água na localid2:cle de 
Alfredo Vasconcelos, aprovado pela Resolução n9 
3.368, de 10 de outubro de 1984. 

O Termo Aditivo em apreço, celebrado a 7 de no-
vembro de 1984, altera as Cláusulas Terceira, 
Quinta e Oitava do Convênio original, através do 
qual ajustou-se a implantação do Projeto de Sa-
neamento Básico do Programa do Hinistério da Saúde, 
referentes a orçamento, recursos financeiros e 
vigência, permanecendo inalteradas as demis Cláu-
sulas do Convênio aditado. 

Nesta oportunidade, renovo a V. Ex~ a manifes-
tação de meu apreço c distinta consideração. 

Hélio Carvalho Garcia, Governador do Estado de 
Hinas Gerais 

- Publicar. A Comissão de Justiça. 
(Nota da Divisão de Redação e Publicação: Os 

Convênios e Termos Aditivos a que se referem as 
Hensagens n9s 574 a 584/85 foram publicados no 
"Diário do Legislativo" de 2/4/85). 

OFÍCIO 
Belo Horizonte, 20 de março de 1985. 

Exm9 Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Hinas Gerais. 

Com prazer, acuso recebido o Oficio n9 244/85/mcl, 
de 12 de março corrente, em que V. Ex~ comuni-
cou que, a requerimento dos Srs. Deputados Antô-
nio Alves de Araújo e outros, foi consignado em 
ata dos trabalhos dessa Casa um voto de desagra-
vo à Policia Civil, duramente atingida pelo as-
sassinato de detetives por marginais. 

Ao apresentar a V. Ex~ os agradecimentos desta 
Secretaria, peço estendê-los aos autores da pro-
posição e aos demais integrantes dessa egrégia 
Assembléia Legislativa, oportunidade em que res-
salto que manifestação dessa natureza, além de 
con~titu~r vivo estimulo, é recebida com grande 
sat1sfaçao pelos policiais civis do Estado, que 
vêem reconhecidos seus esforços em prol da defe-
sa da sociedade. 

Prevaleço-me do ensejo para renovar a V. Ex~ 
os protestos de elevada estima e consideração. 

Chrispim Jacques Bias Fortes, Secretário de Es-
tado da Segurança PÚblica 

- Ciente. Publicar. 

OFÍCIO 
Belo Horizonte, 11 de março de 1985. 

Exm9 Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Agradecendo a comunicação contida no Oficio n9 
118/85, venho manifestar a v. Ex~, em meu nome e 
no dos Conselheiros deste Tribunal os nossos 
cumprimentos pela sua eleição à Pr~sidência des-
sa egrégia Assembléia Legislativa, extensivos aos 
Exm9s Deputados componentes da Mesa. 

Certo de que V. Ex~ irá dignificar o exercício 
d~ Chefia do Poder Legislativo de Minas Gerais, 
s1rvo-me da oportunidade para renovar-lhe ospro-
tes~os de elevado apreço e distinta consideração. 

Hercules Diz Ventura, Presidente do Tribunal de 
Contas do Estado de Minas Gerais. 

- Ciente. Publicar. 
OFÍCIOS 

Do Sr. Antônio Alberto Canabrava, Diretor-Ge-
ral do DER, a propósito do Requerinento n9 1.793/84, 
de autoria do Sr. Deputado Geraldo Ribeiro, em 
que solicita a construção de passeios e passare-
las no trecho da BR-381 que corta o Bairro Cala-
dinho, em Coronel Fabriciano, informando que, fa-
ce às dificuldades orçamentárias do órgão e ao 
alto custo das obras, aquele pedido não poderá 
ser atendido. 

- Ciente. 
Do Ten-Cel. Fabiano de Oliveira Castro, Secre-

tário Executivo da coordenadoria Estadual de De-
fesa Civil, agradecendo voto de aplauso, de ini-
ciativa do Sr. Deputado José Santana, àquela coor-
denadoria, pelo trabalho de socorro à população 
atingida pelas últimas enchentes. 

- Ciente. 
Do Sr. Hélio Gurgel, Presidente da Câmara Mu-
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nicipal de Ribeirão das Neves, cumprimentando o 
Sr. Presidente, Deputado Dálton Canabrava, e de-
mais membros da nova Mesa Diretora da Casa. 

- Ciente. Agradecer. 
Do Sr. Antônio Fernandes Leite, Presidente da 

Câmara Hunicipal de Santa Fé de Minas, acusando 
e agradecendo o recebimento do exemplar n9 1 do 
órgão informativo desta Casa, "Tribuna da Assem-
bléia", e comunicando a eleição e a composição 
da nova Mesa Diretora daquela Casa Legislativa 
Municipal. 

-Ciente. Agradecer. 
Do Sr. Fernando Lúcio Donzeles, Prefeito de 

Além Paraíba e Presidente do Consórcio para o 
Desenvolvimento Integrado dos Municípios do Es-
tado de Minas Gerais no Vale do Paraíba do Sul 
- CODIVAP, pleiteando apoio para que seja criado 
projeto de lei que modifique a Lei Complementar 
n9 15, fixando justos parâmetros na definição de 
subsídios de prefeitos. 

- Ciente. 
Do Sr. André Montalvão da Silva, Presidente da 

Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Es-
tado de Hinas Gerais, solicitando apoio para a 
realização de ato público em Capelinha, relacio-
nado com o assassinato do trabalhador rural José 
Gomes da Silva. 

- Ciente. 
Do Sr. Remédios Mira Fernandes da Silva, Pre-

sidente do Sindicato dos Empregados em Entidades 
Culturais Recreativas, de Assistência Social, de 
Orientação e Formação Profissional do Estado de 
Minas Gerais, solicitando apoio da Casa no sen-
tido de que o SERVAS seja dotado de recursos que 
possibilitem o atendimento de reivindicação de 
seus serviqores. 

- Ciente. 
TELEGRAMA 

Do Sr. Carlos Sant 'Anna, Ministro da Saúde, acu-
sando recebimento de comunicação sobre a eleição 
e composição da nova Mesa Diretora e augurando 
votos de êxito no desempenho das novas funções. 

- Ciente. 

CARTÃO 
Do Sr. Ruy Feital de Lemos, Presidente da Câ-

mara Municipal de São Gonçalo do Sapucai, comu-
nicando a eleição e composição da nova Mesa Di-
retora daquela casa Legislativa. 

- Ciente. Agradecer. 

APRESENTAÇÃO DE PROPOSIÇÓES E ORADORES INSCRITOS 

o SR. PRESIDENTE - A Mesa vai passar a receber 
proposições e a conceder a palavra aos oradores 
inscritos. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 1.212/85 
Autoriza o uso, pela ASPAS, de dependência do 

Palácio da Inconfidência. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge 

rais aprova: 
Art. 19 - Fica autorizado o uso da sala n9 31}-·-

C do Palácio da Inconfidência, pela Associaçao 
F~minina de Assistência Social - ASFAS, no peri~ 
do é:e 6 a 11 de maio de 1985, a partir das 19 horas. 

Art. 29 - Esta resolução entra em vigor na da-
ta de sua publicação. 

Sala das Reuniões, 29 de março de 1985. _ 
Dálton Canabrava - João Pinto Ribeiro - Sergio 

Emílio - José Bonifácio Filho - João Pedro Gus-
tin - Fernando Rainho - José Maria Chaves. 

JUS'l'IFICAÇÃO - 'l'em sido solicitada, reiterada-
mente, por funcionários da noss~ Secr~t~ria, a 
promoção, por parte da Associaçao Fem1n1~a de A~ 
sistência Social - ASPAS, em um novo per1odo, do 
Curso de Controle Mental José Silva, que tev:; gra!::_ 
de participação quando aqui realizado, no mes de 
fevereiro findo. 

Justifica-se, pois, a cessão daquela dependên-
cia, para a promoção pretendi~a, num justo aten-
dimento às inúmeras solicitaçoes feitas pelos no~ 
sos funcionários. 

A autorização de que trata esta resolução encon 
tra-se amparada pela Resolução da Mesa n9 2.131, 
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de 3 de setembro de 1979. 
Dálton Canabrava 
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do 

dia para 1? discussão, nos termos do artigo 184 
e seu § 19 do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N9 1.213/85 
Declara de utilidade pública o Riviera Atléti-

co Clube. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge-

rais decreta: 
Art. 19 - Fica declarado de utilidade pública 

o Riviera Atlético Clube, com sede em Belo Hori-
zonte. 

Art. 29 - Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Sala das Reuniões, 29 de março de 1985. 
Ademir Lucas - Raimundo Rezende - Fernando Rai-

nha - José Geraldo de Oliveira - Antõnio Faria -
Clêuber Carneiro - Ferraz Caldas. 

JUSTIFICAÇÃO: O Riviera Atlético Clube é uma 
entidade desportiva da mais alta conotação soci-
al. 

Vem desde 1979 acolhendo a juventude para a 
prática do esporte e contribuindo para a saúde 
dos moços e lazer da sociedade. 

O projeto que ora apresento está instruido com 
os elementos exigidos em lei. 

Ademir Lucas 
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do 

dia para 1? discussão, nos termos do art. 184 e 
seu § 19 do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N9 1.214/85 
Declara de utilidade pública o Serviço de Re-

cuperação e Assistência Social, com sede em Pas-
sos. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge-
rais decreta: 

Art. 19 - Fica declarado de utilidade pública 
o Serviço de Recuperação e Assistência Social, com 
sede na cidade de Passos. 

Art. 29 - Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Sala das Reuniões, 29 de março de 1985. 
Neif Jabur - Paulo Araújo - Antônio Faria - Eu-

ripedes Craide - Jairo Magalhães Alves Hugo 
Gontijo 

JUSTIFICAÇÃO: O Serviço de Recuperação e As-
sistência Social, com sede no Município de Pas-
sos, fundado em 19/5/66, é uma sociedade civil, 
sem fins lucrativos, com objetivos filantrÓpkos. 

A referida sociedade tem por finalidade pres-
tar assistência à comunidade local, através de 
criaçªo de escolas de alfabetização de adultos, 
criaçao de postos de assistência médica, farma-
cêutica e dentária, destinados a pessoas neces-
sitadas~ p:om~ver a recuperação de menores;pres-
tar ass~stenc~a a pessoas de idade avançada ou 
portad~r~s de moléstias graves e incapacitadas, 
temporar~a ou permanentemente, para o trabalho. 

Em vista dos inestimáveis serviços prestados à 
comunidade passense, apresentamos à casa este 
projeto, que, esperamos, contará com a aprovação 
dos nobres colegas, reconhecendo-se, assim, a 
utilidade pública daquela sociedade. 

Neif Jabur 
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do 

dia para 1? discussão, nos termos do art. 184 e 
seu § 19 do Regimento Interno. 

REQUERIMENTO N9 2.698/85 

Exm9 Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado abaixo assinado, ouvida a Casa, re-
quer de V. Ex? seja enviada solicitação ao Exm9 
Sr. Ministro das Minas e Energia, Dr. Aureliano 
Chaves; ao Exm9 Sr. Ministro do Trabalho Dr. Al-
mir Pazzianoto, e ao Exm9 Sr. Governador

1

do Es-
tado,.Dr. Hélio Garcia, no sentido de que estas 
autor~dades tomem as medidas necessárias junto à 
MBR para que a mesma destine parte do seú miné-
rio de ferro tipo exportação para as siderúrgi-
cas mineiras, proporcionando, assim, condições 
de melhoria na qualidade de produção de ferro 

guza em nosso Estado. 
Requer, ainda, seja enviada cop~a de inteiro 

teor do pronunciamento anexo às mesmas autorida-
des. 

Plenário Presidente Juscelino Kubitschek, 
de março de 1985. 
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Sérgio Emílio - Fernando Rainha - Ronaldo Car-
valho - José Pereira - Elmo Braz - Geraldo da 
Costa Pereira 

JUSTIFICAÇÃO: Sr. Presidente, Srs. 
Ocupo hoje esta tribuna para tecer 
relacionados com a MBR - Minerações 
Reunidas S. A. 

Deputados. 
comentários 
Brasileiras 

Segundo me consta, a MBR, com uma política in-
tempestiva e inadequada para com a nossa reali-
dade, vem cortando, inesplicavelmente, o forne-
cimento do minério de ferro para algumas side-
rúrgicas, proporcionando, inclusive, o fechamen-
to de siderúrgicas na cidade de Sete Lagoas e, 
conseqüentemente, o desemprego de centenas de 
pais de família, criando grave problema social 
para a nossa região. 

Empresas sete-lagoanas que sempre contaram com 
o fornecimento de minério de ferro pela MBR e 
que sempre honraram seus compromissos rigorosa-
mente recebem agora um simples comunicado de que 
não contarão mais com este fornecimento. 

Deve-se ainda considerar que essas empresas se 
instalaram motivadas pelo fornecimento da MBR e, 
de repente, tiveram ceifado o seu cordão umbili-
cal, o que ocasiona a morte por inanição de si-
derúrgicas que transformaram Sete Lagoas em um 
dos maiores centros de produção de guza do Pais. 

Devemos ainda lembrar, segundo nos consta, que 
o minério oferecido hoje às empresas vem com 25% 
de impurezap, sem nenhum controle de análise, uma 
vez que o minério de boa qualidade está sendo to-
do destinado à exportação, ficando para os pro-
dutores nacionais o resto ou a sobra de um sub-
produto inadequado para a feitura de um produto 
à altura das tradições do guza de nossa região, 
com acentuado prejuízo social e econômico para a 
siderurgia de nosso Estado. 

Estas são as razões pelas quais apresento o 
presente requerimento. 

Sérgio Emilio 
- Publicar. À Comissão de Energia, Minas e Me-

talurgia. 
REQUERIMENTO N9 2.700/85 

Exm9 Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, na forma regi-
mental, requer seja encaminhado ofício aos Exm9s 
Srs. Governador do Estado de Minas Gerais, Se-
cretário de Estado dos Transportes e Diretor-Ge-
ral do Departamento de Estradas :le Rodagem de Mi-
nas Gerais, no sentido de que o DER implante, a 
nível de revestimento primário, a estrada Jacuí-
São Pedro da União. 

Sala das Reuniões, 29 de março de 1985. 
Neif Jabur - Agostinho Patrus - Ferraz Caldas 

- Domingos Lanna - Jésus Trindade - Nilson Gon-
tijo 

JUSTIFICAÇÃO: A estrada que liga as cidades de 
Jacuí e São Pedro da União se encontra em pés-
simo estado de conservação, devido à falta de re-
cursos daquele Município. 

Com as chuvas que recentemente assolaram a re-
gião, a situação tornou-se calamitosa, prejudi-
cando sobremaneira o trânsito, tanto de passa-
geiros como de cargas, afetando, assim, a vida 
dos moradores daqueles Municípios. 

Pelo exposto, solicitamos à Casa sua aprovação 
ao presente requerimento. 

Neif Jabur 
- Publicar. À Comissão de Economia e Obras PÚ-

blicas. 
REQUERIMENTO N9 2.701/85 

Exm9 Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, na forma regi-
mental e ouvido o Plenário, requer a V. Ex~ se-
ja enviado ofício ao Exm9 Sr. José Ubirajara Gui-
marães Bertoletti, Presidente da COHAB, solic~
tando de s. Ex? providências para a construçao 
de 2 mil unidades habitacionais em Uberaba. 

Sala das Reuniões, 29 de março de 1985. 



Samir Cecilia - Ant6nio Faria - João Pinto Ri-
beiro - Ferraz Caldas - Clêuber Carneiro-Fernan-
Rainho - José Geraldo de Oliveira 

JUSTIFICAÇÃO: Uberaba é cidade com mais de 300 
mil habitantes e apresentou nos últinDs cinco anos 
um surto de desenvolvimento extraordinário, com 
crescente aumento de sua população. A COHAB, mal 
começou a comercializar as unidades do núcleo de 
Volta Grande, já não tem condições de atender ã 
demanda dos pretendentes ã aquisição de moradia 
própria, e, se não for iniciada imediatamente a 
construção de pelo menos mais 2 mil unidades a 
cidade de Uberaba enfrentará crise de moradia ~un
ca vista, e sua população de agregação (vinda de 
cidades vizinhas e outros Estados) ver-se-á com-
pelida a aceitar a deprimente condição de fave-
lada. 

Razões por que se espe::-a aprovem os Srs. Deputa-
dos este requerimento. 

Samir CecÍlia 
- Publicar. A Comissão de Economia e Obras PÚ-

blicas. 
REQUERIMENTO NQ 2.702/85 

Exm9 Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, na forma regi-
mental, requer a V. Ex~ sejam encaminhados ape-
los aos Exm9s Srs. Ministros da Previdência e As-
sistência Social e Presidente do Instituto Na-
cional de Assistência Médica da Previdência So-
cial, no sentido de determinarem estudos objeti-
vand~ ~ c~iação e implantação de uma agência da 
P~e~~denc~a Social, acompanhada de uma unidade 
med~co-ambulatorial, em Unai-MG. 
.Requer,_a~nda, seja encaminhada àquelas auto-

r~dades cop~a, em inteiro teor, da justificação 
que ~u~damenta o presente requerimento, bem como 
de cop~as anexas de expediente do INAMPS - De-
p~rtamento de ~odernização Administrativa, pe-
d~ndo-se atençao especial ao item 6 de fls. 11. 

Sal~ das ~e~niões, 29 de março de 1985. 
Sam~r Cec~l~o - Ronaldo Carvalho - Neif Jabur 

Delfim Ribeiro - Raimundo Rezende - José Santana 
_JUSTIFICAÇÃO: Situado na microrregião Chapa-

does do Paracatu, o Município de Unai distante 
de Belo Ho~izonte 502 km e com uma pop~lação de 
quase. 70 ~~1 habitantes, é, hoje, constituído pe-
los D~str~tos de Unai, Cabeceira Grande, Gara-
pu~va, Santo Antônio do Boqueirão, Boa Vista, 
alem dos povoados de Uruana Palmeirinha Cerca-
do e Funil. ' ' 

A base_e~onômica do Município está centrada na 
agr~pecuar~a, comércio e indústria de transfor-
maçao ~ beneficiamento de produtos agrícolas, 
produz~ndo_abacate, arroz, batata-inglesa, café, 
cana-de-açu~ar, feijão, mandioca, milho, soja, 
tomate e tr~go. 

Sendo_um_municipio altamente agropecuário, sua 
populaçao e composta, em sua maioria de fazen-
deiros, lavradores e trabalhadores r~rais, segu-
rados do INAMPS, que se ressentem da ausência de 
uma agência da Previdência Social naquela locali-
dade para atendê-los e aos seus dependentes não 
só a~ministrativamente, mas, sobretudo, com' os 
serv~ços de assistência médica. 

Unaí e dezenas de outros municípios integram a 
z~na de influência da agência da Previdência So-
c~~l em Patos de Minas. Criando e implantando a 
agencia em Unaí, haverá benefícios não só para 
os segurados da região de Unaí, como também para 
os segurados de Patos de Minas e demais municí-
pios que integram a região. 

Estamos certos de que as autoridades federais 
d~ter~inarão urgentes providências para a concre-
t~zaçao desse objetivo tão ansiosamente esperado 
por uma grande parcela de nossa população. 

Nada mais justo, portanto, que esta Casa, reco 
nhe~endo oportuna a nossa solicitação, dê o seu 
apo~o ao presente requerimento. 

Samir CecÍlia 
- Publicar. A Comissão de saúde. 

REQUERIMENTO NQ 2.703/85 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, na forma regi-
mental, requer a V. Exa., ouvido o plenário, se-
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jam solicitadas providências urgentes aos srs. 
Governador do Estado, Dr. Hélio Carvalho Garcia, 
Diretor-Geral do DER, Dr. Ant6nio Alberto Cana-
brava, e Secretário de Estado dos Transportes,De 
putado Álvaro Antônio Teixeira, no sentido do as 
faltamente do trecho de 2,5 km da MG-4, do trevo 
na entrada para São Domingos do Prata até João 
Monlevade, margeando a cidade de Bela Vista de 
Minas. 

Sala das Reuniões, 29 de março de 1985. 
Mendes Barros - José da Conceição - Felipe Né-

ri - Ferraz Caldas - Paulo Almada - Mário Pacheco. 
JUSTIFICAÇÃO - 'I'rata-se de um trecho de inten-

so tráfego dos 6nibus de Nova Era e Coronel Fa-
briciano, como também de inúmeros caminhõesdec~ 
v ao. 

Mendes Barros 
- Publicar. A Comissão de Economia e Obras PÚ-

blicas. 
REQUERIMENTO 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

o Deputado que este subscreve, na forma regi-
mental, requer a V. Exa., ouvido o Plenário, a 
suspensão das atividades legislativas e adminis-
trativas da Assembléia nos dias 19 a 4 de abril 
vindouro, ressalvadas as dos setores a serem in-
dicados em portaria. 

Sala das Reunioes, 29 de março de 1985. 
Jésus Trindade - Paulo Almada - Otacílio Miran 

da - Clodesmidt Riani - Antônio de Araújo - Fer= 
nando Rainha - Sérgio Emílio - Artur Fagundes. 

JUSTIFICAÇÃO - O espírito da Semana Santa, por 
longa tradição, já está arraigado no coração do 
povo brasileiro e, em especial, do povo mineiro, 
devido à sua formação marcadamente cristã. 

As solenidades litúrgicas que lembram a morte 
e a ressurreição de Cristo mobilizam a atenção não 
só da Igreja Católica mas também das autoridades 
constituídas, da imprensa escrita e falada e de 
todas as camadas da população, caracterizando-se 
como um período de profunda reflexão sobre o se~ 
tido real de nossa existência. 

Por isso, apresentamos à Mesa o presente requ~ 
rimento, para que os Srs. Deputados e funcionários 
possam ter a oportunidade de estar juntos de suas 
famílias e das comunidades paroquiais a que per-
tencem, consoante o clima de união e amor frate~ 
no que nos impregna a todos nesse momento. 

Jésus Trindade 
- Publicar. 

REQUERIMENTO 
Exmo. Sr.Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, na forma Regime~ 
tal e devidamente apoiado, requer seja inserido 
nos anais da Casa um voto de congratulações com 
a Sociedade Antialcoólica Batista, da cidade de 
Monte Santo de Minas, pelo brilhante trabalho que 
vem desenvolvendo em prol das famílias carentes. 

Requer, ainda, seja enviada cópia de inteiro teor 
deste requerimento à Sociedade Antialcoólica Ba-
tista, de Monte Santo de Minas, à Rua Dr. Pedro 
Paulino da costa, n9 329, naquela cidade. 

Sala das Reuniões, 29 de março de 1985. 
Neif Jabur - Agostinho Patrus- Jésus Trjndade-

Ferraz Caldas - Domingos Lanna - Nilson Gontijo. 
JUSTIFICAÇÃO - A sociedade Antialcoólica Bati~ 

ta, de Monte Santo de Minas, reconhecida de uti-
lidade pública municipal, vem desenvolvendo um ma_g: 
nífico trabalho na sociedade local, em favor do 
combate ao alcoolismo e ao tóxico, e ajudando as 
famílias carentes, por .meio de distribuição de ali 
mentos, roupas e remédios. 

Neif Jabur 
- Publicar. 

REQUERIMENTO 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas GeraJs. 

o Deputado que este subscreve, na forma regi-
mental e devidamente apoiado, requer seja inseri 
do nos anais da Casa um voto de congratulações com 
a Fundação llospi tal ar São Francisco, da cidade de 



298 

Pimenta, pelo brilhante trabalho que vem desen-
volvendo em prol dos carentes daquela cidade. 

Sala das Reuniões, 29 de março de 1985. 
Neif Jabur - Agostinho Patrus - Nilson Gontijo 

Domingos Lanna - Jésus Trindade - Ferraz Caldas. 
JUSTIFICAÇÃO - A Fundação Hospitalar São Fran-

cisco, da cidade de Pimenta, reconhecida de uti-
lidade pÚblica municipal, vem desenvolvendo um 
trabalho na sociedade local, em favor dos idosos 
desamparados, gestantes e crianças carentes, por 
meio de alimentação, assistência médica, odonto-
lógica e social. 

Neif Jabur 
- Publicar. 

REQUERIMENTO 
Exmo. Sr. Presidente da Assemblé·ia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

o Deputado que este subscreve comunica à Casa 
o falecimento do Sr. Sebastião Rodrigues dos San 
tos, ex-Prefeito da cidade de Ibituruna, ocorri= 
do em 25 do corrente mês, e requer sejam apresen 
tadas condolências à família enlutada, na pessoã 
da viúva, Sra. Rosália Machado Santos, e dos fi-
lhos, residentes naquele Município. 

Isto posto, requer um voto de pesar pelo in-
fausto acontecimento. 

Sala das Reuniões, 29 de março de 1985. 
Wainer Ávila - Ademir Lucas - Narcélio Mendes-

Mário Pacheco - Antõnio Faria - Felipe Néri - Hu 
go Campos - José da Conceição. 

- Publicar. 

REQUERIMENTO 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

o Deputado que este subscreve, na forma regi-
mental, comunica à Casa o falecimento do jovem 
Vereador Celso Goulart Vilela, ocorrido na cida-
de de Pouso Alegre. 

Requer, ainda, seja consignado em ata de nos-
sos trabalhos um voto de profundo pesar, dando 
ciência à família enlutada, na pessoa de seu pai, 
Francisco de Assis Vilela, residente na Rua Braz 
Vitale, 40, em Pouso Alegre. 

Sala das Reuniões, 29 de março de 1985. 
José Pereira - Euripedes Craide - l111tónio Faria-

Luiz Alberto Rodrigues - Elmo Braz - Geraldo Pe 
reira Sobrinho. 

JUSTIFICAÇÃO - O falecimento do jovem Celso Vi 
lela causou profunda consternação à população de 
nossa cidade. 

Figura das mais expressivas de nossa sociedade, 
ocupava o cargo de Vereador, para o qual foi ele i 
to em 1982 com expressiva votação. -

Além desses méritos, ainda exercia a profissão 
de Engenheiro Sanitarista e cursava a Faculdade 
de Direito do Sul de Minas, aperfeiçoando seus 
conhecimentos. 

Filho de Francisco de Assis Vilela, de família 
tradicional pouso-alegrense, era dotado de rara 
inteligência, sempre se aperfeiçoando no saber. 

O afastamento de nosso convívio do ilustre Ve-
reador deixou entre nós uma lacuna impreenchivel. 

Manifestamos a nossa solidariedade a seus fami 
liares pela perda deste jovem, estimado por to= 
dos que o conheceram. 

José Pereira 
- Publicar. 
O SR. PRESIDENTE - can a palavra o Sr. Deputado 

Clodesmidt Riani. 
O SR. DEPUTADO CLODESMIDT RIANI- (-Profere dis 

curso, que será publicado oportunamente. Da tri= 
buna, o orador encaminha a seguinte proposição:) 

REQUERIMENTO N9 2.704/85 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, regimentalmente 
apoiado, requer, ouvido o Plenário, seja feito um 
apelo ao DD. Ministro das Minas e Energia, Dr. 
Aureliano Chaves, no sentido de verificar a pos-
sibilidade de revogar o Alvará n9 4.232, de 19/ 
9/83, que concedeu ao Sr. Francisco Augusto Duar 
te autorização para pesquisar areia quartzosa nõ 
Sitio Krambeck, em Juiz de Fora-MG, uma vez que 

esta pesquisa trará, sem dúvida, preJUlZOS irre-
cuperáveis à floresta subcadmifolia tropical que 
ocupa aproximadamente 3.700.000m2 de área; ainda 
mais, porque estão interessados nesta revogação o 
Sr. Prefeito Municipal, Dr. Raimundo Tarcisio Del-
gado, os Senhores Vereadores, o CONDEMA - Conse-
lho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, e di-
versos segmentos da população juiz-forana. 

Sala das Reuniões, 29 de março de 1985. 
Clodesmidt Riani - Luiz Alberto Rodrigues- Fer 

nando Rainho - Euripedes Craide - Samir Cecilio~ 
Kemil Kumaira - Genésio Bernardino. 

JUSTIFICAÇÃO - Como justificação, anexo cop1a 
autêntica do pronunciamento de autoria do Verea-
dor JÚlio César Matta Camargo, de Juiz de Fora-
MG. 

CÓPIA 
Sr. Presidente, Srs. Vereadores: Através do Al 

vará n9 4.232, de 19/9/83, o então Exmo. Sr. Mi-
nistro das Minas e Energia, César Cals, concedeu 
ao Sr. Francisco Augusto Duarte a autorização p~ 
ra pesquisar areia quartzosa no Sitio Krambeck, 
em nossa cidade. Nós, ao sabermos do fato, movi-
mentamos o CONDEMA - Conselho Municipal de Defe-
sa do Meio Ambiente - e nossa reação mereceu não 
apenas aprovação unânime dos conselheiros, como 
também provocou pronunciamentos na câmara Munici 
pal, repercussão jornalística e solicitações vã= 
rias, inclusive do Sr. Prefeito Municipal, todos 
solicitando a revogação da autorização concedida, 
baseadas em razões óbvias, desaconselhando a pe~ 
quis a na Mata do Krambeck. Esta mata (floresta sub 
cadmifolia tropical) com aproximadamente 3.700.000m'~ 
além de ser um testemunho da antiga floresta suE 
cadmifolia 'tropical, que cobria vasta extensão do 
nosso território, ocupa a margem esquerda daárea 
urbana norte do nosso Município. Está localizada 
na zona residencial (Dec. -Lei n9 23, de 6/ 9/ 38, 
combinado com o Decreto 1.155, de 3/8/73, que d~ 
limita o perímetro urbano). Qualquer urbanista, 
geógrafo, economista, ecologista, planejadores ur-
banos e ambientais, como toda a população, sabe 
o valor de uma floresta, como também não desco-
nhece as atividades econômicas típicas de áreas 
urbanas, suburbanas e rurais. A área, conhecida 
pelos juiz-foranos como Mata do Krambeck, const! 
tui uma das últimas e mais importantes reservas 
ecológicas do Município, apesar de ser partic~ 
lar. Louve-se, lógico, a iniciativa dos proprie-
tários em preservá-la durante todo este tempo e 
notadamente nas Últimas décadas, quando respondem 
negativamente às ofertas do setor imobiliário, im 
pedindo o desflorestamento e a ocupação urbana~ 
permitindo, com isto, que toda a comunidade usu: 
frua os grandes beneficios edáfico-climático-ecol~ 
gicos que ela propicia ao centro urbano.O Prefe! 
to Tarcisio Delgado, em 16 de fevereiro de 1984, 
enviou ao Dr. Silvio Baeta Neves, chefe do39 Dis-
trito do DUPM (Belo Horizonte), soiicitação para 
a revogação da concessão, com ampla exposição de 
motivos e, acompanhando a mesma, havia pareceres 
do IPPLAN (Instituto de Pesquisa e Planejamento) 
- do Engenheiro Florestal Marco Aurélio Lopes Pr~ 
cópio, da EMPAV (Empresa de Pavimentação e Urba-
nização). Vejam, Sr. Presidente e Srs. Vereado-
res, que o fato já ocorre há mais de um ano e meio, 
e até hoje não conseguimos frear a pretensão _ des-
vairada do Sr. Francisco Augusto Duarte. Alem da 
grande importância da Mata para o Município e m! 
crorregião, a flora e fauna riquíssimas ali ex~~ 
tentes têm que ser preservadas. Se os proprieta-
rios não conseguem sozinhos, é lógico que cabe aos 
poderes públicos municipais ajudá-los a buscar aj~ 
da junto aos representantes estaduais e federais, 
para que a autorização seja revogada. Junto a e~ 
te pequeno pronunciamento envio cópia da solici= 
tação efetuada pelo Sr. Prefeito Municipal, de-
claração do IPPLAN-JF, documento do Engenheiro F~~ 
restal Marco Aurélio Lopes Procópio, autorizaçao 
de pesquisa: do Diretor do 39 Distri~o do DNPM ao 
MM Juiz de Direito da Comarca de Ju1z de Fora! 
Alvará (cópia) n9 1.232, de 19/9/83, _?oM·':l·~·,c~ 
pia da intimação assinada pelo.~s~rivao Flav1o A~ 
gusto de Miranda (15/12/83). D1ar1o do Congresso 
Nacional de 22/3/84, com pronunciamento.do.Dep~
tado Federal Bonifácio de Andrada, e a 1nt1maçao 
de 28 de fevereiro do corrente, dando conhecime~ 
to à proprietária de que, se necessário, será re 



quisitada força policial para garantir a realiza 
ção dos trabalhos. Segundo a proprietária, D. Ce 
ly Kranbeck, "O Ministro César Cals escreveu aõ 
Deputado Bonifácio de Andrada, dizendo que ela. 
poderia impedir a entrada em sua propriedade do 
cidadão Francisco Augusto Duarte". Vejam, senho-
res: A área é particular; o Sr. Francisco quer 
pesquisar areia quartzosa, produto encontrado em 
todo o geocinclinal leste da mantiqueira, em mais 
de 50 municípios. A área é preservada pelos pro-
prietários. A comunidade está contra tal pesqui-
sa. O Executivo, o IPPLAN, o CONDEMA, a EMPAV, 
o Legislativo, enfim, todas as forças e poderes 
constituídos estão contra as pretensões do Sr. 
Francisco Augusto Duarte, e nada foi resolvido nes 
te ano e meio. Agora, negam que a intimação foi 
assinada pelo escrivão Flávio Augusto de Miranda, 
por solicitação da Juiza Dra. Sônia de Castro Al 
vim. ~ hora de nos unirmos contra o vandalismõ 
que querem praticar; dai o nosso pequeno e rápi-
do pronunciamento, cujas cópias solicito sejam re 
metidas ao Ministro das Minas e Energia, Dr. Au= 
reliano Chaves, Senador Itamar Franco, Deputado 
Federal Dr. Luiz Sefair, Deputado Federal José 
Carlos Fagundes, Deputado Federal Bonifácio de 
Andrada, Deputado Estadual Clodesmidt Riani. Era 
o que eu tinha a dizer. Obrigado, Sr. Presidente 
e Srs. Vereadores. Palácio Barbosa Lima, 18 de 
março de 1985. a) Júlio César Matta Camargo. 

Clodesmidt Riani 
- Publicar. A Comissão de Defesa do ~EioAmbie~ 

te. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Deputa-
do Ferraz Caldas. 

O SR. DEPUTADO FERRAZ CALDAS - (- Profere dis-
curso, a ser publicado em outra oportunidade.) 

O SR. PRESIDENTE - Com a palavra o Sr. Deputa-
do Mares Guia. 

O SR. DEPUTADO MARES GUIA - (- Profere discur-
so, o qual será publicado em edição futura.) 

O SR. PRESIDENTE - Com a palavra o Sr. Deputa-
do Manoel Conegundes. 

O SR. DEPUTADO MANOEL CONEGUNDES - (- Profere 
discurso, que vai ser publicado em outra edição.) 

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO MÁRIO PACHECO)- Com 
a palavra o Sr. Deputado Jaime Martins. 

O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - Sr. Presidente 
e Srs. Deputados: 

Na firme certeza da solidariedade dos represen 
tantes do povo de Minas Gerais, e, tocado pelÕ 
instante em que a família brasileira se posta CQ 
movida e perplexa diante do estado de saúde do 
Presidente Tancredo Neves, evoco, neste momento, 
a presença de Deus para que de Seu poder venha a 
luz oe que precipa o chefe da Nação para o seu 
completo restabelecimento. 

A conversão das aflições e angústias dos pri-
meiros momentos em uma corrente espiritual de pre 
ces e manifestações de fraternidade, representa 
a transformação da grande esperança do povo bra-
sileiro em profunda fé cristã. 

A Tancredo Neves é confiado realizar a transi-
ção para a plena democracia. Sua longa experiên-
cia política, a sobriedade e o equilíbrio com que 
exerceu as funções de diferentes e destacados car 
gos públicos, sua brilhante inteligência, sua c~ 
pacidade de negociação, o amplo conhecimento dos 
problemas brasileiros e sua identificação com o 
p~vo, dão-lhe o crédito para exercer a grande mi~ 
sao de dirigir os destinos do Brasil para os as-
pirados rumos da prosperidade e de paz social. 

Ao lado da imensa preocupação com a saúde de 
Dr. Tancredo Neves, fiquem registrados nesta Ca-
sa os votos de que sua recuperação ocorra o mais 
rápido possível e, tão logo se restabeleça, po~ 
sa assumir a Presidência da República e realizar 
com sua administração as mudanças que o Brasil e~ 
pera. 

Em Deus está o poder, a força e o 
seja depositada a inabalável crença 
brasileiros que o ·Presidente eleito 
papel que a História do Brasil mais 
reserva. 

bem e n'Ele 
de todos os 

cumprirá o 
uma vez lhe 

Tancredo Neves, num gesto que emocionou a Na-
ção, elevou a mão para o alto, e, na simplicida-
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de da comunicação por sinais, demonstrou, com o 
símbolo de sua força, o quanto é possível a um 
homem de fé registrar, numa única lição, o signi 
ficado do otimismo e da coragem. -

Neste período de reflexão, o povo brasileiro 
aceita este ensinamento como um decreto e, tal-
vez, um dos mais importantes atos de Governo,por 
que abre ele a margem da compreensão e do verda= 
deiro civismo, quando passamos a perceber a soli 
dariedade, a harmonia, a fraternidade e a confra 
ternização também são caminhos para que o Brasil 
se firme em seu processo de desenvolvimento. 

O SR. PRESIDENTE - Com a palavra o Sr. Deputa-
do José Santana. 

O SR. DEPUTADO JOS~ SANTANA - Sr. Presidente e 
Srs. Deputados, no decorrer de nossa vida públi-
ca, com a humildade de quem quer aprender e com 
a preocupação de quem só deseja servir,temos prQ 
curado nos mirar no exemplo de amigos e compa-
nheiros os quais, pela sua folha de serviços ao 
Pais e pela grandeza de sua atuação, tornam-se o 
protótipo ideal do homem, do estadista e do ad-
ministrador. 

Essa postura que adotamos, longe de nos tornar 
faltos da originalidade e da iniciativa exigida 
pela atividade parlamentar, tem-nos,ao contr&io, 
ajudado a encontrar os caminhos do bem público, 
separando o joio do t~i~o e discernind~ co7re~a
mente os interesses l1c1tos face aos 1med1at1s-
mos levianos. 

Pessoalmente, por outro lado, o bom exemplo des 
ses homens nos ensina a suportar os embates da 
vida com serena tolerância, a bem apreciar os mo 
mentos de vitória, a não esperar demasiado de 
uns e a não exigir em excesso de outros. 

ora, um desses protótipos por nós considerados 
é exatamente a figura ímpar do nobre companheiro 
Levindo Ozanam Coelho, falecido há um ano, cuja 
postura de equilíbrio, prudência e lealdade dei-
xou-nos o salutar exemplo do político honrado e 
do homem de bem. 

A história nos mostra que nem sempre ao grande 
homem segue-se o grande filho. Ao rei de~ não 
coube destino à altura da grandeza de Napoleão, e 
não nos recordamos de um sucessor que consolidas 
se a legenda de Abraham Lincoln. Intretanto, um 
dos muitos méritos de Ozanam Coelho foi exatamen 
te esse: filho de um grande homem, o Senador Le= 
vindo Eduardo Coelho,a Ozanam coube ser tão gran-
de quanto o pai ilustre. 

Nascido, pois, nosso Ozanam, de tronco notáve~ 
cedo começou a demonstrar, no convívio da queri-
da Ubá, que honraria como ninguém a tradição fa-
miliar. 

Já na escola secundária, despontava sua voca-
ção de líder e conciliador, de tal modo que os 
colegas o apelidaram carinhosamente de "O Polít~ 
co". Junto com a atividade gerada pelo pendor n~ 
tural à comunicação e ao relacionamento, desen-
volvia ele o amor ao trabalho intelectual e ao 
esporte, o que iria cultivar até o fim. 

Transferindo-se depois para Belo Horizonte, ade~ 
trou com brilho pelos umbrais da vetusta Faculda 
de de Direito, onde, a par de um currículo de 
"magna curo laude", desenvolveu fecunda atividade 
política como Presidente do Diretório Acadêmic~ 

Termin~do o curso universitário, começa a tr~ 
jetória magnífica de Ozanam na vida pública: PrQ 
motor de Justiça na Comarca de Bonsucesso,Prefe~ 
to ~'lunicipal de Uba, Deputado à Assembléia Legi~ 
lativa de Minas, Deputado Federal, Vice-Governa~ 
dor de Minas, Governador do Estado de Minas Ge-
rais! 

Examinando cada uma dessas distintas fases, ve 
mos que a atuação de Ozanam se pautava pela uni= 
formidade no amor a sua terra e a sua gente,pela 
profunda consciência do b~m ~úbl~co, pelo inata-
cável comportamento face as 1lusoes do poder. 

Poderíamos, assim, recordar sua passagem pela 
Prefeitura de Ubá à época da Segunda Guerra,qua~ 
do comandava pessoalmente a distribuição aos de~ 
validos dos alimentos racionados pelo esforço 
bélico. Poderíamos recordar suas passagens por 
esta casa e pela Câmara Alta, onde, seja na opo-
sição, seja na situação, defendia seus princ;:ípios 
com o inabalável convencimento de quem nao se 
curva a arbítrios e a injunções. Poderíamos lem-
brar enfim, sua atuação como Vice-Governador de 
Mina~, quando soube ser o Vice à altura de Aure-
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liano Chaves, de quem foi assessor, conselheiro, 
amigo fiel. 

A recordar tudo isso, porém, preferimos fixar-
nos naquela fase que foi, na vida de Ozanam, a 
sagração da primavera, o ápice do talento conju-
gado como o fulgor da dedicação: sua passagem pe 
lo Palácio da Liberdade. -

Sucedendo a Aureliano por um período que seria 
breve, era natural que a gestão de Ozanam se ca-
racterizasse mais como um Governo de transição, 
em que desse seqüência ao trabalho de precursor 
e preparasse ao sucessor o terreno a palmilhar. 

Muito ao contrário, foi nessa ocasião que Oza-
nam demonstrou ser aquele inato e grande esta-
dista, até então freqüentemente ofuscado pela na 
tural modéstia. Soube ele impor a seu G:lverno ca= 
racterísticas próprias e marcantes, deixando um 
saldo incalculável de obras e reàlizações. Naque 
la época, foi nosso Estado assolado por enchen= 
tes catastróficas, e ozanam pôs-se a campo, no 
trabalho de assistência aos flagelados e na tare 
fa de reconstrução, com um denodo mesclado lite= 
ralmente de sangue, suor e lágrimas!Lembramo-nos 
também, com um pouco de nostalgia, nesses tempos 
de hoje, em que impera tanto revanchismo inútil, 
que ozanam tinha como ponto de honra jamais pre-
judicar os desafetos e os oposicionistas. 

Politicamente, forjado na têmpera de seu pai, 
um dos pilares da República Velha, Ozanam foi o 
democrata que todos sonhamos ser. Amou ele como 
ninguém a liberdade, com um amor consciente e 
realista que repelia o ideal quixotesco e inatin 
gível. O ideal do governo do povo, pelo povo e 
para o povo, encontrou nele um dos mais ardentes 
defensores e um dos mais entusiasmados adeptos. 

Procuramos nessa mensagem homenagear um amigo 
que se foi. Sabemos, humildemente, que, se nossa 
emoção é a mais legítima, a forma com que nos ex 
pressamos não condiz com a grandeza desse amigo: 
Vale, porém a intenção de cultuar a memória de 
um dos mais extraordinários estadistas surgidos 
em nosso País. De onde estiver, com seu espíri-
to tolerante e sua inteligência perspicaz, o nos 
so querido Ozanam saberá que, se nos faltam os 
adequados meios de expressão e de linguagem, so-
bra o propósito, o mais sincero, de destacar es-
se "primus inter pares". 

(- A seguir, da tribuna, o orador apresenta a 
seguinte proposição:) 

REQUERIMENTO N9 2.699/85 
Exmo.Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

o Deputado que este subscreve, na forma regi-
mental, requer a V. Exa., ouvida a Casa, a trans 
crição nos anais da Casa do artigo intitulado "Deu 
tor Juvêncio", de autoria do Sr. José Nilson Pe::-
reira Campos e publicado no jornal "Ponto de Vis 
ta", da cidade de Nanuque, em 4 de fevereiro pa~ 
sado. 

Requer, ainda, que do fato seja dado conhecliren 
to ao Sr. José Nilson Pereira Campos, sendo ã 
correspondência endereçada àquele jornal. 

Sala das Reuniões, 29 de março de 1985. 
José Santana - Narcélio Mendes - Luiz Vicente-

Delfim Ribeiro - João Navarro - Fernando Rainho. 
JUSTIFICAÇÃO - A solicitação para a trans-

crição do artigo "Doutor Juvêncio" nos anais des 
ta Casa é a concretização do desejo de homenage= 
ar o Dr. Juvêncio Jacinto de Oliveira Filho,ilus 
tre Promotor de Justiça, recentemente falecido.-

Vivendo longos anos em Nanuque, o Dr. Juvêncio 
dedicou grande parte de sua existência a essa ci 
dade, ali exerceu o ministério público com ~ 
ideal maior de servir à Justiça. 

Fazendo minhas as palavras de José Nílson Pe-
reira Campos, deixo expressa a nossa admiração,o 
nosso respeito e a nossa saudade a esse ilustre 
defensor da Justiça, ~ue prestou inestimáveis ser 
viços a Nanuque. 

José .Santana. 
- Publicar. A Hesa da Assembléia. 

ORDEM DO DIA 
1~ FASE 

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO S~RGIO EMÍLIO)- Não 
havend~ outros oradores inscritos, a Presidência 
passa a 2~ fase da reunião, com a 1~ fase da or-
dem do dia, compreendendo a discussão e votação 
de pa:eceres, requerimentos e redações finais. 

Estao abertas as inscrições para o próximo Ex-
pediente. 

NOMEAÇÃO DE COMISSÃO 
A P~e~idência vai nomear Comissão Especial pa-

r~ em~tlr parecer sobre a Proposta da ~Cons
tl~Uclona~ n9 15/84, de autoria do Sr. Deputado 
Walner À':'ll~, ~que altera a redação do artigo 155, 
da Constlt';I·lçao do Estado de Minas Gerais: pelo 
PMDB: .e~etlvos- Deputados Vlainer li.vila, José da 
Concelçao e Jairo Magalhães Alves; suplentes -
De~utado Elmo Braz, Antônio de Araújo e José Pe-
relra; pelo PFL: efetivo - Deputado Alcyr Nasci-
ment~, suplente - Deputado João Rosa; pelo PDS: 
efetlvo - Deputado Cyro Maciel; suplente - Depu-
tado l-!ário Pacheco. 

REQUERIHENTO 
O SR. PRESIDENTE - Em votação, requerimento 

do ~r. Deputa~o Raimundo Albergaria, em que pede 
reglme de ~rgencia para a tramitação do Projeto 
de Resoluçao n9 1.176/85, de sua autoria. Tendo 
em.vi~ta a exigência regimental do "quorum" de 
mal~rla absoluta para aprovação da matéria,a Pre 
s~dencia vai determinar seja feita a chamada pre 
Vl~' dos Srs. Deputados para a verificação de"qtD:. 
rum · C~m a palavra o Sr. 19-Secretário, para pro 
ceder a chamada. Na sua ausência esta Presidên= 
cia convida o Deputado Jésus Tri~dade para proce 
der à chamada, na qualidade de 19-Secretário. -

CHAHADA 
O SR. SECRETÁRIO - (- Faz a chamada) • 
O SR. PRESIDENTE - Responderam à chamada 12 

Srs. Deputados. Não há "quorum" para o prossegu_! 
mento dos nossos trabalhos. 

QUESTCES DE ORDEM 
~O SR. DEPU'l'ADO ARTUR FAGUNDES - (-Suscita ques-

tao de ordem, que será publicada oportunamente.) 
~O SR. DEPUTADO Jt:SUS TRINDADE - (- Formla ques-

tao de ordem, que será publicada em outra edi-
ção.) 

O SR. PRESIDENTE - Respondendo à questão de or 
dem do nobre Deputado Jésus Trindade, esta Presi 
dência esclarece que o Regimento Interno determi 
na que sejam computadas apenas as presenças dos 
Srs. Deputados que se encontram no plenário ou 
nas comissões. 

ENCERRAMENTO 
O SR. ~RESIDENTE - Inexistindo "quorum" para o 

p~ossegulmento dos nossos trabalhos, a Presidên-
Cla encerra a reunião, convocando os Srs. Deputa 
dos.par~ a ordinária de segunda-feira, dia 19 de 
abrll, as 20 horas, com a seguinte ordem do dia: 

(- NOTA DO REDATOR: A ordem do dia anunciada 
pelo Sr. Presidente é a publicada na edição an-
terior.) 

- Levanta-se a reunião. 
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DISCURSOS E QUESTÕES DE ORDEM 

(Nota da Divisão de Redação e Publicação: Os discursos 
e cruestões de orden1 transcritos a seguir, revisados pelos 
respectivos oradores, forêml enviados a esta Divisão~ após 
a publicação das atas das rewüões de que fazem parte. ) 

26H REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso proferido em 9/ll/84 pelo Sr. Deputa-

do João Rosa. 
O Sr. Deputado João Rosa - Sr. Presidente,Srs. 

Deputados! q~e sejam minhas primeiras palavras 
de saudaçao as ilustres professoras c alunos que 
nos visitam e enriquecem, com a sua presença, a 
nossa Casa, nesta manhã de sexta-feira. 

B importante para nós que as crianças nos visi 
tem e possam sentir o valor do Poder Legislativo 
e compreender que este Poder, que faz parte da 
e~trutura política do Estado, tem como fim pre-
Clpuo a defesa dos interesses da sociedade a fis 
calização dos atos do governo, para que se' impo= 
nha o mandamento constitucional que determina a 
independência e harmonia entre os poderes consti 
tuídos, que são o Executivo, O Legislativo e o 
Judiciário, consoante determinação do artigo 69 
da Constituição Federal. 

É importante, por conseguinte, que essas crian 
ças, desde cedo, aprendam que esta Casa é a trin 
cheira da democracia e que desta tribuna nós, os 
deputados, estamos preocupados em orientar, em cri 
ticar e em auxiliar o governo na construção de-
uma sociedade mais digna, mais humana, mais li-
vre, em que todos os homens tenham um tratamento 
igual, porque a igualdade perante a lei estabe-
lecida no § 19 do artigo 153 da Constit~ição,não 
teria sentido, se não se efetivasse através do 
estabelecimento de uma justiça social e humana, 
qu~ preservasse a dignidade do homem, os valores 
mals ~ltos ~o sistema de governo e da democracia, 
atraves da lgualdade, através da liberdade atra 
v és da fraternidade. ' 

Por isso, tive o prazer de mudar um pouco o te 
ma que pretendo tratar nesta manhã, por sentir= 
me efetivamente feliz ao ver essas crianças acom 
panhadas das ilustres professoras, que aqui as 
trazem para que possam perceber que aqui é o tem 
plo da li~erdadc e que se pretende aqui estabel~ 
cer as ralzes da justiça e do verdadeiro regime 
democrático. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, O Presidente da 
República sancionou ontem a Lei do Juizado de 
Pequen~\S Causas. Embora poucos minutos me restem, 
gostarla de evocar alguns aspectos desta Lei do 
juizado d~ pequenas causas. Principiaria por di-
zer que nao se pode pretender um Governo democrá 
tico, não se pode pretender um Estado essencial= 
ment~ democrático, se não se conferir condições, 
se n~o s~ conf~rir instrumentos para a perfeita 
reallzaçao da JU1tiça social. E a justiça social 
se ~ealiza das mais variadas formas, entre as 
quals se ressalta a defesa dos interesses do ci-
dadão atravãs do Poder Judiciário. E, quantas ve 
zes, da l'RIBUNA do 'l'ribunal do Júri ou da nossa 
Cáte~ra.de Direito Constitucional, da Faculdade 
d~ Dlre:to do ~ul de Minas, nós pudemos tecer co~ 
s~<:e~açoes, crlticas i.lCerilldi.ls e severas ·ao judi-
Clarlo ~o nosso Estado c do nosso País, que pro-
voca seJa uma morosidade tamanha na realização da 
justiç~, que quando esta justiça se completa, se 
conclul e se reuliza o produto dos seus valores, 
praticamente, nada mais vale para aquele que nlei 
teou a justiça. • -

Demos agora um passo importante, porque vamos 
e~coimar da Justiça Comum as pequenas causas mas 
nao vamos fazer apenas, como até hoje o fizemos, 
com a simples rejeição, com a impossibilidade do 
cidadão titular de uma pequena causa sentir ina-
cessível vu caminhos da justiça, pelo seu custo, 
pela sua morulidadc e pela impossibilidade de sua 
realização. 

Podemos voltar a esta Tribuna oportunamentc,r~ 
ra fazer uma análise desta Lei mas, cu diria que 
se deu um grande passo ao criar-se a Lei do Jui-
zado ~e Pequenas Causas, por se criarem os Trib~ 
nais, ou melhor, o Juizado de Pequenas Causas,p.<:: 
ra atender os reclamos, sobretudo daqueles mais 
pequeninos que vêem i.lS portas permanentemente fe 

ciladas ao seu rosto e os seus minguados direitos 
postergados pela ação dos poderosos,pela ação dos 
inescrupulosos. Os Juizados Especiais de Peque-
nas Causas, órgãos da Justiça Ordinária poderão 
ser criados nos Estados, no Distrito Federal e 
nos Territórios para processar e julgar, por op-
ção do autor, as causas de reduzido valor econô-
mico. 

Volta rei ainda a esta l'r ibuna para uma análise 
da Lei do Juizado de Pequenas Causas. 

Para concluir, Sr. Presidente, apenas gostaria 
mos de dizer que é um processo incipiente. PrecT 
samos de uma reforma profunda, não apenas no Po= 
der Judiciário. Na verdade, o que vimos pregando 
desta Tribuna, e hoje, para alegria do povo bra-
sileiro, ã compromisso de S. Exa., o Sr. Tancre-
do de Almeida Neves, futuro Presidente da Repú-
blica, é a convocação de uma Assembléia Nacional 
Constituinte, para que possamos, quem sabe agora, 
dar a este Pais uma Constituição que corresponda 
aos anseios da sociedade e que possa corresponder 
àquelas premissas essenciais da escola sociológi 
ca, que determina o que as Constituições devem 
exprimir: a realidade social e política do pre-
sente. 

Muito obrigado. 
274~ REUNIÃO ORDINÁRIA 

Discurso proferido em 30/11/84 pelo Sr. Deput~ 
do João Rosa. 

O SR. DEPU'l'ADO JOÃO ROSA - Sr. Presidente e Srs. 
Deputados, apresentamos à consideração desta au-
gusta 1\ssembl~ia Legislativa, o seguinte requeri 
mento: (- Lê requerimento e sua respectiva justi 
ficativa, em que requer um voto de congratula= 
ções com o Exmo. Sr. Presidente da República, Ge 
neral João Batista de Figueiredo, pela manuten= 
ção do seu juramento, de fazer deste País uma de 
mocracia, garantindo a eleição e posse do seu su 
cessor). -

O Sr. Presidente, Srs. Deputados, quando o Po-
der Legislativo de Minas Gerais encerra os seus 
trabalhos deste ano, nós não poderíamos deixar 
de levar à consideração desta Casa os votos de 
congratulações com S. Exa., o Senhor Presidente 
da República, que, na sua posse, em um momento 
ainda conturbado da Pátria brasileira, jurou fa-
zer deste Pais uma democracia e jurou, ainda,res 
taurar a plenitude democrática do País. -

Nós podemos, Sr. Presidente, Srs. Deputados,d~ 
vergir de S. Exa. em muitos atos políticos e ad-
ministrativos, mas nenhum brasileiro, em sã cons 
ciência, pode negar-lhe esta qualidade, a inte= 
gridade, a obstinação, a seriedade com que mar-
chou, intrepidamente, no sentido de devolver aos 
brasileiros a sua liberdade e fazê-lo através da 
restauração da plenitude democrática. Conseqüen 
temente, tivemos a anistia plena e todos os bra= 
sileiros atingidos pelos Atos Institucionais ti-
veram seus direitos restaurados. 

Posteriormente, S. Exa. manteve o compromisso 
de fazer as eleições diretas para Governadores de 
Estado ám .1~82 c nós vimos, na ocasião, o extra-
ordinário espetáculo cívico, o povo voltando às 
Praças, escolhendo livremente os seus governado-
res e nós, mineiros, que naquela oportunidade d~ 
verglamos do então candidato do Partido do Movi-
mento Democrático, porque tínhamos o nosso cand~ 
dato, pudemos co-participar, igua!mente,daquelas 
alegrias porque estava em jogo, nao o nome, mas 
a causa que haveria de devolver ao País a demo-
cracia participativa que permitiria que todos os 
brasileiros da Pátria pudessem, livremente, se 
manifestar e hoje desaguar nas eleições para a 
Presidência da República, com plena garantia da 
sua realização, embora pelo Colégio Eleitoral,e, 
finalmente, com a posse dos eleitos. 

Pode parecer que nós estamos procurando chover 
no molhado, mas todos sabem que não faltaram aqu~ 
les, talvez uma minoria, que não desejavam se 
realizassem as eleiçõe:s indiretas, que são a for-
ma de eleição a que hoje podemos assistir.Mas as 
eleições se realizarão. 

Por isso mesmo, em virtude de tudo isso,nós te 
mos de fazer jus a S. Exa., o Sr. Presidente da 
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República, porque, com seu gesto corajoso e no-
bre, permitiu que, novamente, um mineiro,um gran 
de mineiro e grande brasileiro, pudesse, como es 
tamos seguros de que vai acontecer, alcançar a 
Presidência da República, a mais alta Magistra-
tura deste País - o ilustre Ex-Governador Tancre 
do Neves. 

Os noticiários da semana, nos jornais e nas 
emissoras de TV, nos mostraram as homenagens que 
todos os Governadores de Estado, inclusive do 
PMDB, procuram fazer ao Presidente da República, 
assinalando que S. Exa. jamais fez discrimina-
ções na área administrativa e que, com seu gesto 
heróico e corajoso, algumas vezes, quem sabe,iso 
lado, fez com que as coisas voltassem para seus 
lugares e que tudo caminhasse no sentido das 
eleições e da posse do seu sucessor. Diante dis-
so, a Assembléia Legislativa de Minas Gerais,ter 
ra de Tiradentes, Mílton Campos, Juscelino Kubits 
chek e de tantos outros brasileiros ilustres,naõ 
poderia ficar indiferente e, ao encerrarmos nos-
sos trabalhos de 1984, espero que esta augusta 
Casa, pela voz expressiva de sua maioria, dê es-
se voto de louvor ao Presidente Figueiredo, pois 
nós estamos marchando para que as liberdades se 
restaurem num projeto de ampla abertura. Não se 
pode pensar num País desenvolvido, se não outor-
garmos ao nosso povo a liberdade de voto, de as-
sociação, de reunião, de manifestação, em suma 
aquelas liberdades que irão permitir um clarão 
nesta Pátria, com a eleição deste grande brasi-
leiro, deste grande democrata, um civil, para 
exercer a mais alta Magistratura deste País e,em 
seguida, realizar uma modificação profunda na 
nossa estrutura constitucional, com a convocação 
de uma Assembléia Nacional Constituinte. Por is-
so mesmo, novos dias hão de surgir na Pátria Bra 
sileira. -

o Sr. Presidente, aproveito esta oportunidade 
para trasmitir a V. Exa., aos ilustres membros 
da Mesa Diretora, a todos os companheiros deste 
Poder Legislativo de todos os Partidos a todos 
os assessores da Mesa e funcionários da Casa, os 
nossos votos de um Natal Feliz e de um Ano Novo 
cheio de realizações e felicidades. Agradecemos 
a todos as delicadezas e os serviços que nos pre~ 
taram. 

Sr. Presidente e Srs. Deputados, desta tribu-
na, formulamos a Deus, o Supremo Criador, que fa 
ça, pela sua magnitude, irradiar a paz e a luz 
sobre o povo deste Estado e deste País, iluminan 
do os políticos para que, imbuídos do desejo de 
dignamente representar o povo, marquem a sua tra 
jetória política voltados para o bem-estar&Çia~ 

Que 1985 possa efetivamente ser marcado como 
o ano da restauração democrática e que o nosso 
povo possa respirar aliviado nas praças e nas 
ruas, lutando com toda a liberdade para fazer 
deste País uma nação mais independente, econõmi-
ca, social, política e administrativamente,e que 
as desigualdades sociais, através de uma reformu 
lação constitucional, possam ser dizimadas da nõS 
sa Pátria. Somente assim, os nossos irmãos mais 
pequeninos, aqueles que são da preferência de J~ 
sus, poderão ter uma vida mais justa e o nosso 
País poderá ser mais solidário, fraterno, digno, 
justo, com os brasileiros mais felizes. 

Muito obrigado. 
275~ REUNIÃO ORDINÁRIA 

Discurso proferido em 5/2/85 pelo Sr. Deputado 
Sérgio Emílio. 

O SR. DEPUTADO StRGIO EMÍLIO - Sr. Presidente, 
Srs. Deputados, é com prazer que, mesmo antes de 
terminado o recesso parlamentar estabelecido pa-
ra o dia 19 de março, voltamos à Assembléia para 
retornarmos ao convívio dos nossos companheiros, 
dos funcionários e colegas deputados, e o faze-
mos com grande satisfação. t do conhecimento de 
v. Exa. que a Assembléia, durante o seu período 
normal de funcionamento, exige um desempenho can 
sativo aos Srs. Deputados e muitos deles chegam 
ao final do período legislativo já com esgotame~ 
to e estafa. A atividade parlamentar exige uma 
dedicação diuturna, constante, um atendimento peE 
manente, um trabalho de entrega total que ofere-
cemos à Assembléia. Ainda assim, a volta após o 
período legislativo nos dá a satisfação do reen-
contro com os companheiros, colegas e amigos. 

Mas, Sr. Presidente, aqui estamos por uma ou-
tra razão. Queremos nos congratular também com a 
Defesa Civil de Ninas Gerais e corn o Governador 
Hélio Garcia pela assistência, pela presteza com 
que atenderam às cidades atingidas pelas enchen-
tes, especialmente aquelas mais prejudicadas. B 
verdade que, em nossa região de atuação políti-
ca, todas as cidades foram bastante atingidas e 
prejudicadas pelas chuvas torrenciais. No entan-
to, uma delas se destacou por ter sido vítima do 
f~agedo com maior violência. Tivemos problemas 
serios nas cidades de Cachoeira da Prata, Inhaú-
ma, Santana do Pirapama, Sete Lagoas, Paraope-
b~ e todas as cidades da redondeza. Nas Jequiti 
ba sofreu com maior intensidade as conseqüências 
da encJ;ente, com 48 casas completamente cobertas 
pelas aguas, em torno de 120 flagelados e com o 
desabamento de quatro residências. 

Estive lá neste último fim de semana e pude 
constatar a situação realmente dramática na bai-
xa das águas. Já se verifica o mau cheiro a po-
dridão, às águas estagnadas, os focos de doenças, 
de moscas, em toda a cidade. 

Nas, Sr. Presidente, durante este período pude 
mos constatar a eficiência da defesa civil espe 
cialmente do Prefeito Jair Pereira Nateus,' que 
decretou calamidade pública naquele Município e 
foi imediatamente atendido pela defesa civil. De 
vemos ainda lembrar o Secretário de saúde, Dr~ 
Dario_Tavares, que, através do centro Regional 
d7 Saude de Sete Lagoas, comandado pelo Dr. clã~ 
dlo Romano, determinou todos os recursos necessa 
rios ao atendimento das vítimas. As equipes do 
Cent:o Regional tomaram todas as providências no 
sentldo do resguardo e do atendimento às necessi 
da~es mais vrementes daquela população, distri= 
bulndo medicamentos e leite em pó para aquele 
Mul_!iclpio.:. Mais de uma tonelada de leite em pó, 
alem de generos alimentícios de toda ordem, foi 
levada para lá. A Defesa Civil também autorizou 
que o comandante da Polícia Militar de Sete La-
goas adquirisse todos os gêneros necessários pa-
ra amparar as vítimas da enchente em Jequitibá. 

Gostar~a_de lembrar, ainda, que 0 DER, através 
do seu dlnamico diretor, Dr. Antõnio Canabrava, 
recomendo~ aos seus auxiliares que verificassem 
a~ ,nec7s~ldades daquele município e dos municí-
pl~s.vlZlnhos, no sentido do reparo de pontes, 
predlos, estradas e vias públicas. o DER ofere-
ceu uma assistência, realmente merecedora de no~ 
sos aplausos, àquela região e à cidade de Jequi-
tibá. 

Aqui estamos para nos solidarizarmos com as vi 
timas ~as_enchentes e para nos congratularmos com 
esses orgaos do Estado com o Governador Hélio 
Garcia, o CEDEC, a Sec;etaria de saúde, o DER, 
que participaram do trabalho de assistência às 
vítimas. Não temos do que reclamar. Não houve fal-
ta de assistência. Na verdade, houve até um cer-
to excesso de fornecimento de alimentos, que, em 
p~rte~ ~ontinuam estocados na Delegacia da Polí-
Cla lhlltar daquele Município. Atendeu-se, com 
alimentos e medicamentos, a toda a população ne-
cessitada e ainda temos um estoque guardado para 
qua~quer eventualidade. Nesta oportunidade, gos-
tarla de lembrar a ação correta e dinâmica do Pre 
feito Jair Pereira Mateus, que se dedicou intei~ 
ramente ao problema, permanecendo atento a cada 
det~l~e .. chegou mesmo a hospedar, em sua própria 
resldencla, algumas vitimas das enchentes em Je-
q~itibá. Sua casa recebeu algumas famílias que 
flcaram desabrigadas. o Prefeito deu um exemplo 
de dedicação à causa pública e mesmo de sacrifí 
cio pessoal para assistir às vít:irras das enchenteS: 

Sr. Presidente, gostaríamos de lembrar, ainda, 
que o Prefeito de nossa cidade Marcelo Vasconce 
los, destinou àquele Município'um caminhão pipa~ 
para que fossem lavadas as vias principais, as-
sim como caminhões de cal; que foi colocada nas 
poças que ainda permaneceram nas ruas da cidade. 

Foi, portanto, a solidariedade de todos que nos 
permitiu superar, mais uma vez, os problemas do 
Município de Jequitibá. Recorremos à Defesa Ci-
vil, ao DER e à Secretaria de Saúde e consegui-
mos_ofer~cer um tratamento adequado àquela popu-
laçao, tao sofrida que se localiza às margens do 
rio das Velhas. Já em 79, a cidade foi violenta-
mente atingida pelas águas do rio. 

Sr. Presidente, outros municípios ainda estão 



a<Juardando a assistência do 
problemas em toda a região 
truição de estradas, ponte~ 
blicos atingidos. 

Governo, pois temos 
com relação à des-

e vários prédios pú-

Gostaríamos de nos congratular pela presteza 
com que o Sr. Governador convocou a Assembléia 
Legislativa em regime extraordinário, a fim de 
apro~armos este pedido de empréstimo, empréstimo 
tao l~portan~e porque uma parte dele será desti-
nada a soluçao destes graves problemas causados 
pelas enchentes. ~emos certeza de que, partici-
pando destas sessoes legislativas extraordiná-
rias~ ~staremos cumpr~ndo o nosso dever para com 
as Vltlmas desta tragedia que envolveu todo o 
nos::_;o Esta~o. 'l'em?s certeza que as quantias que 
serao ~estlnadas as cidades sob calamidade públi 
c~ s~rao a~licadas com maior eficiência e compe= 
tencla, pols somos testemunhas de que istQ vem 
ocorrendo sob o comando da Defesa Civil e demais 
órgãos públicos do Estado. 

Ainda hoje, irei ao DER para procurar recursos 
P~~a recuperar as estradas e pontes da minha re-
glao. Tenho certeza de que o Dr. Antônio Canabra 
va esta~á pronto a nos atender e a nos ajudar~ 
no sentl~O de recuperarmos as vias de transpor-
t~ de lelte, as estradas de ônibus, veículos par 
tlculares e transportes em geral, pois, infeliz= 
mente, a~gumas cidades ainda se encontram prati-
camente llhadas, devido ao estrago causado pelas 
chu~a~ · •renh<:' a ~erteza de que poderemos levar 
notlClas, .hoJe alnda, a estas cidades, de que o 
DER, depols do atendimento da Secretaria da Saú-
de e da D~fesa Civil, as atenderá, no sentido da 
recuperaçao das suas principais vias e das suas 
obr~s-de-arte, permitindo que estas cidades saiam 
da llha em que se encontram e passem a integrar 
novamente, o sistema viário de Minas Gerais. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

274? REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso proferido em 30/11/84 pelo Sr. Deput~ 

do Mares Guia. 
.sr. Pres~dente, Srs. Deputados, a vitória poli 

tlca ~ eleltoral das oposições sobre o PDS e 
o reglme de arbítrio nas eleições gerais de 82 
foram a celebração de um compromisso de mu-
dança. De mundança social e econômica, e de mu-
dança nos costumes e práticas políticas. É verda 
d~ que_em essência essa perspectiva de mudançã 
alnda e uma esperança não realizada. 

Uberaba comemorou, na ocasião, a iniciação de 
~ proces~o.de su~stit~ição e superação do mand~ 
n;smo.polltlco ate entao exercido por grupos oli 
garqulcos conservadores. Passados dois anos, ã 
nova administração municipal transformou aquela 
nobre esperança em uma ilusão perdida. As fanfar 
ronadas de um estilo político populista e populã 
resco a nova ãdministração adicionou às suas prã 
ticas, como marca registrada e irreparável,o des 
prez~ pela ética política, promiscuindo-se nacor 
rupçao, que o PMDB condena. -

O prefeito do PMDB desrespeitou o povo e o PMDB. 
Não se julga a parte pelo todo, a não ser quando 
o todo se compromete, por omissão ou cumplicida-
de, com as práticas condenáveis da parte. Verea-
dores_e dirigentes do PMDB desempenharam-se com 
isençao_e grandeza ética, não compactuando com a 
corrupçao e a imoralidade. 

Dirijo-me aos Srs. Deputados à Assembléia Le-
gislativa, estando presentes em plenário os Depu 
t~dos Samir Cecilia e Euripedes Craide,para ass~ 
Clar-me a meus companheiros do PT de Uberaba,aos 
companheiros honrados do PMDB local e aos membros 
do PDS na Câmara de Uberaba, que não compactuaram 
com o ilícito para de público esclarecer que até 
este momento em que se encerra a presente sessão 
legislativa do segundo semestre de 84 aguardei que 
o Prefeito de Uberaba, Sr. Wagner do Nascimento, 
me procurasse para apresentar sua versão ou sua 
refutação às acusações que o comprometem centra.!, 
mente. Aguardei esse pronunciamento do Sr. Pre-
feito porque ele manifestou interesse em avis-
tar-se comigo ao saber que em nome do PT eu tra-
ria esse caso da corrupção envolvendo a Prefeitu 
ra de Uberaba e a AMGRA à Tribuna da Assembléiã 
Legislativa. 

O silêncio do Sr. Prefeito terá sido uma muda 
confissão de que sua situação é inexoravelmente 
indefensável. Costumo, ao pronunciar uma denún-
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cia, ouvir as partes ou os lados com isenção. Es 
se caso, no entanto, pelas evidências e pelo de= 
sinteresse da parte acusada em se fazer ouvir 
tranqüiliza minha consciência e me autoriza a e~ 
pressar-lhes o que se passou. 

Solicito, Sr. Presidente, a transcrição do in-
teiro teor desse pronunciamento nos Anais da As-
sembléia e sua integral publicação no "Minas Ge-
rais": 

Os fatos: 

1- Em 10 de setembro desse ano o Sr. Alaor Ri-
beiro, advogado, membro do Diretório do PMDB de 
Uberaba, dava entrada no Fórum desse municlplo 
de Ação Popular, com o propósito de "declarar nu 
los atos praticados pela atual administração do 
Município de Uberaba, envolvendo a Associação dos 
Municípios da Microrregião do Vale do Rio Grande 
AMGRA". Pedia, à continuação, a citação das se-
guintes entidades: 

1- Sr. Wagner do Nascimento, Prefeito de Ubera-
ba; 

2- Sr. Clodoaldo Soares, Secretário Municipal 
da Fazenda; 

3- Sr. Cícero Romão Batista, ex-Secretário Exe-
cutivo da AMGRA e ex-funcionário da Secretaria 
Municipal de Governo de Uberaba; 

4- Empresa Tropical Engenharia Ltda; 
5- Empresa Fertaipas Comércio de Sucatas em Ge 

ral Ltda; 
6- Empresa Racional Serviços Empresariais S/C 

Ltda; 
7- Empresa Release Midia e Informações Ltda; 
8- Sr. Maurides Paulo Dutra, Secretário Munici 

pal de Governo; e 
9- Sr. Tharsis Bastos de Barros. 
O proponente da Ação Popular requereu ao Sr. 

Juiz de Direito da Vara especializada mandar ci-
tar a todas essas entidades "para virem acompa-
nhar aos termos da Presente Ação Popular, pelo ri 
to ordinário, contestando, querendo, no prazo 1~ 
gal, e, afinal, julgando-a procedente, declarar 
os atos administrativos que autorizaram pagamen-
tos indevidos a serviços não prestados, em des-
conformidade com solenidades essenciais exigidas 
legalmente, desvio de verbas, por parte da Pre-
feitura Municipal de Uberaba e pela Associação 
dos Municípios da Microrregião do Vale do Rio 
Grande- AMGRA( ... ), condenando-os a recolherem 
aos Cofres Públicos Municipais, a importância de 
Cr$ 165.627.301,29, com juros e correção monetá-
ria, a serem calculados em liquidação de senten-
ça, a pagarem as custas do processo a honorários 
advocatícios, estes na base de 20% sobre o valor 
da causa". (grifas meus) 

2- No seguimento dessa iniciativa, o Partido 
dos Trabalhadores - PT, por intermédio de diri-
gentes do Diretório de Uberaba, entrou como as-
sistente, após a distribuição do processo ao Juiz. 
Igual procedimento seria posteriormente adotado 
por representantes oficiais de entidades comuni-
tárias do município. É digno de destaque o exem-
plar desempenho dos dirigentes petistasAndré Fo~ 
seca e Lauro Guimarães, que sistematicamente acom-
panharam os trabalhos da CEI ( Comissão Especial 
de Investigações) da Câmara Municipalde Ube:aba, 
apresentando denúncias corajosas e responsaveis 
à imprensa local e mobilizando a comunidade para 
que de modo organizado oferecesse respaldo aos 
trabalhos da CEI, com o objetivo de neutralizar. 
pressões políticas, indevidas que pretendessem co!!! 
prometer a isenção da sindicância parlamentar e 
para não permitir a impunidade dos autores e ben~ 
ficiários dessa trama de corrupção orquestrada no 
gabinete do chefe do Executivo Municipal. 

3- As denúncias contidas no texto da Ação Pop~ 
lar têm fundamento no Relatório da Comissão Espe 
cial de Inquérito da Câmara Municipalde Uberaba~ 
constituída pela Portaria n9 96, de autoria do 
Presidente Vereador Álvaro Diniz de Deus, de 03 
de abril de 1984, aprovada pelo Plenário. 

É louvável que a Portaria 96, por sua vez, ti-
vesse por sustentação o Requerimento n9 218, de 
março de 84, de autoria dos vereadores Dr. Alui-
zio Ignácio de Oliveira, Jesus Manzano, Patricia 
Zaidan, Lélia Inês Teixeira, Prof. Antônio Ber-
nardes Neto, José Cunha da Silva Malaquias, Mário 
de Assis Guimarães, Prof. Murilo Pacheco de Mene 
zes, Dr. Henrique Sabino da Rocha, Dr. José Osó= 
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rio Guimarães e Dr. Lélio de Oliveira, para apu-
rar a natureza das transações havidas entre a 
Prefeitura Municipal de Uberaba e a AMGRA, cara~ 
terizadas por transferências indevidas de recur-
sos daquela para esta e pela utilização irregu-
lar dos mesmos, no período de 01 de fevereiro de 
1983 a 31 de março de 84. 

A esses vereadores, que agiram can espírito pú-
blico, respeitando o parlamento, seu mandato e o 
povo de Uberaba que os elegeu, expresso meu res-
peito, solidariedade e aplauso. 

4- A CEI reallzou um inquérito constante de re 
latório de 227 folhas. 

A AMGRA celebrou com a Secretaria de Estado do 
Planejamento e Coordenação-Geral (SEPLAN/MG) e 
Departamento de Estradas de Rodagem (DER-MG) um 
Termo de Cooperação Técnica para a cessão de 
uma patrulha motomecanizada para a prestação de 
serviços técnicos aos Municí~ios associados, nas 

4.1 -Pelo termo de cooperação técnica: 

Data Recibo 
7/06/83 
1/07/83 
1/07/83 
8/08/83 

25/08/83 
25/08/83 
25/08/83 

4/10/83 
4/11/83 
1/12/83 
1/12/83 
1/12/83 

15/12/83 
29/12/83 
25/01/84 
25/01/84 
25/01/84 
15/02/84 
5/02/84 

15/02/84 
12/03/84 
12/03/84 
30/03/84 
TOTAL 

Data Pgto. 
21/06/83 
19/07/83 
19/07/83 
8/08/83 

26/08/83 
26/08/83 
26/08/83 

6/10/83 
7/11/83 
2/12/83 
2/12/83 

12/12/83 
14/12/83 
29/12/83 
27/01/84 
27/01/84 
27/01/84 
16/02/84 
16/02/84 
16/02/84 
15/03/84 
15/03/84 
2/04/84 

Empenho 
2421 
3156 
3157 
3746 
4145 
4146 
4147 
5057 
5690 
6291 
6372 
6502 
6584 
6901 
0252 
0253 
0254 
0622 
0624 
0625 
1284 
1285 
1730 

condições ali avençadas (fls. 007/012). 
A Prefeitura Municipal de Uberaba, per sua vez, 

celebrou com a AMGRA um convênio (fls. 168/171), 
visando a execução pela referida entidade asso-
ciativa do Plano Integrado Alternativo de Eletri 
ficação Rural - P.I.A.E.R., devidamente aprovado 
pela Câmara Municipal de Uberaba (fls.174), con-
forme Resolução n9 548, de 16/7/83, com ressalva 
no parágrafo único do art. 19 de obrigação de 
prestação semestralmente das contas de Receita e 
da Despesa, especificamente para o município de 
Uberaba. 

De acordo com essas normas, acima descritas, a 
Prefeitura Municipal, através da Secretaria de 
Fazenda do Município, liberou para a AMGRA, atr~ 
vês de seu Secretário Executivo, Sr. Cícero Ro-
mão Batista, os seguintes pagamentos, conforme 
aparece registrado no Relatório e na Ação Popu-
lar proposta (fls. 03 e 04 ) : 

N9 hs. 
53 

144 
173 
341 
260 
260 
480 
526 
382 
250 
250 
550 

? 
? 

580 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 

Valor 
317.040,00 
494.884,80 
388.947,25 
998.401,00 
762.226,40 
584.545,00 

1.649.616,00 
1.629.541,08 
1.097.709,95 

905.390,00 
1.216.080,00 
3.210.955,00 
3.996.756,00 

10.510.000,00 
9.856.000,00 
5.897.000,00 
3.175.464,00 
8.132.000,00 

10.645.000,00 
7.856.000,00 

13.987.000,00 
8.465.000,00 
3.390.000,00 

99.165.556,48 

folhas 
53 
56 
58 
61 
63 
65 
67 
71 
78 
86 
88 
91 
93 
97 

109 
111 
11 3 
11 9 
123 
125 
131 
133 
137 

A importância acima constitui pagamentos por: serviços feitos pela patrulha motomecanizada. 

4.2 - Compra de mata-burros: 
Data Recibo 

26/09/83 
15/12/83 
13/01/84 
27/01/84 

Data Pgto. 
5/10/83 

14/12/83 
16/01/84 
31/01/84 

Empenho 
5016 
6583 
7272 
0307 

Unid. 
12 
22 
88 
51 

Valor 
1.260.000,00 
3.740.000,00 

22.000.000,00 
12.760.000,00 

TOTAL 39.760.000,00 
A importância acima constitui pagamentos por compra de mata-burros. 

4.3 - Cascalhamento: 
13/12/84 4/01/84 
25/01/84 27/01/84 
16/03/84 16/03/84 
16/03/84 16/03/84 
TOTAL 

4.4- Serviço de caminhão de terceiros: 
15/02/84 
TOTAL 

4.5- Pelo P.I.A.E.R.: 

Data liberação 

14/11/83 
14/11/83 
2/12/83 

14/12/83 
16/01/84 
28/02/84 
21/08/84 
TOTAL 

16/02/84 

Parcela 
H 
21? 
H 
41? 
51? 
6<? 
H 

7089 
0251 
1331 
1332 

0623 

? 
? 
? 
? 

? 

Empenho 

5891 
5892 
6131 
6388 
0082 
0434 
1170 

7.000.000,00 
8.342.000,00 
4.987.000,00 
4.867.000,00 

25.195.000,00 

18.657.000,00 
18.657.000,00 

Valor 
1. 710.690,00 
1.710.690,00 
2.643.015,00 
2.829.480,00 
2.829.480,00 
2.829.480,00 
2.829.480,00 

17.382.315,00 

folhas 
75 
95 

1 o 1 
11 5 

103 
107 
127 
129 

121 

folhas 
82 
83 
84 
90 

106 
118 
136 



5 - A Comissão Especial de Inquérito conclui em 
relat6rio, ãs fls. 223 "usque" 226, que: 

"- noras-máquinas 
"A) Verifica-se, com base nos demonstrativos 

fornecidos p0lo DER (fls.39/41), que permitiram a 
elaboração dos quadros de fls. 210/211, a execu-
ção de 3.836 horas-máquinas somando Cr$ ... 
14.967.127,26. 

B) - Os pagamentos efetuados pela PMU, confor-
me notas de empenho e recibos ( fls. 53, 54, 56, 
57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 
72, 73, 74, 78, 79, 80, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 
93, 94, 97, 98, 99, 100, 109, 110, 111, 112,113, 
114, 119, 120, 123, 124, 125, 126, 131, 132,133, 
134, 137, 138), somam Cr$ 99.165.556,48 ( novent<; 
e nove milhÕes, cento e sessenta e cinco mil, qu~ 
nhentos e cinqüenta e seis cruzeiros e quarenta 
e oito centavos), sendo impossivel estabelecer-
se um número de horas-máquinas trabalhadas, po~:. 
que a maioria dos empenhos e dos recibos não as 
especifica, como se infere do demonstrativo de 
fls.207. 

_C) .conclu~-se, portanto, que o valor das horas-
maqulnas, nao comprovadas, mas pagas, correspon-
de a Cr$ 84.198.428,92 (oitenta e quatro milhões 
cento e noventa e oito mil, quatrocentos e vinte 
e oito cruzeiros e noventa e dois centavos). 

"-Mata-Burros 
"A) Quanto a estes foram pagos pela Prefeitura 

ã AMGHA a importância de Cr$ 39.760.000,00 
"-V- P.I.A.E.H. 
"A) 'l'rata-se de um programa de aplicação no m!:!: 

nicipio de Uberaba (fls.168/174), especificamen-
te na área de eletrificação rural. 

B) Foram pagos, com recursos do PIAER, as se-
guintes despesas: 
M6veis e equipamentos 
Publicidade 
Assessoria de Imprensa 
Bastos) 
Aquisição de veiculo ( 
2.800.000,00) 
Hospedagens e refeições 
Ara xá 

('l'harsis 

Cr$ ..• 

em 

Cr$ 
Cr$ 

374.000,00 
220.000,00 

Cr$ 3.573.806,37 

Cr$ 1.740.326,00 

Cr$ 2.062.500,00 
Cr$ 7.970.632,37 

"Deve ser destacado, por oportuno, que os "do-
cumentos" de hospedagens e refeições em lu:axá (fls. 
189/190) não são Notas Fiscais, nem recibos, e 
sim Notas Brancas, sem qualquer autenticação e 
expressam operações mercantis negadas, verbal-
m~nte, pelo Sr. Euler, proprietário do estabele-
Clmento (Socral) ." 

6- À guisa de conclusão, a referida Comissão 
assim se expressou sobre os fatos: 

"A fragilidade dos documentos, sejam notas de 
empenho, sejam recibos, anexados ao presente in-
quérito, bem como o gritante desvirtuamento de 
outros pagamentos estranhos aos objetivos precí-
puos para a utilização de recursos liberados, le-
va esta Comissão a concluir que houve evidente 
irregularidade na liberação pela PMU e utiliza-
ção pela AMGRA dos valores abaixo discriminados, 
podendo tais irregularidades traduzirem at~ del! 
tos de natureza penal, cuja amplitude e tipicid~ 
de deverão ser melhor examinados pelo Poder Jud! 
Clarlo. (grifo meu) 
Horas-máquinas 
Mata-burros 
Cascalhamento 
Aluguel de Caminhão 
PIAER 
Total 

Cr$ 84.198.428,92 
Cr$ 28.510.000,00 
Cr$ 25.196.000,00 
Cr$ 18.657.000,00 
Cr$ 7.970.632,37 
Cr$164.532.061 ,29 

Lamentamos a recusa da Presidência da AMGRA 
em nos fornecer os extratos das contas bancárias 
mantidas pela Associação, pois tais elemen~os s~ 
riam de extraordinária valia na confrontaçao dos 
documentos e depoimentos aqui existentes e na ap!:!: 
ração da margem de operações irregulares confes-
sadas pelo Sr. cicero Homão Datista." 

E, finalizando, a Comissão Especial de Inquér! 
to, no seu relat6rio, pedia: 

" A luz dos fatos altamente comprometedores r~ 
ccnscados a miúdo no presente inquérito, exigimos 
como membro do Poder Legislativo do Municlpio, in-
tegrante da AMGRA, que se cobre do Sr. Prefeito 
c Presidente da AMGRA a realização, imediata, de 
auditoria completa em todo o ativo c passivo da 
entidade, no periodo de 1?/2/83 a 31/3/84! com a 
presença de técnicos de conf lança desta C amara, e 
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sem prejuízo da ação isolada ou conjunta de qual: 
quer munícipe, tanto na esfera civil, quanto na 
penal, para identificação dos responsáveis, sua 
punição e devolução das importâncias desviadas das 
suas relevantes finalidades" 

7- O autor da Ação Popular, 
Helat6rio da CEI, sumariou bem 
de "Outros fatos irregulares", 
tos: 

reportando-se ao 
o que ele chamou 
a seguir transcr! 

"Em correspondência datada de 27/8/84, o Sr. Tar 
quilino Teixeira Neto encaminhou ao Vereador Jo 
sé Os6rio Guimarães documentação relativa ao, jã 
denominado popularmente, "escândalo da AMGRA", C!:?_ 
mo abaixo: 
a) Contrato de Prestação de Serviços, por instru 
menta particular realizado entre a AMGRA e a fiE 
ma Racional Serviços Empresariais S/C Ltda.,esta 
representada pelo seu diretor, Maurides Paulo D~ 
tra, para "assessoria financeira ao PIAER", me-
diante o pagamento de cinco (5) salários mínimos 
regionais mensais. Note-se que tais serviços co~ 
tratados são "Para a prestação de informações téE_ 
nicas e estudos de viabilidade econômica ao Gru-
po Executivo de Eletrificação Rural e ao Banco 
do Brasil S/A': 

Tal contrato, segundo as informações ( doc. n9 
2/3) está pago até dezembro/83. 
b) Documentos emitidos pela firma Tropical Eng~ 
nharia Ltda., na forma das seguintes duplicatas: 

16/01/84 6/84 Cr$ 23.000.000,00 
1/02/84 11/84 Cr$ 23.000.000,00 

16/02/84 25/84 Cr$ 23.000.000,00 
16/02/84 26/84 Cr$ 11.500.000,00 
1/03/84 38/84 Cr$ 11 . 500.000 f 00 

16/03/84 47/84 Cr$ 23.000.000,00 

Cr$ 115.000.000,00 

Note-se que, no Inquérito (Doc. n9 1) às fls. 
201/202, foram acostadas declarações do Sr. Leo-
nardo Mauricio Rezende, confirmando as suas de-
clarações de fls.200, de que "não prestou servi-
ços de sua especialidade para a AMGRA", o que 
denota e confirma a ilegalidade de tais documen-
tos. 
c) Recibos fornecidos pela firma FERTAIPAS - Co-
mércio de Sucatas em Geral Ltda., de Santo André/ 
SP: 

17/01/84 
17/02/84 
5/12/83 

30/09/83 

Cr$ 
Cr$ 
Cr$ 
Cr$ 
Cr$ 

11.000.000,00 
11.000.000,00 
11.000.000,00 
1.500.000,00 

34.500.000,00 
Note-se que, 

Humberto Cente 
mais, em tempo 
fornecedora da 
bos (doc. j). 

por Telex datado de 20/8/84,o Sr. 
confirma a informação de que ja-

algum, a firma FERTAIPAS Ltda. foi 
AMGRA, o que invalida tais reei-

d) Como informa a pr6pria AMGRA, a firma Release 
Midia Informações Ltda., de propried~de do Sr. 
Tharsis Bastos de Barros, e este proprio ainda 
detêm um crédito na Associação, de, respectivame~ 
te, Cr$ 8.000.000,00 e Cr$700.000,00, remanesce~ 
te do programa PIAEn, cuja verba liberada pela 
câmara Municipal sofre patente desvio de finali-
dade. _ _ 
e) Levando-se em consideração os padroes de sal~ 
rio mínimo vigentes na época, a firma Racional 
Ltda., através do Secretário de Governo Maurides 
Paulo Dutra, beneficiou-se com o_ recebimento da 
importância montante de Cr$1.095.240,00 ..•. 

Estas operações remanescentes, com estre~tlss~ 
ma relação com o apurado no incluso inquérito pa!: 
lamentar dão-nos a visão de ilegalidade e des-
conformidade com solenidades essenciais exigidas 
para a validade do ato ad~inist:a~ivo, especial-
mente a falta de licitaçao, exlglda pelo Decre-
to-Lei n? 200/67, o que constitui irregularidade 
insanável: 
- Tropical Engenharia Ltda. 
- Fertaipas Ltda. 
- Tharsis Bastos de Barros 
- Maurides Paulo Dutra 

Cr$ 
Cr$ 
Cr$ 
Cr$ 

115.000.000,00 
34.500.000,00 
8.700.000,00 
1.095.240,00 

Cr$ 159.295.240,00 
Tal importância, liberada pela Pref~itu~a Mu-

nicipal, com base no Termo de Cooperaçao Tecnlca 
c Convênio PIAER, destinava-se, fundamentalmente 
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ao beneficio das áreas urbana e rural do Municí-
pio de Uberaba; todavia, como se infere da refe-
rida documentação, sofreu desvio, em beneficio 
de particulares, dentre eles, Cícero Romão Ba-
tista, Tharsis Bastos de Barros e Maurides Paulo 
Dutra. 

Pelas certidões da Junta Comercial do Estado de 
Minas Gerais abaixo, verificamos o montante sig-
nificativo de capital movimentado pelo Sr. Cíce-
ro Romão Batista, em sociedade com o Sr. RÕmulo 
de Souza Figueiredo, atravis de "holding" - doeu 
mentos acostados: -
- Ciro Part. Adm. Ltda.- 31/01/84 Cr$ 15.000.000,00 
- J.K. Com. Ind. Ltda. -21/02/84 Cr$ 5.000.000,00 
- J.K. Inf. e Consult~ 

ria Ltda. - 13/07/83 Cr$ 300.000,00 
- Construtora e Imob. 

Delta S/A. - 16/7/84 (controle acionário) 
- F. Franco Eng. Ltda. -21/02/84 Cr$ 43.366.666,00 

8- A resenha dos depoimentos prestados à CEI, 
e realizada pelo autor da Ação Popular, constitui 
elemento de ratificação de todo o exposto a an-
teriormente. Por sua clareza e objetividade é 
enriquecedor apresentá-la: 

8.1.- "O Eng. Wilson Nassif declara às fls. 144 
que os serviços, fornecimento de mata-burros 
e cascalhamento, pelos quais a AMGRA recebeu al-
tas importâncias, realmente, não ocorreram, des-
tacando que a municipalidade possui a sua pró: 
pria fábrica de mata-burros. Tal divergência e 
inconcebível, pois não se admite que serviços afe 
tos à Secretaria de Obras, que dependam de seu 
planejamento e de muitos de seus elementos,em in 
teração, possam se efetivar sem o conhecimento dÕ 
titular daquela Pasta". -conclui a Comissão as 
fls. 218. 

8.2.- O Sr. Secretário da Fazenda, Dr. Clodo-
aldo Soares, assevera haver ficado alarmado com 
o vulto de recursos repassados pela Prefeitura à 
AMGRA e, por esse motivo, teria alertado várias 
vezes, sem sucesso, o Chefe do Executivo Munici-
pal, Engenheiro Wagner do Nascimento, chegando 
mesmo a recusar a liberação de recursos, sem a 
expressa determinação do Sr. Prefeito. (fls.149/ 
152). Confessa, todavia, que os empenhos já vi-
nham com a assinatura e autorização do Sr. Chefe 
do Executivo Municipal, não havendo, portanto, a 
liquidação da despesa a ser paga. 

Sobre esse documento, conclui a Comissão Es-
pecial de Inquérito, no seu objetivo relatório, 
às fls. 219: 

"É, pelo mesmo fato, inadmissível que os paga 
mentos sejam feitos em confiança à assinatura pr~ 
cedente de qualquer autoridade, sem a devida con 
ferência, principalmente na espécie, quando as 
notas de empenho e os recibos correspondentes sao 
de aberrantes lacunas de caracterização." 

Ademais é essencial que se observe que a li-
quidação da despesa é ato que antecede a auto-
rização de pagamento pelo Prefeito Municipal, des 
tinando-se a informar ao Chefe do Executivo Muni 
cipal a moralidade e a legalidade da operação ã 
ser paga, bem como se realizados ou não o servi 
ço ou a compra, recebido ou não o material ou 
executado ou não o serviço. Tal omissão caracte-
riza plenamente a ilegalidade da operação mercan 
til, correspondente aos empenhos enumerados ante 
riormente. -

8.3.- A ex-funcionária da Secretaria da Fazen-
da e ex-funcionária da AMGRA, Dona Julieta Maia 
Maluf, precisa com exatidão que escrita regular 
somente existiu até fevereiro de 1983 (fls. 153/ 
157) e que, depois disso, os pagamentos a ter-
ceiros e a funcionários eram feitos com cheque 
pessoal da conta do Sr. Cícero Romão Batista,bem 
como, explica, há ocorrência de omissões,por par 
te do Secretário da Fazenda, no tocante à liqui= 
dação da despesa. 

8.4- O Sr. Cícero Romão Batista confessa ex-
pressamente as irregularidades ocorridas com r~ 
ferência à liberação de pagamentos pela Prefeitu 
ra Municipal, como também, à ilegal aplicação dos 
recursos repassados, com o fim fundamental de pr52 
piciar o bem-estar social. (fls. 159/164). _ 

Confessa que, concomitantemente com as funçoes 
de Secretário Executivo da AMGRA, estava lotado 
na Secretaria de Governo de Uberaba, porque seus 
vencimentos eram insuficientes. Confirma haver ad 
quirido o controle acionário da firma Construto= 

ra e Imobiliária Delta S/A e a Construtora F. f'ran 
co Engenharia Ltda, a través da Ciro Participações 
Ltda. 

Admitiu o desvio de recursos do P.I.A.E.R., p~ 
ra pagamento do Sr. Tharsis Bastos de Barros e 
outros. compromissos. 

"Procurou desviar para si toda a responsabili-
dade pelos atos irregulares. Afirmando que se ocu 
passe cargo público não delegaria a ninguém a ga 
ma de poderes que recebeu." - concluiu a Comissãõ 
(fls. 221). 

8.5- "O Sr. Prefeito não quis subscrever o re-
s~mo de suas declarações, mas confessou que auto 
r1zava pagamentos em confiança: "Secretário tem 
que ser confiável". A exemplo do Secretário de 
Obras e do Secretário da Fazenda ambos interve-
nientes obrigatórios no controle' da execução de 
serviços e realização de pagamentos, disse igno-
rar a_contratação de máquinas e equipamentos de 
terce1ros, bem como execução de serviços (fls.206)". 

8.6- O Sr. Leonardo Mauricio Rezende no seu 
d=poimento de fls. 200, confirmado pel~s declar~ 
çoes de fl~. 201 e 202, confirma que jamais exe-
cu~ou serv1ços para a AMGRA, em que pesem as D~ 
pl1catas, devidamente assinadas, enumeradas às 
fls. 09 deste petitório no valor de Cr$115.000.000,00, 
o qu~ equi!ale constatar-se "quantum satis" que 
tal lmp?rtancia, levada à contabilização pela AM 
GRA, ma1s precisamente pelo senhor Cícero Romão 
Batista, foi realmente desviada em beneficio pró 
prio. -

Sobre tais depoimentos, manifestou-se a Comis 
sã~, ~s fls._222, o seguinte: 

Apos a analise da prova testemunhal, percebe-
se, ~l~ramente, a ocorrência de flagrantes con-
tradlçoes, ·com alegação de volume imenso de ser 
viços, sem o conhecimento da área técnica especi 
f~ca a.que estão afetos. Além disso, emerge in= 
d1scut1vel que as formalidades essenciais para 
a liberação de recursos eram preteridas agindo 
Prefeito, Secretário da Fazenda e Secretário Exe 
cutivo da AMGRA, como se a fidúcia fosse sufici 
ente para presidir atos de tamanha responsabili= 
dade." 

9~ ~as considerações sobre a ilegalidade e a 
les1v1dade dos atos administrativos impugnados,a 
AÇ~O ~OPU~A~ proposta conclui que: 

O 1nquer7to parlamentar, realizado por verea-
dores da ma1s alta credibilidade e honorabilida-
de, os documentos a ele acostados com critirios 
absolutamente irrefutáveis, a espontaneidade e 
clareza dos depoimentos colhidos e os demais do-
cumentos oficiais que são acostados demonstram, 
de forma inarredável, a ILEGALIDADÉ e a LESIVI-
DAD~ dos ~tos administrativos que culminaram co~ 
a l1beraçao e a aplicação das verbas públicas aqm 
mencionadas. 

_Não só a Prefeitura Municipa 1, cano a AMGRA, a trE; 
ves de_seu representante legal, deixaram, nessas 
operaçoes mercantis, de obedecer solenidades le-
gais essenciais, para a validade de atos de tam~ 
nha_responsabilidade. Tais atos, praticados c?m 
lesao ao patrimônio do Município e ao da AMGRA, 1n 
cluindo-se no todo o patrimônio moral, são passi 
veis de correção nos termos da Lei Federal n9 
4.717/65, que disciplina a Ação Popular. 

O Município é citado especificamente dentre as 
pessoas cujo patrimônio justifica a ll'Cdida, e, por 
sua vez, a AMGRA encontra-se dentre "quaisquer 
pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas P~ 
los cofres pÚblicos" consignadas no art. 19 da 
Lei acima referida. 

Como se infere das Notas de Empenho realmente 
pagas e relacionadas às fls. 046, 047, 048,049,05~ 
051,052,055,060,069,070,077,081, a AMGRA é sub-
vencionada pelo Municipio". 

O Patrimônio Público Municipal foi lesado em: 
-Horas-máquinas Cr$84.198.428,92 
- Mata-burros Cr$28.510.000,00 
- Cascalhamento Cr$25.196.000,00 
- Aluguel de caminhão Cr$18.657.000,00 
-Desvio verba do P.I.A.E.R Cr$ 7.970.632,37 
- Maurides Paulo Dutra Cr$ 1.095.240,00 

Cr$165 .627. 301 ,29 

10- A Ação Popular solicita ao Poder Judiciá-
rio que, julgando-a procedente, declare nulos e 



les~v~s ao ~atrimônio PÚblico Municipal os atos 
admLnLstratLvos que autorizaram pagamentos inde-
vidos a serviços não prestados, e propõe que se 
condene as entidades citadas, entre elas o Sr. 
Prefeito Municipal, a recolherem aos cof;es pú-
blicos municipais a importãncia de Cr$ 165.627.301 29 
mais juros e correção monetária plena, acrescidos 
do pagamento das custas processuais e honorários 
advocatícios. 

A Câmara Municipal, por meio da CEI, pede à 
Ju~tiça a incriminação dos culpados na forma da 
L7L Pe~al. f: o que se espera: a ação objetiva, lím 
pLda, Lsenta e restauradora do Poder Judiciário~ 
O Poder Legislativo, através da Câmara Municipal 
de Uberaba, desincumbiu-se com felicidade no en-
fren~amento desse caso rumoroso, o que no entan-
t~ nao o absolve de recente e injustificada omis 
sao relativa ~o.caso da política de preços das 
pass~gens de onLbus municipais em que a Prefeitu 
r~ fLgura ~orno triste protagonista, tendo o Sr~ 
CL~ero Romao atuado como elemento central no que 
foL chamado de "escândalo do suborno". 

11- Ao lado da atitude determinada do Partido 
dos_ Tr~balhadores - PT, que teve papel central na 
d7nun9La.corajosa dos fatos, tornando-os de domí 
nLo publLco e. levando a população a se pronunciar 
de mod~ organLzado, tal como fizera ao exigir a 
apura~ao do "escândalo do suborno", também o PMDB 
atraves de seus vereadores honrados de seu vice-
presidente, José Raimundo, e de Ala~r Ribeiro,co 
mo de resto o PDS por meio de seus vereadores que 
atuaram com honradez, a imprensa de Uberaba de-
sem~enhou-se admiravelmente da função que dela a 
soc~edade requer: o compromisso com a verdade. 
Na~ .. posso deixar de referir-me ao "Jornal da 

Manha por seu empenho em cobrir e divulgar esse 
rumor~ caso. ~a edição de 14/8/84 abriu manchete 
de P:Lm';ira pagina a respeito, assim: "Adminis-
traçao e como um cano de esgoto" frase que co-
mo sentença inexorável, fora pro~unciada effi' en-
trevist~ pelo 19-Vice-Presidente do PMDB de Ubera 
ba, J~se Raimundo Jardim, em acusação frontal ao 
PrefeLto Wagner do Nascimento. 

_A continuação publicara e denunciava que "Es-
car;d~lo AMG~ divid': a Comissão Especial de In-
qu7rLto: doL~ relatorios", revelação que contri-
buLu no sentLdo de estimular as pressões legíti-
mas da comunidade uberabense favorável à remes-
sa do inquérito à Justiça pa;a a ~tação de res 
ponsabili~ade aos indiciados (edição de15/08/84)~ 

Em seguLda o "Jornal da Manhã" denunciou em 
manchete que "Irregularidades na AMGRA atingem 
Cr$ 164,5 milhões". 

Es~e histórico do episódio degradante da cor-
rupç<;o. parece-me útil, ética e pedagogicarrente ne-
cessarLo pa:a~s7rvir como exemplo àqueles que, 
nou~ros munLcLpLos, atuando em Câmara Municipal, 
n~ Lmprensa local ou junto a movimentos comunitá 
rLos ou em partidos políticos, estejam determina 
dos a.fazer com que a ação do Poder Público seja 
e~c~mLnhad~ para servir ao povo com decência, e~ 
pLrLto de JUStiça e compromisso ético e políti-
co com.a.dem~cracia. Do exposto fica evidente que 
a p~rtLCLpaçao popular organizada na vida políti 
ca e_e17men~o indispensável à prática democráti-
c~, <; dLfusao de valores democráticos e à atua-
çao etica das instituições públicas. 
Pen~o que em nosso tempo a verdadeira revolução 

que ha _que se fazer é a revolução nos comportame!! 
tos, ~abitos e costume~ políticos, superando-ose 
substLtuindo-os por praticas, compromissos e mé-
todo~ genuinamente democráticos, orientados a 
servLr ao Povo. Para isso é rigorosamente funda-
mental a conscientização e a organização do povo, 
p~ra que a vida política seja alvo da participa-
ç~o popular antes, durante e depois de cada elei 
çao. -

274~ REUNIÂO ORDINÂRIA 
Discurso proferido em 30/11/84 pelo Sr. Deput~ 

do Jaciel Pereira. 

O SR. DEPUTADO JACIEL PEREIRA - Sr. Presiden-
te, Srs. Deputados, no apagar das luzes da pre-
sente Legislatura, mais uma vez assuminos esta 
Tribuna para desfazer um equivoco lametável ocor 
r ido r; a minha região, que é a microrregião de FtJ:r 
~as: e que o Jornal editado em Três Pontas·, cu-:. 
JO redator responsável é o professor Braúlio, o 
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jornal "Hora Sul Mineira", na sua página dois, diz 
o seguinte a respeito de Campo do Meio: (-Lê:) 

"CAMPO DO MEIO 
_o Prefeito Municipal de Campo do Meio não es-

ta ~er;d~ muito bem aceito pelos moradores do mu-
munLcLpLo - entre eles, muitos que foram seus e-
leito:es. f: que a Prefeitura vem se omitindo na 
s~luçao de d~versos problemas urbanos e aquela an 
t;ga aspiraçao da cidade, a ligação em asfal,to a-:. 
te Campos Gerais, parece cada vez mais difícil, 
mais distante. O prefeito e seus assessores pre-
cisam ser mais ativos assim como os membros da 
Câmara Municipal, que parecem, durante as ses-
sões, preocupados em nada cobrar ao chefe do Exe 
cutivo." 

E lamentável o equivoco do Jornal "Hora Sul Mi 
neira". 

Gostaria de notificar, através desta Tribuna, 
ao ilustre jornalista que reside, há muitos anos, 
no Rio de Janeiro e que talvez esteja mal infor-
mado a respeito da condução daquela comunidade 
vizinha de Campo do Meio, o seguinte: O Prefei-
to Luiz Gonzaga soube ser um dos melhores rrédicos 
da região e também um administrador competente, 
tão competente que foi reeleito agora para pre-
sidir a Associação dos Municípios do Baixo Sapu-
caí-AMBASP, pela segunda vez ocupa o mandato da 
referida Associação. Além de dinâmico é um dos 
mais conscientes companheiros da política do Sul 
de Minas. Tanto que nos convidou recentemente pa-
ra inaugurar uma creche no Sul de Minas e não é 
qualquer cidade de 10 ou 20 mil habitantes que 
tem uma creche para amparar as famílias pobres 
que trabalham nos canaviais e cafezais. o prefei 
to nos convidou também para o lançamento da pe= 
dra fundamental do Hospital de Campo do Meio.Que 
remos notifi~ar também o asfaltamento de Campo 
do Meio a Campos Gerais. f: uma luta muito mais 
nossa do que do Prefeito e invocamos o testemu-
nho do ilustre Deputado Dálton Canabrava, a quem 
temos feito apelos veementes no sentido de nos 
auxiliar junto à direção do DER e já temos a pa-
lavra do Governador Hélio Garcia de que, no ano 
que vem, o orçamento contemplará aquela agrovia, 
assim gostaríamos de pedir àquele jornalista que 
mais uma vez faça a costumeira justiça no seu Jor 
nal. 

Mudando um pouco o itinerário, acho que o ano 
foi muito proveitoso para nós, ao findar as lu-
zes de 84, e gostaríamos de relatar, com alegria 
os fins do tempo do arbítrio no Brasil. f: uma luz 
que se aproxima e que estamos vendo, através do 
túnel. f: o alvorecer de um novo dia que fará uma 
nova aurora em 15 de janeiro. Acreditamos que, 
com o apoio da Aliança Democrática, o Brasil pos 
sa retornar aos caminhos constitucionais e possa 
mos ter em 86 uma Constituinte verdadeira em Bra 
si lia e sobretudo aqui em Minas Gerais, porque es 
sa nossa Carta é sobretudo castrativa. NÓs estã: 
mos aqui podados e castrados de fiscalizar o Exe 
cutivo e ainda mais, quando temos uma liderança 
que não é muito eficiente nesse sentido, mas no 
sentido manietado. 

Assim gostaríamos de fazer um apelo ao Sr.Pre-
sidente da República, que a primeira medida seja 
a nova Constituinte com poderes amplos, iguais e 
harmônicos para o Legislativo. 

f: tudo que eu desejo. 

REUNIÃO SOLENE DE INSTALAÇÃO DA 2~ SESSÃO 
LEGISLATIVA EXTRAORDINÂRIA DA 10~ LEGISLATURA 
Discurso proferido em 4/2/85 pelo Sr. Deputado 

Ademir Lucas. 
O SR. DEPUTADO ADEMIR LUCAS - Exmo. Sr. Depu-

tado Genésio Bernardino de Souza, DD. Presidente 
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge-
rais; Exmo. Sr. Deputado Camilo Machado. digno 
Líder do Partido Dem:x::rático Social; Elaro. Sr. Deputado 
Mares Guia, Líder do Partido dos Trabalhadores; Elaro. Sr. 
Deputado Roberto Luiz Soares, Líder da Minoria; Elaro. Sr. 
Deputado Raimundo Albergaria, 29-Secretário da Assembléia 
Legislativa nas funçÕes de 19-Secretário; Srs. Deputados. 

Uma vez mais, a Assembléia Leqislativa de Mi-
nas Gerais é chamada a muito mais do que dar a 
sua participação constitucional, a,. dar a sua efe-
tiva contribuição a Minas Gerais e-àos mineiros, 
neste momento em que toda a nossa comunidade pa-
dece com os reflexos desta intensa e extensa tem-
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porada de chuvas. Os Deputados, cada u~ n~ s~a 
região eleitoral, na sua zona de influenc~a, sao 
testemunhas vivas dos danosos efeitos que as chu-
vas causaram ao nosso Estado e à nossa gente. 

Os meios de comunicação, a imprensa, têm rei-
teradas vezes dado o seu testemunho de como se 
encontra Minas Gerais neste momento. Entendeu o 
Governador Hélio Garcia, homem de decisões rápi-
das, seguras e corajosas, de convocar a Assem-
bléia Legislativa de Minas Gerais, para delibe-
rar sobre a contratação de um empréstimo externo 
da ordem de US$500 milhões de dólares america-
nos, para fazer face à contrapartida do Estado, 
à sua própria recuperação econômica e de sua 
~n~. -

Sabemos que os efeitos que uma estacao prolon-
gada de chuvas produz não se limitam à mera s~
tisfação emergencial de um governo do Estado. Va-
ries Deputados são testemunhas, até porque fatos 
ainda estão muito recentes em nossas rrerrórias, de 
como foram danosos os efeitos das chuvas de 79. 
Basta dizer que aqui na Região Metropolitana de 
Belo Horizonte temos visível o Conjunto dos Gor-
duras. Em 79, durante aquelas enchentes, o então 
Governador Ozanan Coelho se viu na contingência 
de construir algumas centenas de casas para fla-
gelados das chuvas no Conjunto Gorduras. Passa-
ram quatro longos anos e foi necessário que, no 
Governo de Tancredo Neves, se substituíssem aque-
las casas de madeira por casas de alvenariacons-
truídas através da Secretaria de Estado do Tra-
balho, sob o comando do Deputado Ronan Tito. 

Por aí se vê como é longo esse desdobramento 
da ação do Estado para se recuperar dos efeitos 
de uma imtempérie. 

Lembro-me também que, em Araçuaí, ficamos até 
há alguns anos atrás com centenas de flagelados 
em barracas, em decorrência dos efeitos das mes-
mas chuvas de 79. 

Temos certeza de que, no decorrer das sessões 
extraordinárias, diversos Deputados virão para 
dar testemunho eloqüente da situação em que se 
encontra a região de sua influência. os meios de 
comunicação nos demonstraram a situação em que 
se encontram, por exemplo, o Mucuri, o Jequiti-

-nhonha, o Rio Doce, a Região da Mata, entre tan-
tas outras regiões de Minas Gerais. Vemos, por 
exemplo, o Ministro Venturini, o Ministro An-
dreazza, com o nosso Governador Hélio Garcia, o 
Ministro Cloraldino Severo, a percorrerem diver-
sos municípios para uma avaliação da repercussão 
desta estação chuvosa. Os nossos companheiros de 
Valadares, por exemplo, Raimundo Rezende, Mendes 
Barros, Alcyr Nascimento e outros poderão dar tes-
temunho da situação em que se encontra aquela ci-
dade. 

Participamos de uma reunião, Sr. Presidente e 
Srs. Deputados, com o Sr. Governador Hélio Gar-
cia e os Secretários~ em cujas pastas se fizeram mais 
sentir essas destruições decorrentes das chuvas. 
E numa avaliação superficial, pudemos verificar 
que foram realmente intensos os danos. Tínhamos, 
até 2~ feira próxima passada, 88 pontes destruí-
das e cerca de 53 mil pessoas desabrigadas. Já 
tínhamos algumas centenas de quilômetros de as-
falto destruídos. De forma que nós entenderrqs que, 
mais que uma participação constitucional de de-
liberar sobre pedido de empréstimo externo, a As-
sembléia vai dar sua efetiva contribuição para 
minorar as aflições do povo de Minas, sobretudo 
dessas populações flageladas, bem como dar sua 
contribuição para a recuperação econômica do Es-
tado. E é porque sabemos de antemão que, ao su-
ceder esta fase emergencial, nós teremos esta si-
tuação mais difícil de recuperação de estradas, 
pontes e rede elétrica de várias regiões, que es-
se pedido de empréstimo externo, da ordem de 500 
milhões de dólares, será contraído conforme es-
tabelece a mensagem, no período de 85, 86 e 87. 
Tão logo seja feita a avaliação geral e global, 
porque, ao que parece, a estação chuvosa termi-
nou, será feita, então, uma avaliação mais apro-
fundada da repercussão dos danos causados pelas 
chuvas, para aí elaborar o plano definitivo da 
situação em que se encontra a malha viária e con-
seguir a sua recuperação, bem como a recuperação 
das obras de arte. 

Queremos, também, de passagem, relembrar que a 
própria Capital, apesar de não ter sofrido tão 

intensamente os mesmos reflexos de 79, teve um 
dano extraordinário causado à rede da COPASA, que 
traz a água do Rio das Velhas para aqui. Foram 
alguns dias em que a nossa cidade, a nossa Capi-
tal ficou sem ser abastecida por esse líquido vi-
tal. A COPASA gastou, na recuperação da adutora 
do Rio das Velhas, cerca de um bilhão de cruzei-
ros e, na medida em que se gasta um bilhão de 
cruzeiros numa obra não prevista, é evidente que 
esse um bilhão de cruzeiros deve ser retirado de 
alguma obra prioritária do programa de ampliação 
da rede de água e esgoto daquela empresa. Por is-
so, Sr. Presidente e Srs. Deputados, temos cer-
teza e convicção de que esta Assembléia não fal-
tará a Minas e aos mineiros, porque, mais do que 
a recuperação, do que uma obra de Governo, ela é 
uma obra solidária, de responsabilidade de todos 
nós mineiros. Tenho certeza de que esse Poder Le-
gislativo, chamado anteriormente a dar a sua 
contribuição na recuperação do Estado, mais uma 
vez estará presente, estará dizendo da sua par-
ticipação, para que nós possamos não só dar uma 
resposta às aflições das populações que estão pa-
decendo, que estão nos abrigos de nossas cida-· 
des, que estão nas escolas das cidades do inte-
rior; mais do que uma resposta afirmativa da As-
sembléia a essas aflições, estaremos também dan-
do condições ao Estado de Minas Gerais de uma 
recuperação financeira e econômica, que deverá 
se dar ao longo dos próximos anos. 

Fica aqui a nossa mensagem de convicção de que 
todos os De2utados aqui pre~entes, no d~c~r~er 
da convocaçao desta Assembleia extraord~nar~a, 
cada um a seu modo, cada um a seu jeito, estará 
dando a sua contribuição para que possamos, como 
Poder Legislativo, também participar dessa grave 
hora por que passa o Estado de Minas Gerais e 
por que passa a população do nosso Estado. 

REUNIÃO SOLENE DE INSTALAÇÃO DA 2~ SESSÃO 
LEGISLATIVA EXTRAORDINÁRIA DA 10~ LEGISLATURA 
Discurso proferido em 4/2/85 pelo Sr. Deputado 

Camilo Machado. 
O SR. DEPUTADO CAMILO MACHADO - Exmo. Sr. De-

putado Genésio Bernardino, DD. Presidente da As-
sembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. 
Exmo. Sr. Deputado Ademir Lucas, digno Líder do 
Governo e do Partido do Movimento Deirocrático Bra-
sileiro e da Maioria. Eminente Líder, Deputado 
Mares Guia, do Partido dos Trabalhadores. Meu 
caro companheiro Roberto Luiz Soares, Líder da 
Minoria; Exmo. Sr. Deoutado Raimundo Albergaria, 
29-Secretário da Assembléia Legislativa, nas fun-
ções de 19-Secretário; senhores Deputados. 

Minhas primeiras palavras são de saudação aos 
companheiros que, atendendo à convocação do ~r. 
Governador do Estado, aqui se encontram e estao, 
mais uma vez, a serviço da democracia e ao cha-
mamento dos interesses maiores do Estado. 

Na realidade, há muito não se apreciava um es-
petáculo como este: em pleno recesso parlamen-
tar, que, diga-se de passagem, é por demais lon-
go, nunca se viu a convocação deste Poder extraor-
dinariamente, pela Executiva, para deliberar as-
suntos de tamanha emergência, segundo as alega-
ções do nobre Líder do PMDB. 

Na realidade, Sr. Presidente e Srs. Deputados, 
antes de entrarmos em considerações pormenoriza-
das, e mesmo até de apreciarmos os critérios da 
oportunidade, devemos, representando não apenas 
a Bancada do PDS, mas como porta-voz da minoria 
do Estado, onde, com humildade, colaboramos no 
processo democrático, mais uma vez, exaltar Mi-
nas Gerais, como berço histórico da democracia e 
das posições definidas e definitivas em que o 
povo exercita em sua plenitude a sobera~ia do 
Estado. Antes de entrarmos em consideraçoes, per-
mita, Sr. Presidente, que, desta tribuna, eu in-
terprete a voz de Minas Gerais que, naturalmen-
te, deseja ser informada sobre a oportunidade ~a 
convocação extraordinária deste Poder a um mes 
de abertura dos trabalhos normais. 

Amanhã, irão nos indagar, bem como perguntarão 
àqueles que forem nos substituir, sobre a neces-
sidade ou não dessa convocação extraordinária d~ 
Legislativo, se, para um empréstimo externo, e 
necessária, além de uma tramitação posterior, tam-
bém a aprovação, pelo Senado Federal, que se en-
contra, igualmente, em recesso. 



Lembramos a nossa pos1çao, jã conhecida no 
exercício da Liderança do PDS, onde sempre afir-
mamos que a oposição não é contra o Governo, mas, 
sim, necessariamente a favor da sociedade, a fa-
vor do povo e das instituiç6es, porque poder e 
democracia nunca podem ser cognominados de tal 
quando o povo é alijado das decis6es mais impor-
tantes. 

Iremos, a partir deste instante, exprimir a 
sua voz, da qual este Poder é síntese, junto ao 
próprio Governo. 

Convidaremos não só os senhores Secretários da 
ãrea econômica, mas outras autoridades, para es-
clarecer-nos a respeito do processo de endivida-
mento do Estado de Minas Gerais e de sua situa-
ção econômico-financeira. 

Queremds abrir um debate franco sobre a tor-
menta das enchentes e as suas conseqüências em 
Minas Gerais. Aproveito a oportunidade para ren-
der a nossa solidariedade aos flagelados. 

Não pretendemos faltar para com o nosso Estado 
e para com nossa gente. Mas, para isso, é preci-
so que se comprove, aqui e perante a imprensa, a 
necessidade deste empréstimo pleiteado pelo Go-
verno. Se assim acontecer, votaremos favoravel-
mente por entendermos que, assim agindo, estare-
mos beneficiando a população e o Estado. 

Esta é a nossa posição. Não pretendemos, de for-
ma alguma, fazer oposição ao povo de Minas Gerais 
ou ao nosso Estado. Se fizermos uma oposição ao 
Governo, ela será a intérprete permanentedos an-
seios e das aspiraç6es mais sentidas do povo, que 
só pode se manifestar e participar do processo 
democrãtico através da oposição. 

É por isto, Sr. Presidente e Srs. Deputados, 
que aqui estaremos, durante este mês de feverei-
ro, estudando detalhadamente a situação do Esta-
do de Minas Gerais. 

Na verdade, não vamos nos acomodar apenas pe-
rante os dados fornecidos pelo Governo. Estuda-
remos a situação sobre os mais variados aspec-
tos, para tirarmos as devidas conclusões. 

Antes de finalizar o nosso pronunciamento, gos-
taríamos de lembrar que o Sr. Tancredo Neves, ho-
je eleito Presidente da República, ao assumir o 
Governo de Minas, revelava que encontrava o Es-
tado com uma divida externa de um bilhão de dó-
lares. Vejam pois, os senhores, a nossa respon-
sabilidade perante o futuro deste Estado: com 
mais estes quinhentos milhões de dólares e mais 
o valor dos dois empréstimos anteriores estare-
mos aumentando nestes dois anos o nosso endivi-
damento externo em cerca de 100%, o que realmen-
te é de assustar e de trazer apreensão. 

Dai a necessidade da nossa reflexão e o cuida-
do em aprovar ou não o projeto. Pedimos a todos 
os colegas que ajam como um poder autônomo, e 
com sensibilidade bastante para, realmente,aten-
der aos problemas das enchentes, que, sem dúvi-
da, foram dramáticas para a família mineira. Mas 
é preciso agir com a cautela necessária. É pre-
ciso que estejamos voltados realmente para a 
pessoa humana, que é o fator mais importante pa-
ra a administração. Porque, na verdade, qualquer 
planejamento democrático que não tenha como base 
o homem não será democrático e não será planeja-
mento. 

Se efetivamente for necessário, se se demons-
trar a necessidade desse empréstimo, estaremos 
aqui para darmos a Minas Gerais e aos mineiros a 
nossa contribuição, a nossa solidariedade e a 
certeza de que a oposição, sempre vigilante, sem-
pre atenta, tem um compromisso maior com aqueles 
que querem e se comprometem com a democracia e 
com aqueles que são responsáveis pela implanta-
ção da nossa mudança política. 

REUNIÃO SOLENE DE INSTALAÇÃO DA 2<;~ SESSÃO 
LEGISLATIVA EXTRAORDINÁRIA DA lO'i' LEGISLATURA 

Discurso proferido em 4/2/85 pelo Sr. Deputado 
Mares Guia. 

O SR. DEPUTADO MARES GUIA - Exmo. Sr. Deputado 
Genésio Bernardino, DD. Presidente da Assembléia 
Legislativa de Minas Gerais; Exmo. Sr. Deputado 
Ademir Lucas, Líder do Governo e do Partido do 
Movimento Democrático Brasileiro; Exmo. Sr. Depu-
ta<lo Camilo Machado, Líder do Partido Democrã-
tico Social; Exmo. Sr. Deputado Robertoluiz Soa-
res, DD. Líder da Minoria. 
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Companheiros. 
Saúdo o reencontro de todos nós para mais uma 

jornada de atividade legislativa. Nesta hora de 
reencontro, nos é forçoso associar à alegria a 
explicitação, também, do seu contrário, que é a 
tristeza dada pela ausência provisória entre nós 
do companheiro Fernando Junqueira. Os nossos co-
raç6es e a nossa amizade nesta hora de aflição e 
de dor para ele e para sua família por certo se 
transformarão em gesto de solidariedade à espera 
de sua pronta recuperação. A ele desejamos, de 
todo coração, força e energia para se adaptar à 
nova situação que a enfermidade inexorável lhe 
impôs. 

O móvel dessa convocação que em si mesmo não 
pode e não deve ser questionado é a solicitação 
do Executivo ao Legislativo de autorização para 
contrair empréstimo, em moeda externa, no valor 
de 500 milhões de dólares. Desnecessário seria 
adotarmos posições "a priori" de repulsa ou aplau-
so a tal proposição. Nosso propósito, nesta ho-
ra, limita-se a examinar a mensagem governamen-
tal em seus múltiplos e controvertidos aspectos. 
A convocação extraordinária em si é um fato con-
sumado, irreversível. Ocioso é contestá-la. Ape-
nas registramos que do ponto de vista do proces-
so legislativo, ainda que a Assemblêia de Minas 
venha a aprovar a Mensagem do Governador Hélio 
Garcia, ela tramitará ulteriormente no Senado da 
República, podendo obter ali a aprovação legis-
lativa, em Última instância, em data jamais an-
terior ao final do mês de março, razão pela qual 
vimos essa convocação extraordinária com uma cer-
ta estranheza. Sobre isso meditamos, e a un1ca 
explicação que podemos encontrar para ela é a de 
que o Governador Hélio Garcia, partilhando da in-
timidade poiitica do presidente eleito, Tancredo 
Neves, terá assim agido no sentido de assegurar 
para Minas Gerais apoio financeiro expressivo ori-
ginário do Governo Federal, comprorretido antes mesmo da 
posse do Presidente eleito, a modo de evitar que 
outros governadores de outros Estados pudessem 
vir a acusar o novo titular da Presidência daRe-
pública de estar favorecendo com exclusividade e 
sem parcimônias Minas Gerais. 

Se esse é o motivo, fruto de um artifício po-
lítico, não o condeno. Cabe-nos, portanto, ana-
lisar o mérito da proposta em si mesma. 

Quinhentos milhÕes de dólares, ao câmbio atual, 
equivalem a dois trilhões de cruzeiros, mais do 
que 25% do orçamento unificado do Estado de Mi-
nas Gerais para 1985. Entretanto, todo emprésti-
mo em moeda externa tem um cronograma de desem-
bolso seqüenciado, para liberação em parcelas em 
determinado tempo. Dadas as condições desfavorá-
veis da inserção da nossa economia na economia 
internacional, somos crescentemente vitimadospor 
uma relação de câmbio que nos é desfavorável, o 
que equivale dizer que, com a elevação conse-
cutiva da taxa do dólar face ao cruzeiro, esses 
dois trilhões de cruzeiros em breve estarão acres-
cidos de outros dois trilhÕes. Esse primeiro as-
pecto, em si mesmo, é assustador. A ele associa-
se um segundo aspecto. O Governo eleito em 1982, 
na primeira mensagem lida neste Legislativo pe-
lo então Secretário de Governo, acusava, em tom 
de critica, condenava a herança ~e uma divi~a 
contraída no montante de um bilhao e duzentos m1-
lhões de dólares. O Governador eleito em novem-
bro de 82, em um dos seus pronunciamentos, asse-
gurava que seu Governo não viabilizaria finan: 
ceiramente investimentos de qualquer natureza a 
base de novos empréstimos de moeda externa. Com 
efeito. transcorridos dois anos do novo Governo, 
foram pagos oitenta e dois bilhÕes de dólares sob 
a forma de amortização em pagamento parcial de 
divida anteriormente contraída. Aritmeticamente, 
teríamos, pois, um saldo devedo:, o referente ao 
principal da divida, de um bilhao, cento e de-
zoito milhões de dólares, sobre os quais incidem 
os juros decorrentes. À continuação, o então Go-
vernador 'l'ancredo Neves remetia a esta Assembléia 
mensagem do Executivo solicitando autorização pa-
ra contrair empréstimo no valor de duzentos e 
cinqüenta milhÕes de dólares. Em seguida, o atual 
Governador Hélio Garcia remeteria a esta mesma 
Assembléia novo pedido de empréstimo no valor de 
cento e oitenta milhões de dólares. Temos, as-
sim, sobre a divida herdada do Governo anterior, 
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suoerior a um bilhão de dólares, uma divida es-
po~taneamente contraida pelo Governo do PMDB, 
igual a quatrocentos e trinta milhões de dóla-
res, afora os juros e a taxade "spread", isto é, 
taxa de risco internacional, incidentes sobre es-
ses novos empréstimos. 

O cronograma de liberação desses recursos é 
bi ou trianual e de qualquer forma os dólares vi-
rão e serão acrescidos à divida anteriormente con-
traida. 

Até este ponto nos é dado afirmar, sem nenhum 
risco, que do ponto de vista estritamente con-
tábil, o Estado tem uma divida de US$1 bilhão e 
600 milhões, afora os juros sobre ela inciden-
tes, afora o "spread" ou taxa de risco. Com a 
nova mensagem, pela qual se solicita novo ~nprés
timo de US$500 milhões, a divida potencial, afora 
os juros e o "spread", alcançaria a astronômica 
cifra de US$2 bilhÕes e 100 milhÕes. Isto trans-
formado no cãmbio do dia atinge a fantásti-
ca cifra de Cr$8 trilhões e 400 bilhões, o que 
ultrapassa em Cr$700 bilhões 1 o montante de todo 
o orçamento de Minas Gerais para o ano de 1985. 
Estes dados são trágicos. 'l'anto a situação é trá-
gica que na semana passada me envolvi numa roma-
ria, não propriamente bem-sucedida, por alguns 
órgãos da administração pública do Estado, de 19 
escalão, na busca do perfil atualizado da divida 
em moeda forte. A Secretaria do Planejamento não 
tem os dados; entretanto, o Secretário de Assun-
tos Extraordinários os tem, com grande atualida-
de, mas não os libera. Poderia, neste particu-
lar, a imprensa muito contribuir com o Legisla-
tivo, tentando obter tais informações. A propó-
sito, não acredito ser interesse do PMDB ocultar 
informações dessa natureza a um parlamentar. É 
direito do parlamentar, previsto em lei, ter 
acesso aos dados da Administração Pública. 

Do contato que fiz com membro do 19 escalão do 
Governo, solicitando formalmente os dados do 
perfil atualizado da divida externa, a resposta 
objetiva que obtive foi a de que as informações 
só podem ser passadas com autorização expressa 
do Sr. Governador Hélio Garcia. Isto é inusita-
do, porque objetivamente significa recusar in-
formação a um Deputado eleito com mandato popu-
lar. 

Aproveito-me desta oportunidade para comunicar 
isso ao colega e amigo Ademir Lucas, que, na con-
dição de lider da maioria e do PMDB, sem dúvida 
tratará de superar essa postura inadequada e con-
denável de um membro do 19 escalão, cujo nome 
declinarei pessoalmente apenas ao lider Ademir 
Lucas. Por esta razão, não posso, neste momento, 
analisar o perfil da divida com dados irrefutá-
veis. Por isto trabalho com números um pouco por 
aproximação e muito pouco por especulação, mas 
com uma margem de erro reduzida, que não compro-
mete o conteúdo da análise que faço. 

outro aspecto que julgo da maior gravidade é o 
cronograma de comprometimento do Estado de Minas 
Gerais, para pagar a divida contraida. Não_ se 
nega ao Secretário Rog~rio Mit:;:a~d competencia 
técnica na administraçao das d~v~das externa e 
interna de Minas Gerais. Eu diria que a divida 
pública interna, também assutadora, no ano pa~
sado, teve o seu cronograma ~e pagamento razoa-
vel. A divida externa ainda e secreta, no E~ta
do o que é condenável, mas sabemos que Rogerio 
Mitraud conseguiu a rolagem da divida, fazendo 
com que o pagamento que chegaria a 65'~ do mon-
tante da divida, incidindo apenas no Governo que 
termina em março de 87, tivesse rolagen1 de 70%. 

Se é assim não sendo o Sr. Governador Hélio 
Garcia um ad~inistrador adventicio, sendo ele 
inclusive o único Governador de Estado que, nesse 
periodo imediatamente anterior e po~terior à re-
união do Colégio Eleitoral, tem obt~do recursos 
astronômicos junto ao Governo Federal e através 
de endividamento externo, só posso presumi: que 
ele já esteja munido de garantias quanto a trans-
ferência dessa divida para o Governo Federal. 

Pessoalmente, antes de aprecia: a votação , ~a 
presente mensagem,sobre a qual nao tenho pos~çao 
prévia, quero examiná-la de posse de todos os 
dados. Apenas diria que, independentem~nte de ~e 
contrair o novo empréstimo de 500 milhoes de do-
lares, a divida pública do Estado de Minas_ Ge-
rais, em moeda externa, é dificilmente pagavel. 

Nessa perspectiva tenho uma proposição a fazer 
aos companheiros Deputados de todos os partidos 
e que tenho a convicção será considerada com ge-
nerosidade por todos eles, sem exceção. Entre as 
primeiras medidas administrativas do Governo 'l'an-
credo Neves, temos a reforma tributária. Ela tem 
múltiplos aspectos, os quais não cabem ser ana-
lisados agora, mas há um aspecto imeuiatamente 
emergencial e politico da reforma tributária que 
nós poderiamos sustentar, a fim de que tal pro-
posta pudesse repercutir em todas as Assembléias 
Legislativas estaduais. Proponho a moratória das 
dividas públicas dos Estados, contraidas em dó-
lares, de tal maneira que o Governo Federal as-
suma essas dividas livrando os Estados e as Ca-
pitais da penúria financeira. 

Significa, pois, a anistia da divida ou, na 
pior das hipóteses, uma negociação entre os Go-
vernos Estaduais e o Governo Federal, já sob a 
direção do Dr. 'l'ancredo Neves, no sentido de ali-
viarmos, de maneira significativa, o comprometi-
mento dos Estados c das finanças estaduais com 
o pagamento de uma divida impagávcl. 

A pretensão do governador de obter empréstimo 
de US$500 milhões é temerária. Transformaria Mi-
nas, nos próximos dois anos, num canteiro de 
obras, sustentado na prodigalidade de recursos, 
mas numa semente ira de c r i se financeira. •remos 
que analisar em profundidade essa mensagem. Se 
vamos um pouco mais ao conteúdo da mensagem, a 
justificativa é qual'? É telegráfica. Recebi a có-
pia desta mensagem, em duas folhas. Qual é a 
justificativa? Telegráfica. É uma declaração de 
intenções, sem nenhuma especificação de objeti-
vos gerais e especificas.- A mensagem original se-
ria de US$400 milhões. A última hora, foram adi-
cionados US$1QO milhões, para recuperaç~o finan-
ceira da Caixa Econômica Estadual. É condenável 
isso. Nessa fase de transição deveria haver uma 
relação mais democrática e mals respeitosa entre 
o Executivo e o Legislativo, deveria haver uma 
completa explicação de cada um dos objetivos que 
justificam a contração dessa divida. 

Na Inglaterra, no dia em que é remetido o or-
çamento nacional à Câmara dos Comuns, ele é pu-
blicado pelo Governo, em milhões de exemplares, 
como o jornal popular, distribuido pelo correio, 
gratuitamente, de domicilio em domicilio. Em Mi-
nas, os Deputados eleitos recebem um telegrama 
lacônico, de duas laudas, pedindo que aprovem 
este empréstimo de 500 milhÕes de dólares. Jus-
tificativas emergenciais poderão existir. A des-
truição de 22.000 km da malha rodoviária estadu-
al e federal instaladas em Minas não se questio-
na. Basta se viajar, para que se veja. Mas Minas 
Gerais não foi mais atingida do que Santa Cata-
rina e Espirito Santo. É grave a catástrofe e 
sem precedentes na história das catástrofes cli-
máticas em Minas Gerais, mas não se pode drama-
tizar o que já é dramático, para se criar um im-
pacto emocional, quem sabe, com o objetivo de se 
aprovar uma mensagem que irá comprometer as fi-
nanças do Estado de Minas por mais de uma déca-
da. Proponho a convocação do Secretário da Fa-
zenda, do Secretário do Planejamento e diretores 
d~ COPASA! DER e Caixa, para prestarem escla!e-
cJ.mentos a Assembléia sobre a mensagem do empres-
timo de US$500 milhões. 

Fala-se num Plano Estadual de Saneamento, que 
atenderia a 202 municípios, para drenagens f~u
viais, água e esgoto. Isso é direito do cidadao; 
aplausos para uma tal intenção, mas onde está o 
plano e por c;u<J o custo é de 200 milhões de dóla-
res? Quero conhecer este plano, saber como ele 
vai ser fel to, a escolha dos Municipios, corro es-
tão sendo licitadas as empresas pela COPASA. A 
Assembl~ia tem que esclarecer tudo isso. Não es-
tou aqui para fazer uma oposição "a prior i", pois 
é irracional. Mas, como Deputado, c1uero votar 
conscientemente. 

Já basta o desresrx"'ito anteriormente aplicado a 
esta Casa, quando da mensagem dos duzentos ecin-
qüenta milhões de dólares que foram votados em 
branco. Outro aspecto grave da presente mensagem 
-analisei a mensagem dos 250 milhÕes, comparada 
com a mensagem dos 180 milhões, comparada com a 
mensagem dos 500 milhões de d6lares - são as co-
incidências das rubricas com as duas anteriores: 
em todas elas aparecem justificativas iguais, em 



em todas elas houve a superposição de recursos 
moeda estrangeira para objetivos idênticos. 

Exijo todos os esclarecimentos. Teremos que 
trabalhar muito, analisar a proposta com espí-
rito altruísta, mas com as informaç6es na mão, 
informações rigorosas à nossa disposição. É o 
apelo que faço aos companheiros Deputados, em 
partlcular ao Deputado Ademir Lucas. 

Insisto na tese da anistia das dividas exter-
n~s dos Estados. O mesmo deve ser vãlido para as 
cldades de porte m6dio, com9 Governador Valada-
res, fortemente atingidas, como Montes Claros e 
tantas outras, c a capital do Estado, Belo Hori-
zonte. Falo com especial interesse da Capital 
Belo Horizonte, porque estamos iniciando em todo 
o Brasil, o PT, o PMDB em alguns Estados, uma 
campanha pelas eleições diretas, nas Capitais, 
em 85. 

Como candidato a Prefeito de Belo Horizonte 
pelo Partido dos Trabalhadores, uma campanha pa~ 
ra ganhar, eu quero "diretas" na Capital. Isto, 
o PMDB c o ~artido Liberal não poderão negar, sob 
J?ena de_ tralrem o povo e a Nação. E a ~raição não 
e vocaçao d~ PMDB. ~ de modo que a Capital Belo 
Horlzonte nao podera ter a sua aspiração e espe-
ranças negadas por seus próprios governantes. 

Gostaria, imensamente, que, nesta hora, pudes-
se estar e~aminando, também, uma mensagem do Go-
vernador H~lio Garcia propondo as "diretas jã", 
nas 13 estancias hidrominerais de Minas. Estã 
demorando demais. 

Gostaria de ouvir dele um pronunciamento a fa-
vor ~as "diretas jã" na Capital, em vez de pro-
nunclamento, como acaba de fazer, contra as di-
retas na Capital, no que se associa ao Governa-
dor Leonel Brizzola, temerosos de se verem der-
rotados na~ eleições nas capitais. 

Onde estao os compromissos democrãticos pro-
clamados nos palanques:' No momento em que recebo 
a mensagem do Governador Hélio Garcia a ele, 
simbolicamente, envio uma outra mensa~em: com-
prometa-se com as "diretas jã" na Capital, é o 
povo que designarã quem é o melhor para governar 
nossa cidade. 

Muito obrigado. 

275~ REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso proferido em 5/2/85 pelo Sr. Deputado 

Clodesmidt Riani. 
O SR. DEPUTADO CLODESMIDT RIANI - Sr. Presi-

dente, nobres colegas Deputados, estamos de novo 
nesta Casa e quero parabenizar os nossos colegas 
q~e atenderam a esta convocação e que aqui es-
tao,.d~ todos os partidos políticos, para este 
convlVlo que eu espero seja pelo menos como o do 
ano passado, ou seja, dentro do maior respeito 
entre as bancadas do meu partido e demais parti-
dos que beneficiam esta casa dentro do Poder 
Legislativo e do povo de Min~s Gerais. 

Sr. Presidente, tivemos a satisfação de, no dia 
1~ do mês ~orrente, assistir à posse do Vereado: 
Wlls~n Curl Jab?ur que, pela terceira vez, e 
Presldente da Camara Municipal de Juiz de Fora. 

Desde 1954 que Wilson Jabour é vereador àquela 
Casa. Era então presidente atual o vereador Val-
decir Martins, que teve uma administração profí-
cua, que mereceu aplausos de todos os oradores 
do plenário, naquele dia. 

Wilson Jabour se propõe, nestes dois anos, a 
fazer um debate de fórum político naquela Casa 
do povo, em Juiz de Fora, colocando a Câmara Mu-
nicipal a serviço da política, no bom sentido. 

_Disse eu, naquela oportunidade, que, apesar de 
nao gostar de política, estava disposto a levar, 
a convite, o Sr. Secretário de Estado da Segu-
rança Pública para debater assuntos de interesse 
de J. F: Eu gostaria de me bater por temas refe-
rentes a coletividade, a respeito de política so-
cial, econõmica ou na parte de segurança públi-
ca, tendo em vista que Juiz de Fora, hoje, como 
cidade de porte médio, está como se fosse uma ci-
dade grande, como Rio, são Paulo, ou Belo Hori-
zonte, tamanha a violência que lá se registra, 
tamanha a intranqüilidade devido aos crimes, a 
todo instante. 

Nós até reivindicamos que o centro de Juiz de 
Fora precisa de um distrito policial e, também, 
o bairro de Benfica, por ser como uma grande ci-
dade, nós percebemos que merece um distrito, com 
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viaturas próprias e delegados de Policia próprios 
também. 

Queremos deixar nossos parabéns e congratula-
ções a Valdecir Martins por sua gestão naquela 
Casa e votos de bom êxito a Wilson Jabour atual 
Presidente da Câmara Municipal de Juiz de' Fora, 
bem como a Laudelino Esquetino, que é do PFL e 
ocupou a Vice-Presidência, e ao Professor Júlio 
Camargo, 19-Secretãrio. 

Esperamos que este trio, de homens inteligen-
tes e capazes, possa fazer muito em beneficio da-
quela Casa. Queremos também deixar nosso voto de 
gratidão, o nosso voto de agradecimento ao Ten. 
Cel. João Alves, que deixou o comando do 29 DI 
de Juiz de Fora, para comandar o trânsito em BH. 
João Alves foi meu colega de faculdade, homem sim-
ples, que só deixou amizades em Juiz de Fora re-
cebendo até titulo de cidadão honorãrio. Q~anto 
ao Ten. José Salim, que para lã foi nomeado, não 
o conhecemos, mas esperamos que tenha boa estada 
em Juiz de Fora, porque é uma cidade hospitalei-
ra, o povo é ordeiro e pacifico. E o que estamos 
precisando é justamente que o Ten.-Cel. que as-
sume agora o 29 Batalhão de Juiz de Fora possa 
colocar os seus soldados, os seus comandados a 
serviço da população de nossa cidade. 

Sr. Presidente e Srs. Deputados, recebemos, 
agora, quando estávamos em recesso, um oficio do 
nosso Líder, Deputado Ademir Lucas, datado de 
29/1, convocando-nos para que aqui comparecêsse-
mos para uma sessão extraordinária a partir de 
ontem, segunda-feira. E esta convocação, pelo que 
foi lido pelo Presidente desta Casa, no dia de 
ontem, é para aprovarmos uma verba de nada menos 
que US$500 milh6es. Quando aqui assumimos a nos-
sa cadeira, nós criticãvamos, em praça pública e 
nesta Casa; o fato de Minas estar devendo US$1 ,2 
bilhão. O resultado foi o seguinte: demos ao nos-
so Governador de então, o Sr. Tancredo Neves, 
US$250 milh6es, debaixo de critica do PDS e do 
povo e demos ao Governador Hélio Garcia, agora, 
US$180 milhões e agora vêm mais US$500 milhões. 

Em principio, meus senhores, somos contra esta 
situação, porque dólar vem do estrangeiro, vem 
da América do Norte e, como disse o Deputado Ma-
res Guia, traduzindo-se isto em cruzeiros, é um 
agravamento, sem dúvida, para o nosso Estado e o 
nosso futuro. Mas, Srs. Deputados, somos repre-
sentantes do povo e não somos técnicos nesta ma-
téria. Na verdade, o Governo tem o seu programa 
de realizações e nós a todos instante estamos 
aborrecidos com o Governo, quer seja ele de Tan-
credo Neves ou de Hélio Garcia, porque desejamos 
atender os nossos eleitores, desejamos as melho-
rias das estradas e a melhoria das rodovias, a 
construção de escolas estaduais, e, ainda, a 
atenção do governo para os menores abandonados, 
para os idosos e inválidos, que estão nos asi-
los. Entretanto, somos do PMDB e estamos do lado 
do Governo. Chegamos à conclusão de que não te-
mos outra saída, a não ser nos colocarmos favo-
ravelmente a esta mensagem, que, apesar de não 
explicar tudo o que o Executivo reivindica, apre-
senta as seguintes argumentações: (-Lê:) 

"A captação do empréstimo referido visa a mo-
bilizar meios necessários para pagamento, como 
contrapartida estadual aos recursos financiados 
pelo Banco Nacional de Habitação - ENH (Programa 
Estadual de Saneamento Básico), Fundo de Apoio 
Social (FAS), através da Caixa Econômica Fede-
ral, para fins de educação, policiamento públi-
co, amparo ao menor e medicina preventiva. Ban-
co Mundial/International Bank for Reconstruction 
and Development, para projetos de eletrificação 
rural a cargo da Companhia Energética de Minas 
Gerais (CEMIG) e estradas vicinais a cargo do De-
partamento de Estradas de Rodagem do Estado de 
Minas Gerais - DER-MG, e Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) para projetos agropecuári-
os. 

Cabe-me ressaltar, ainda, que a aplicação do 
empréstimo será destinada, também, ao Programa 
Estadual de Obras Rodoviárias, a cargodo DER/MG. 

Por outro lado, tendo em vista os imensos e no-
tórios danos decorrentes das chuvas que caem so-
bre todo o Estado, torna-se indispensável e ur-
gente a ação do Governo do Estado para restaurar 
as obras públicas danificadas ou destruídase so-
correr as populações afetadas. Parte do emprés-
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timo será destinada, assim, a atender essa si-
tuação de emergência. Enfim, US$100 milhões do 
empréstimo serão destinados à Caixa Econõmica do 
Estado de Minas Gerais, para desenvolvimento de 
seus vários programas de financiamento. 

A utilização do valor do empréstimo em apreço 
será efetivada no triênio 1985-1987, na medida 
das respectivas liberações." 

Em Juiz de Fora temos o Presídio Santa Terezi-
nha, onde cabem 60 presos, mas que mantém 140. 
Lá, a toda hora, a todo instante, mais precisa-
mente, toda semana, há arrombamentos, há intran-
qüilidade da população, porque não há meios de 
se manter uma população carcerária com um dupli-
cado ou triplicado. Nas penitenciárias não cabem 
mais os condenados e os que já estão condenados 
não têm lugar para serem recolhidos. 

Por outro lado, foi dito também que o dinheiro 
seria para o policiamento público. "Amparo ao Me-
nor11. 

Ora, em Juiz de Fora, segundo estatísticas, ape-
nas no centro da cidade 40 menores estão dormin-
do debaixo da ponte do córrego. "Amparo ao Me-
nor". O menor é o homem de amanhã, e se nós não 
tivermos cuidado não será o homem de amanhã. 

Se não tivermos cuidado, não serão os homens 
de amanhã, serão os bandidos de amanhã. ~s que 
cuidar dos menores e aqui, pelo menos sucinta-
mente, P.Stá justificado o empréstimo para amparo 
ao menor. Temos em Juiz de Fora o Instituto do 
Menor, temos várias instituições, o Instituto de 
Jesus, o Instituto de Maria, tanto da parte ca-
tólica quanto espírita, com vários meninos aco-
lhidos nas referidas instituições. E nós, . como 
Deputados, não tivemos condições de fazer 'convê-
nio com nenhuma destas instituições para que o 
Governo pudesse lhes dar o seu apoio. Estamos de 
pleno acordo com a mensagem do Governo. 

MEDICINA PREVENTIVA - Sabemos que ~sso é uma 
necessidade e que a dificuldade que se tem é 
justamente de hospitalizar um doente. O que pre-
cisamos é evitar que o nosso povo fique doente. 

BANCO MUNDIAL - Destina-se a verba ao projeto 
de eletrificação, a cargo da companhia Energéti-
ca de Minas Gerais - CEMIG, e estradas vicinais, 
a cargo do Departamento de Estradas de Rodagem 
de Minas Gerais. Ora, a CEMIG ai está, jádemons-
trou a sua capacidade de funcionamento. A capa-
cidade de seus técnicos é mais do que comprovada 
no ãmbito estadual, nacional e internacional. Por-
tanto, entregando verbas à CEMIG, nós sabemos 
que, sem dúvida nenhuma, esse esforç9 todo no 
interior para beneficiar sitiantes e fazendei-
ros, esse esforço para colocar a rede elétrica, 
tudo será feito se forem entregues os meios ne-
cessários à CEMIG. 

Quanto ao Departamento de Estradas de Rodagem, 
parece até que é uma falta de prestigio nosso, 
mas eu, como Deputado, lutei durante dois anos 
tentando conseguir a construção de apenas 20 
quilômetros da estrada que liga Bicas a Mar de 
Espanha, que faz divisa com o Rio de Janeiro. Lá 
temos indústrias de lapidação de diamantes. Por 
mais que o Governador Tancredo Neves nos desse 
seu apoio, por mais que o DER também desse seu 
apoio, já completamos dois anos de Governo e a 
estrada não foi iniciada. Ao que parece, será as-
sinado um contrato de construção ainda nesta se-
mana, antes do carnaval. Lamentavelmente, depois 
da concorrência, a firma não estava mais em con-
dições, mas parece que isso já foi regularizado. 
Essa luta durou dois anos. Assim também a estra-
da que liga Juiz de Fora ao Distrito de Monte 
verde, que atenderá também ao Distrito de Tor-
reões e próximo também ao Município de Belmiro 

'Braga. t de lá que vêm os ônibus conduzindo os 
passageiros, as mercadorias dos fazendeiros de 
70 a 80% da área do Rio do Peixe, para atender a 
construções de Juiz de Fora. Levamos dois anos 
para conseguir esse projeto e agora foi assinado 
'o contrato. Esperamos que seja concluído. Há uma 
estrada que liga Juiz de Fora a Figueiras, que 
liga Juiz de Fora a Chácaras, e este Deputado que 
fala tem sitio em Figueiras que faz divisa com 
Juiz de Fora e Chácaras. A nossa situação como 
Deputado é difícil. Parece que não temos presti-
gio algum. A nossa luta tem sido grande, mas o 
Governo se encontra em situação de apertura e os 
empreiteiros nos dizem que estão "quebrados", 

porque o Governo não lhes para o devido. 
A justificativa é para atender ao DER pelo Ban-

co Interamericano de Desenvolvimento. 
BANCO DE DESENVOLVIMENTO - Projetos agropecuá-

rios. Isto interessa a Minas Gerais e é por isto 
que estou hoje na Assembléia para justificar mi-
nha presença nesta convocação e dar apoio à men-
sagem de S. Exa. o Sr. Governador para atender 
esses reclamos de todo o povo de Minas Gerais e 
esperamos que esta verba seja de fato aplicada 
em beneficio do que reclamam estes municípios. Juiz 
de Fora também foi assolada pelas enchentes. Ti-
vemos vários desmoronamentos. Sofreu como outras 
cidades mineiras e estamos aqui para pleitear do 
Governo e dos colegas a ajuda para atender nossa 
cidade. Muito obrigado. 

275~ REUNIÃO ORDINÂRIA 
Discurso proferido em 5/2/85 pelo Sr. Deputado 

naimundo Rezende. 
O SR. DEPUTADO RAIMUNDO REZENDE - Sr. Presiden 

te, Srs. Deputados, precisamente no dia 2 de fe= 
vereiro de 1979, Governador Valadares,cidade que 
temos a honra de representar especificamente ne~ 
ta Assembléia, e a região do Vale do Rio Doce, ~ 
manheceu completamente inundada, numa das enchen 
tes mais desastrosas que ocorreu em toda a hist~ 
ria do Município. 

Naquela época, os danos foram vultosos, mas Go 
~ernador Valadares se levantou pela fibra de seÜ 
p~vo e pelo apoio que deu a administração de en-
tao, chefiada por nós, conseguindo recuperar a 
c idade, de tal forma que com pouco tempo apagaram-
se do município as marcas, as seqüelas daquela 
enchente. Todo o povo de Valadares julgava que 
enchente semelhante jamais poderia voltar. 

Srs. Deputados, em 1985, poucos dias antes de 
completar 6 anos da catástrofe de 1979, Valada-
r~s paga tributo elevado por esta enchente que, 
nao sendo na mesma extensão de 1979, produziu um 
estrago que está marcando a população, de manei-
ra a comprometer as esperanças de soluções pró-
ximas. A ponte de concreto que liga um dos prin-
cipais bairros da cidade, única via de acesso a 
este bairro, que tem uma população de 12 mil pe~ 
soas, esta ponte teve o seu vão central destrui-
d~ e este povo está realmente ilhado, sem condi-
coes de movimentação. 

Estamos abordando este assunto para externar o 
nosso agradecimento, meu e do Prefeito Ronaldo 
Perim, ao apoio moral que Governador Valadares re-
cebeu do Governador Hélio Garcia, quando lá co!!! 
pareceu junto com os ministros Mário Andreazza e 
General Danilo Venturini, e o Secretário de Est~ 
do, Carlos Cotta.Essas autoridades tomaram co-
nhecimento do drama das enchentes naquela região 
e saíram, após a visita, decididas a sanarem esfoE_ 
cos para as providências de recuperação. 

Teremos o atendimento necessário, não temos a 
menor dúvida, pelo que ficou estabelecido,mas qu~ 
remos registrar, nos anais desta Casa, a dedica-
ção, o esforço, a capacidade de controle da si-
tuação, demonstrados pelo Prefeito Ronaldo P~rim, 
pelo Comandante de área, Coronel Antônio Alcant~ 
ra, pelo Comandante do 69 Batalhão da Policia Mi 
litar, Cel. Antônio Marques, e toda a Policia MI 
litar. As lideranças de Governador Valadares,sem 
distinguir cor partidária ou religiosa,estiveram 
unidas para coordenarem um trabalho difícil, de 
assistência aos desabrigados. Na sexta-feira pa~ 
sada, colhemos alguns dados: cerca de 17.825 pe~ 
s9as desalojadas, com 3. 202 pessoas desabrigadas. 
Numero de pessoas colocadas em abrigos improvj sados ,em e~ 
colas, igrejas, ginásios cobertos, galpões, cre-
ches: 3. 076. 

Tivemos 9 pontes destruídas no Município, sem 
contar a ponte principal de acesso ao bairro da 
Ilha dos Araújos, ponte de cerca de 200 metros 
de extensão, que teve destruido o seu vão cen-
tral, com 33 metros; 19 bueiros destruidos no 
meio rural, impedindo, por conseqüência, o tráf~ 
go dos caminhões que conduzem as riquezas produ-
zidas no campo. Os danos causados na infra-estr~ 
tura urbana de pavimentação, abastecimento de 
água, rede de esgoto, drenagem pluvial, forneci-
mento de energia elétrica, rede telefônica, ~ão 
incalculáveis e sem condições ainda de avaliaçao, 
aguardando o baixar das águas. 



Com tantos danos materiais, felizmente apenas 
duas mortes foram registradas, uma no Ribeirão 
Figueirinho e outra, por imersão, em um bueiro 
aberto, dada a violência das águas. Tudo isto le 
vou o Prefeito Municipal a decretar "situação de 
emergência". Nossas palavras são oportunas,neste 
momento em que chega a esta Casa uma mensagem de 
S.Exa., o Sr. Governador do Estado, Dr. Hélio 
Garcia, solicitando autorização do Poder Legisla 
tivo para contrair um empréstimo externo no va= 
lor de 500 milhões de dólares. Parece uma soma 
vultosa, se estivéssemos vivendo momentos de re-
lativa normalidade. Mas, quando observamos todo 
o nosso Estado comprometido na sua malha rodoviá 
ria, comprometido nos seus municípios pela des= 
truição de enchentes ainda não registradas na his 
tória do nosso Estado, queremos manifestar a nos 
sa esperança de que, analisada e-sta proposição dÕ 
Sr. G~vernador do Estado, possa esta egrégia As-
sembleia Legislativa proceder a sua aprovação de 
pois do trâmite normal de passagem da mensagem 
~pelas Comissões Técnicas. Confiamos que nossos 
pares possam compreender a realidade em que estarros 
vivendo, as dificuldades que estamos enfrentando, 

,e, se este empréstimo vem onerar os cofres esta 
'd';:lais públicos, com algum motivo de preocupação-;-
nos temos que manifestar a nossa preocupação maior 
em ter um Estado sem a menor condição de sua re 

:_,buperação. -
~ Podemos, Srs. Deputados, confiar nos tempos vin-
tl.ouros, podemos confiar no Presidente Tancredo Ne-
~es que se empossa no dia 15 de março, trazendo 
~lento às esperanças do povo brasileiro,mas, so-
bretudo, ao sofrido povo mineiro. A este povo,que, 
sempre, de maneira altaneira, sobressai nos mo-
mentos difíceis da nossa história, e assim o tem 
feito para fazer valer a ponderação, conciliação, 
c~mpreensão para que seus problemas tenham solu-
çao adequada. 

' E, por isto, desta tribuna, fazemos um apelo 
aos nossos Deputados para que meditem com maior 
preocupação, mas com o pensamento voltado para 

·OS interesses maiores do nosso povo e do nosso 
Estado. 

A dificuldade é grande e ela tem que ser vencl 
da, sobretudo, pela união de esforços, pela com-
pr~ensão d~ todos, independente de sua particip~ 
çao partidaria. Nossa esperança e, sobretudo,a 
n~s~a confiança é que o Governador do Estado,Dr. 
.Hel~o Garcia, possa, neste episódio difícil,con-
ciliar todos estes interesses, sobretudo ter sua 
maior preocupação voltada para a recuperação de 
nosso Estado e de nossa população. 

Confiamos na sua ação à frente do Governo e, 
uma vez conseguida esta autorização,acreditamos, 
com absoluta certeza, que ele envidará os esfor-

·ÇOS ~ecessários para que possa converter este 
emprestimo na recuperação deste Estado, sobretu-
do a retomada de seu desenvolvimento e todas as 
medidas e obras que possam minimizar o sofrimen-
to do povo mineiro. 

275~ REUNIÃO ORDINÁRIA 
. Discurso proferido em 5/2/85 pelo Sr. Deputado 
Mares Guia. 

O SR. DEPUTADO MARES GUIA - Sr. Presidente e 
Srs. Deputados, honrosamente, a Assembléia de 
Minas, recebe,hoje,em suas galerias, a visita de 
membros da Diretoria da Associação dos Professo-
res de Contagem e alguns dentre os professores vi-
timados por demissões políticas, recentemente pra-
ticadas pelo prefeito daquele Município. 

A propósito das demissões de que já foram vítl 
mas 133 profissionais do ensino, passo a fazer as 
seguintes considerações: 

Enquanto a Nação e as correntes democráticas ma-
joritárias da sociedade iniciam o debate sobre a 
Constituinte e o processo de democratização, es-
t~belecendo desde já amplo consenso sobre a ado-
çao do direito pleno de greve e de uma nova poli 
tica salarial distributivista da renda, o prefel 
to de Contagem, Newton Cardoso, demitiu 133 pro-
fessoras da rede municipal, no período de férias, 
envolvidas com a greve do magistério deflagrada 
de 8 a 19 de novembro passado. 

O procedimento do prefeito tem a marca do arbi 
trio, da prepotência e do revanchismo político, 
numa clara e patética demonstração de que o auto 
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ritarismo de duas décadas obteve adeptos entre 
seus opositores. O ato de Newton Cardoso contra-
diz e nega n~ essência e na letra o programa do 
PMDB, o partido do qual fonnamelmente está filiado, 
para,em nome dele, abastardá-lo ao agir, na po-
sição de prefeito, como um vulgar patrão instala 
do no Poder PÚblico, adotando métodos típicos dÕ 
capitalismo selvagem e de repressão política. 

O revanchismo praticado contra os professores 
é tão grosseiro que nem mesmo diretores da APC 
(Associação dos Professores de Contagem) foram 
poupados, quando se sabe que até a CLT assegura 
a estabilidade de dirigentes sindicais,regra que 
por analogia, deveria ser respeitada pelo prefei 
to de Contagem. A propósito, o Sr. Newton Cardo= 
so tem a pretensão de candidatar-se ao governo 
de Minas. Só lhe falta mesmo é jogar a água po 
luída do Córrego da Ressaca nos professores, pa= 
ra secundar prática que ficou na memória de Mi-
nas quando o professorado, na Praça da Liberdade, 
foi reprimido em 1979 com jatos de água do Arru-
das. 

Tão arbitrário foi o ato do prefeito de Conta-
gem que o Secretário Municipal da Educação apre-
sentou sua renúncia ao cargo de confiança, em 
caráter irrevogável. 

vem a público agora o prefeito para "justifl 
car" as 133 demissões acusando os professores de 
incompetência, o que lhe valeu, da parte dos de-. 
mitidos, uma ação judicial para responder por 
crime de calúnia e difamação, 

A APC, no início da campanha reivindicatória de 
84, elaborou, juntamente com a Secretaria Munici 
pal da Educação, o "Estatuto do Magistério" pro= 
pondo o pagamento por habilitação, regulamenta-
ção do acesso e da progressão, eleição direta pa 
ra diretor ·e vice das escolas e nova política sã 
larial, para superar o arrocho prevalecente. O 
prefeito, ness& ocasião, aprovou o projeto e o 
remeteu à Cãmara,após parecer favorável do Con 
selho Municipal da Educação. 

A continuação, seguidamente a Câmara protelou 
a votação do projeto com o qual estavam prev~a
mente comprometidos os vereadores, chamados a 
participar de debates nas escolas. Em reação a 
isso o professorado foi à greve em novembro. 

No período de férias vieram as dispensas. E as 
sim que o prefeito de Contagem, no encerramentõ 
de 21 anos do arbítrio que governou o Pais,rein-
troduz a figura do "atestado ideológico" para se 
leção de professore·s na municipalidade. -

Passo a ler a carta aberta da APC dirigida à 
população de Contagem: (Lê:) 

"O prefeito de Contagem, Newton Cardoso, foi 
eleito com 90% dos votos do povo, fazendo uma caro 
panha que prometia mudanças : "A solução está ciã. 
volta". o povo de Contagem nao viu esta mudança 
e nem encontrou a solução. 800 "formiguinhas" da 
cuco foram demitidas. Os impostos foram aumenta-
dos violentamente. Os favelados são expulsos de 
suas casas. A saúde da população está abandonada,· 
com postos fechando. Particularmente, os traba-
balhadores do ensino são perseguidos e demitidos, e 
a educação cada dia mais desvalorizada. O que mu 
dou foram as propagandas do prefeito,com dinhei= 
ro do povo, querendo ser governador de Minas. 

20.000 crianças estão sem escolas. Faltam car-
teiras e merenda escolar. Os salários dos profes 
sores são os mais baixos de Minas. Em 83 ele de= 
mitiu 200 professores. Em 84 foram 48. E agora,. 
no inicio de 85, já demitiu 130 e promete demi-
tir 350 trabalhadores do ensino. 

Estas demissões atuais,reconhecidas como demi~ 
sões políticas pelo próprio prefeito, são conse-
qUências da greve de novembro de 1984, onde os 
professores, com apoio da população, lutaram pa-
ra realmente trazer a solução para educação em 
nosso município como: estabilidade no emprego,m~ 
lhorias na educação, democracia nas escolas e m~ 
lhores salários. 

A resposta do prefeito e de seus vereadores fo~ 
de desconhecer estas justas reivindicações. A C~ 
mara Municipal, em acordo com o prefeito, rejei-
tou totalmente o Projeto de Lei do Novo Estatuto 
do Magistério. Agora os próprios vereadores, que 
se dizem de oposição, estão preparando listas p~ 
ra demitir professores. Não é programa do parti-
do do prefeito defender a democracia e lutar por 
mais empregos? Será este mesmo programa, a nível 
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nacional, proposto pelo presidente Tancredo ·Ne-
ves com o nome de Pacto Social? Será este tipo 
de pacto proposto: desmobilização, perseguição e 
desemprego? Devemos repudiar este Pacto Social e 
tudo de prejuízos que trará para a classe traba-
lhadora. 

Convidamos todos os trabalhadores de Contagem, 
e entidades em geral para apoiar a nossa luta. 
Avisamos aos senhores pais de alunos que estas 
demissões são ilegais, pois foram feitas em perío 
do de férias. Por isso, no primeiro dia de aula~ 
todos os professores estarão nas escolas e fare-
mos reuniões com os pais e alunos. Pedimos que 
todos compareçam nestas reuniões.Vamos lutar pa-
ra que ninguém seja demitido, e que seus filhos 
continuem com os mesmos professores do ano passa 
do. Vamos repudiar a política de fome, de repre~ 
são e de desemprego deste prefeito de Contagem. 

Contagem, 25 de janeiro de 1985." 
Pasmem-se agora os mineiros. O prefeito de Con 

tagem, após a renúncia, em caráter irrevogável~ 
do então Secretário Carlos Mota, um profissional 
digno e competente, nomeou um certo Eduardo Si-
mões. Eduardo Simões é um preposto do prefeito 
de Contagem. ~ uma figura que está sendo la~ida
da à imagem e semelhança da falta de escrupulo 
político do prefeito de Contagem para ~ucedê-lo 
à frente da municipalidade. Eduardo Simoes cole 
cionou fotografias dos professores, tiradas ela~ 
destinamente durante as assembléias do movimento. 

Eduardo Simões, Secretário da Educação em Con-
tagem no Governo Municipal do PMDB, faz da educ~ 
ção um cenário de perseguição política sob o be-
neplácito do Prefeito Newton Cardoso. 

~ em virtude disso, Sr. Presidente, Srs. Depu-
tados, que a assembléia dos professores de Cont~ 
gem e a União dos Trabalhadores do Ensino de Mi-
nas Gerais divulgaram a carta aberta, apoiadas 
pelas seguintes entida~es: . _ 

Apóiam esta nota e sao contra as dem~ssoes: 
1 _ Central única dos Trabalhadores (CUT) 
2 _ Sindicato dos Metalúrgicos de Belo Horizo~ 

te e Contagem. 
3 - Sindicato dos Assistentes Sociais de Minas 

Gerais. 
4 - Sindicato dos Marceneiros de Belo Horizon-

te. 
5 _ Associação dos Professores Universitários 

de Belo Horizonte (APUBH) 
6 - Sindicato dos Metalúrgicos de Betim. 
7 _ Sindicato dos Trabalhadores em Petróleo de 

Minas Gerais. 
8 - Associação dos Servidores do DER-MG. 
9 - Associação dos Servidores da Universidade 

Federal de Minas Gerais. 
10 - Comissão de Pastoral Operária da Região In 

dustrial de Belo Horizonte. 
11 - comissão de Pastoral da Terra de Minas Ge 

rais. 
12 - Pastoral de Juventude da Pegião Industrial. 
13 - Coordenação de Pastoral da Região Episco-

pal do Setor Industrial de Belo Horizonte. 
14 - Pastoral de Vilas de Contagem. 
15 - Associação de Vilas de Contagem. 
16 - SENALBA 
17 - Associação Profissional dos Sociólogos de 

Minas Gerais. 
18 - Sindicato dos Trabalhadores das Indústri-

as Extrativas de Belo Horizonte. 
19 - Sindicato dos Trabalhadores em Indústrias 

Elétricas de Belo Horizonte. 
Sr. Presidente, Srs. Deputados. 
Assumimos,assim, o compromisso de enviar carta 

ao Presidente Nacional do PMDB, Deputado Ulysses 
Guimarães ao Presidente Regional do PMDB, Joa 
quim de M~lo Freire, para comunicação dos atos 
praticados pelo Prefeito Newton Car~oso que, com 
seus gestos, desonra o PMDB, que nao pode ter 
compromissos com tais práticas. 

Tenham portanto os prof~ssores.de ~ontagem, a 
APC, a nossa mais irrestr~ta sol~dar~edade,embo
ra não tenhamos muitas esperanças de que o_ P~e
feito de Contagem, do alto de sua prepotenc~a, 
embora munido em baixas paixões, possa rever es-
ta decisão uma vez que já começa a contratar S~.:! 
titutos s~m concurso público e sem habilitaçao, 
para oc~parem lugares de profissionais competen-
tes. • 

Fica o nosso testemunho como sendo a unica e 

irrestrita verdade. 
Gostaríamos que pudesse o Prefeito Newton Car-

doso nos contestar. 
Fica a esperança de que, no futuro, tais fatos 

não se repitam. 
Muito obrigado pela presença que nos honra nes 

te dia." 
276~ REUNIÃO ORDINÂRIA 

Discurso proferido em 6/2/85 pelo Sr. Deputado 
Geraldo Ribeiro. 

O SR. DEPUTADO GERALDO RIBEIRO - Sr. Presiden-
te, Srs. Deputados, as grandes chuvas que asso-
laram Minas Gerais causaram vários problemas ao 
Estado, especialmente ao Vale do Aço e ao Vale 
do Rio Doce. Nesta oportunidade, queremos agra-
decer, desta Tribuna, ao Governador, Dr. Hélio 
Garcia, que, tão logo recebeu as notícias das en-
chentes naquelas regiões, ali compareceu levando 
com ele os Ministros Mário Andreazza e Danilo 
Venturini, para que s. Exa:s. verificassem os es-
tragos ocorridos e destinassem verbas para recu-
perar a região. Esperamos que o Governo Federal, 
na pessoa de seus Ministros, realmente cumpra a 
palavra que foi dada em Ipatinga, onde se afir-
mou que o Governo Federal daria toda ajuda ne-
cessária para recuperar os estragos ocorridos em 
nosso Estado. 

Mas, Sr. Presidente, queremos, também, desta 
tribuna, fazer uma denúncia contra a atuação da 
COPASA, no Vale do Aço, que tem sido um verda-
deiro desastre. A COPASA tem servido água de pés-
sima qualidade naquela região, principalmente no 
Município de Timóteo, onde a água apresenta uma 
cor meio alaranjada. Já pedimos, por diversas ve-
zes, providências à Regional da COPASA e nada 
conseguimos·. Pedimos, também, providências à di-
reção da COPASA, mas, infelizmente, nenhuma pro-
vidência foi tomada. 

Além desta água, de péssima qualidade, temos 
ali um péssimo atendimento, principalmente em 
Coronel Fabriciano e Ipatinga,que vêm sofrendo 
com a abertura das ruas para as instalações das 
novas redes de água. A COPASA abre os buracos e 
deixa-os nas ruas por meses inteiros. Portanto, 
estamos pedindo providências ao Sr. Governador 
do Estado para que ele exija que a COPASA seja 
realmente um órgão de atendimento à população, 
um órgão de prestação de serviços. Esperamos, in-
clusive, que as taxas ali sejam reduzidas, por-
que são realmente extorsivas, principallrente aqora 
com este novo aumento de 50%. A COPASA cobra, no 
Vale do Aço, uma taxa de esgoto, que tem o mes~o 
valor da taxa de água, quando sabemos que ali nao 
existe tratamento da rede de esgoto, sendo que 
todo ele é jogado nos rios e riachos. Portanto, 
não se justifica a cobrança desta taxa. Acredito 
que este problema não ocorra somente na região 
do Vale do Aço, mas em todo o Estado de Minas Ge-
rais. ~ chegada a hora de cobrarmos alguma medi-
da do Governo quanto ao funcionamento deste ór-
gão público, que vem prestando péssimo serviço e 
cobrando taxas extorsivas do povo. 

277~ REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso proferido em 7/2/85 pelo Sr. Deputado 

Raimundo Rezende. 
O SR. DEPUTADO RAIMUNDO REZENDE - Sr. Presiden 

te, Srs. Deputados. Ainda considerando o assunto 
que motivou a convocação extraordinária desta A.:! 
sembléia, qual seja o da aprovação da rrensagem do 
Exmo. Sr. Governador do Estado, Dr. Hélio Garcia, 
no sentido da tomada de empréstimo externo de 500 
milhões de dólares, estamos num trabalho intens! 
vo nas Comissões Técnicas, dentro de uma progra-
mação e por solicitação dos Srs. Deputados, ou-
vindo as autoridades e colaboradores do primei-
ro escalão do Governo do Estado para prestarem 
os esclarecimentos necessários. E ontem,nurnades-
sas Comissões da Casa, tivemos a presença honro-
sa do Diretor-Geral do Departamento de Estradas 
de Rodagem, engenheiro Antônio Alberto Canabra-
va, do Chefe da Casa Militar do Governo de ~tinas, 
Cel. José Braga Júnior, e do Tenente-Coronel Fa-
biano, Secretário Executivo do CETEC. 

Essa sabatina a que se submeteram essas autor! 
dades e que teve início às 15 horas, prolongando-
se até às 20 horas, foi muito proveitosa para os 



Srs. Deputados que participaram dos trabalhos,co 
mo, também, se constituiu numa oportunidade de 
pronunciamentos necessários e interessantes por 
parte dessas autoridades. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, como se en-
contra em estado deplorável a malha rodoviária 
do Estado de Minas Gerais! ~ lamentável que um 
Estado da importância das Hinas Gerais tenha um 
comprometimento tão calamitoso em sua malha rodo 
viária. Nós, que representamos uma região do va= 
le do Rio Doce viajamos duas vezes por semana 
pela BR-381, estrada federal que tem também ares 
ponsabilidade de sua conservação a cargo do DER~ 
por convênio e por entendimento com o DNER. Essa 
estrada oferece perigo permanente, risco de vida 
permanente para seus usuários e não tem sequer, 
uma vez, um dia em que viajamos nessa estrada sem 
observar a ocorrência de um acidente, e, durante 
esses dois anos, nós mesmos já fomos vítimas,ape 
nas, felizmente, com conseqüências materiais,duas 
vezes em nossas viagens. 

E ontem nós tivemos a oportunidade de dizer ao 
Diretor-Geral do DER que providências foram soli 
citadas através de ofício, de requerimento, atra 
vês da imprensa, através desta tribuna às autorT 
dades maiores do setor, não só no âmbito federal~ 
como ao Diretor do Departamento Nacional de Es-
tradas de Rodagem e ao Sr. Ministro dos Transpor 
tes, como também ao próprio Governador do Estado 
e ao Diretor-Geral do DER. Providências urgen-
tes, sobretudo e principalmente para reconstruir 
um trecho à altura do km 211, onde essa estrada 
sofreu danos em conseqüências das enchentes de 
1979, e, através desses anos, 6 anos, a estrada 
vem sofrendo erosões até permitir apenas a passa 
gem de um só veículo num sentido. -

~ um absurdo uma estrada com o movimento que 
tem oferecer condições tão precárias, condições 
de risco tão acentuados, a ponto de permitir a 
passagem apenas de um veículo, com um precipício 
ameaçando a segurança do usuário. E aquele grito 
de alerta, aquele grito de protesto que fizemos 
através desses órgãos e de nosso parlamento mi-
neiro conseguiu sensibilizar as autoridades, por 
que dissemos, naquela época, que um novo aciden= 
te naquele local teria a nossa pessoa inteiramen 
te solidária com a familia vítima e que o nosso 
protesto, a nossa denúncia se faria de maneira 
veemente em tal circunstância. o trecho foi com-
pletamente recuperado, mas não a estrada,que con 
tinua ameaçando em outros trechos. -

O trecho entre Nova Era e coronel Fabriciano 
não tem nenhum acostamento. Todos os dias vemos 
acidentes nessa estrada. Então, nós falamos com 
o Di:etor-Geral, interpelando-o na reunião da C~ 
missao de ontem à tarde, pedindo providências e-
nérgicas. Agora, já com o alento de que os recu~ 
sos ora solicitados por S.Exa. o Governador do 
Estado, Dr. Hélio Garcia, e que serão destinados 
em parte à recomposição da malha rodoviária do 
Estado de I-Unas Gerais, nós não podemos ficar i!! 
diferentes, apáticos, diante dessas perspecti-
vas de que o DER de ~Unas Gerais possa atender 
especificamente essa estrada, já que ela também 
teve maiores danos nessas enchentes de 1985. 

outra reivindicação que fizemos nesta reun~ao 
da Comissão foi dirigida a S.Exa. o Cel.José Bra 
ga Júnior, Chefe do Gabinete Militar do Governa= 
dor de Minas Gerais, encarecendo-lhe sobre a si-
tuação de angústia por que passam os habitantes 
de um grande bairro de Governador Valadares, a 
Ilha dos Araújos, com cerca de 12 mil habitantes, 
e que teve a sua única ponte de acesso à cidade 
danificada, com o seu vão central completamente 
destruído e impedindo o trânsito, o que tem leva 
do um transtorno de vida bastante acentuado àque 
la população. -

Recebemos com muita alegria a afirmacão do Cel. 
Braga de que as "démarches" estavam sendo feitas 
em Brasília para a solução dos problemas da Ilha 
dos Araújos. E ainda mais: reconhecendo a área 
como densamente habitada e tendo apenas o acesso 
dessa ponte ora danificada, ora impedida, seria 
necessário - e em Brasilia já se estudava o as-
sunto - não só o reparo dessa ponte, como também 
a construção de uma outra ponte. 

Foi com aLegria que recebemos essas palavras do 
Chefe do Gabinete Militar de S.Exa. o Governador 
do Estado. 
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Hoje, pela manhã, ao chegar ao nosso Gabinete, 
encontramos um recado para ligarmos para S.Exa. o 
Ministro da Indústria e Comércio, Senador Hurilo 
Badaró. E ao fazer esta ligação e ter contato com 
S.Exa. o Sr. Hinistro, recebemos a informação de 
que esse problema da ponte da Ilha dos Araújos, 
em Governador Valadares, seria decidido favora-
velmente, hoje, em Brasília. 

Nós agradecemos a gentileza e a ação do Sena-
dor Hurilo Badaró. 

Evidentemente que em matéria de interesse pú 
blico, de interesse comunitário, a nossa preocu= 
pação se coloca acima das divergências ocasionais, 
partidárias. Portanto, se somos adversários poli 
ticos do Uinistro Hurilo Badaró, temos a compre= 
ensão necessária para fazer justiça à sua ação, 
à sua preocupação e sobretudo à sua intervenção 
para ajudar a resolver problemas relevantes numa 
área onde S.Exa. nunca obteve votação expressi-
va ou até mesmo inexpressiva. Temos estado em co 
municação freqüente com Governador Valadares, e 
esforço conjugado vem sendo feito por toda a 
comunidade no sentido de um entendimento global -
para o qual estamos caminhando - a fim de trazer 
à consciência de nosso Estado o pensamento unâni 
me dos líderes de toda a região do Vale do Rio Do 
ce. Desse entendimento das lideranças havemos de 
chegar, num futuro próximo, a uma soma de esfor-
ços para fazermos valer o potencial de produção 
daquela região e sobretudo o potencial eleitoral 
paraque não continuemos, no Vale do Rio Doce, a 
concorrer para eleições sem que haja o retorno de 
sejado no atendimento às reivindicações daquela 
população. As enchentes de 85 vieram mostrar a 
necessidade de mais atenção para com o Vale do 
Rio Doce, para que aquela região possa se proje-
tar no Estado de Hinas Gerais e se fazer ouvir pe 
rante toda a comuna mineira. -

277~ REUNIÃO ORDINÃRIA 
Discurso proferido em 7/2/85 pelo Sr. Deputado 

José Maria Borges. 
O SR. DEPUTADO JOS~ MARIA BORGES - Sr. Presi-

dente e Srs. Deputados. A Sessão Extraordinária 
para a qual fomos convocados tem trazido ao co-
nhecimento dos Srs. Deputados e da opinião públi 
ca mineira aspectos dos danos causados pelas en= 
chentes a mais de uma centena de municípios do 
nosso Estado. 

Ainda agora recebemos do Sr. Prefeito Munici-
pal de Patos de Minas um relatório pelo qual nos 
comunica os danos causados às estradas vicinais 
daquele próspero município. E, para que este rel~ 
tório possa chegar ao conhecimento das autorida-
des competentes e também do povo, procederei à 
sua leitura, solicitando ao Sr. Presidente que 
faça publicar no Orgão Oficial do nosso Estado. 

Este relatório está vazado nos seguintes ter-
mos: (-Lê:) 
"Da: Prefeitura Municipal de Patos de Minas 
para: José Maria vaz Borges. 

Prezado Deputado, em atendimento a sua solici-
tação, apresento-lhe, a seguir, relatório de cu~ 
tos para recuperação de estradas vicinais do no~ 
so Municipio, danificadas em decorrências das ex 
cessivas chuvas, precipitadas sobre a região. 

1 - Encabeçamento da ponte do 
córrego Barreirinho na locali-
dade de Pilar ..•..•••.•••.•••. 

2 - Encabeçamento da ponte do 
córrego Curraleiro, ligando Cu~ 
raleiro a Bebedouro ..•...••... 

3 - Reconstrução da ponte cór 
rego Curraleiro, ligando Patos 
de Minas/Boaçara ..•...•...•..• 

4 - Recuperação da estrada de 
Patos de Minas/Boaçara ...•..•• 

5 - Recuperação de três bueiros, 
na estrada Patos de Minas/Boaç~ 
ra ...•....•.•.•.... • • · · • • · • • · • 

6 - Recuperação da estrada Pa 
tos de Minas/Santana, via Lanh~ 
sos ...•.•...•.•••...•••....••. 

7 - Encabeçamento da ponte do 
córrego Lanhosos •.....•••••••• 

8 - Recuperação da estrada Pa 
tos de Minas/Limão ........... : 

9 - Recuperação da Estrada Pa 

Cr$ 6.000.000 

3.500.000 

37.000.000 

16.000.000 

800.000 

17.000.000 

6.000.000 

18.000.000 
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tos de Minas/Bebedouro ..•..... 
10 - Recuperação da estrada Leal/ 

17.000.000 

Major Porto •.....••.....•.••.. 8.000.000 
11 - Recuperação da estrada Bog 

sucesso ...................... . 19.ooo;ooo 
12 - Recuperação da estrada Ma 

jor Porto ao.entroncamento de 
Bonsucesso .•.••••..•...•....•. 15.000.000 

13 - Recuperação da estrada Pa 
tos de Minas/Projeto Campo ... ~ 23.000.000 

14 - Recuperação da ponte so-
bre o córrego Curraleiro estra-
da Patos de Minas/Bebedouro •.. 15.000.000 

15 - Recuperação estrada Leal/ 
Pindaibas ..••.•............... 8.000.000 

Aproveitando a oportunidade, informo a V. Ex~ 
da grande necessidade do Município na obtenção 
de recursos para construção das estradas Patos 
de Minas/Bonsucesso, Patos de Minas/Arraial dos 
Afonsos, Via Limão, Patos de Minas/Boaçara e Pa-
tos de Minas/Pântano, Via Alagoas. 

Como é do conhecimento de V. Ex~, nas localida 
des citadas acham-se localizados um grande núme= 
ro de produtores agropecuários, que, devido ao es 
tado calamitoso das estradas, terão sérios prÕ 
blemas para escoamento de seus produtos, compro= 
metendo certamente a economia do Município, poden 
do também se verificarem enormes prejuízos para tõ 
dos. 

Atenciosamente, 
Arlindo Porto Neto, Prefeito Municipal." 
Ainda, Sr. Presidente, recebemos também Uil\3. car-

ta, um apelo, do Sr. Prefeito Municipal de Santa 
Fé de Minas, vazado nos seguintes termos: (-Lê:) 

"Santa Fê de Minas, 5 de fevereiro de 1985. 
Sr. Deputado, 
Com minha cordial visita, solicito ao ilustre 

Parlamentar a gentileza de envidar esforços jun-
to ao Governo do Estado, com sentido a liberar a 
quantia de Cr$ 125_milh5es, parcela ~o ~rçamento 
anteriormente real~zado de Cr$ 136 m~lhoes, para 
reconstrução de Ponte sobre o Ribeiro da Extrema, 
que interliga este Município a Brasilândia. 

Para conhecimento do ilustre Parlamentar, llúor 
mo que, como V. S~ está ciente, esta ponte ê ã 
única ligação que este município conta com os de 
mais da região, sendo que, com a ocorrência das 
últimas chuvas, houve um desabamento violent~ do 
qual só restaram os peg5es. 

Nosso caso, ilustre Deputado, ê de calamidade pú 
blica, pois, com tal desabamento vimo-nos ilha= 
dos, sem nenhuma via de acesso fora de nossos li 
mites. -

Solicito medidas urgentes na liberação das ver 
bas, para que os funcionários da errpreiteira, que 
se encontram no local da obra, entrem em ativida 
de, colocando-a em funcionamento o mais rapida= 
mente possível. 

Esperando merecer a costumeira atenção 
te Parlamentar dedica a nossos pedidos e 
de sua força junto ao Governo do Estado, 
mos uma resposta positiva, no período de 
mais breve possível. 

Atenciosamente, 

que es-
ciente 

aguarda 
tempo õ 

José Rodrigues Barbosa, Prefeito Municipal." 
Em seguida, Sr. Presidente e Srs. Deputados, en 

viamos um ofício ao Sr. Governador do Estado, sõ 
licitando a liberação da verba solicitada pelÕ 
Sr. Prefeito Municipal de Santa Fê. Solicito, Sr. 
Presidente, que esta carta, que foi enviada ao 
Dr. Hélio Garcia, seja considerada como lida pa-
ra que isto faça parte dos anais desta Casa. 

Srs. Deputados, o projeto de resolução e a men 
sagem do Sr. Governador que estão sendo discuti= 
dos, nesta Casa, devem ser agilizados, porque não 
podemos ficar passivam:mte esperando a recuperação, 
por si só, desses municípios atingidos pelas en-
chentes do mês de janeiro. Faria um apelo veemen 
te aos companheiros, tanto da minha bancada comõ 
das bancadas do PDS, da Frente Liberal e do PT, 
para que possamos trabalhar com os olhos volta-
dos para os grandes sacrifícios que estão supor-
tando esses municípios atingidos. 

A safra agrícola está se aproximando, e essas e.§_ 
tradas precisam ser recuperad~s o mais r~pidame~ 
te possível, porque, do contrario, a agr~cultur~ 
que já está sendo sacrificada pelo descaso do g~ 
verno federal, será ainda mais atingida. A região 
que eu represento, Alto do Paranaíba, Noroeste e 

Vão do Urucuia, foi realmente atingida pelas en-
chentes. Fica esse registro com certo aperto no 
coração, porque documentos como este que estamos 
a proceder sua leitura nesse Plenário nos cumpun 
gero. Fica-nos a esperança -e que nosso governoes 
tadual possa sanar essa dificuldade, ajudando atrã 
vês das Prefeituras que hoje estão carentes de 
recursos. Portanto, fica o apelo para que possa-
mos votar essa mensagem, a fim de que o Sr.Gover 
nador seja também o mediador junto ao governo fe= 
dera!, para que esses recursos venham para r1inas 
Gerais para fazer frente aos danos causados aos 
municípios mineiros. 

Passarei a ler o oficio dirigido ao Governador 
Hélio Garcia: (-Lê:) 

Belo Horizonte, 6 de fevereiro de 1985. 
Exm9 Sr. Governador do Estado de Minas Gerais. 
Com meus cordiais cumprimentos, solicito a V. 

Ex~ a especial gentileza de autorizar, ao setor 
competente, a liberação de verba no valor de 
Cr$ 125 milhÕes, para execução de obras de recons 
trução de Ponte sobre o Ribeirão da Extrema, que 
liga os municípios de Santa Fé de !.Unas a Brasi-
lândia, distrito de João Pinheiro. 

Esclareço, na oportunidade, que como v. Ex~ p~ 
derá bem verificar, pela carta do Sr. Prefeito m~ 
nicipal que envio em anexo, a referida Ponte es-
tava já em fase de acabamento, com a concretagem 
das vigas e tabuleiros e, com a ocorrênci~ das 
últimas chuvas, veio a desabar, trazendo vários pre_ 
juizos a Santa Fê de Minas, que encontra-se inu~ 
dada e ilhada pois tal ponte é sua única via de 
acesso. 

Esclareço, ainda, que operários se encontram 
acampados nas imediações da obra, esperando, si~ 
plcsmente, o envio de material, que será adquir! 
do com tal .verba, em Belo Horizonte e Sete Lagoas, 
pois, na região não se encontram os materiais ne 
cessários. -

Solicito, pois, ao ilustre Governador a libera 
ção da referida verba, pois o município enconba= 
se em estado de calamidade pública, acrescido aos 
prejuízos da enchente, os prejuízos globais cau-
sados pela queda da ponte. 

Esperando merecer do ilustre Governador a me-
lhor atenção e atendimento a esta nossa justa so 
licitação, subscrevo-me. 

Atenciosamente, 
Deputado José Maria Vaz Borges, Vice-Líder do 

PMDB. 
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Discurso proferido em 12/2/85 pelo Sr. Deput~ 

do Clodesmidt Riani. 
O SR. DEPUTADO CLODESMIDT RIJ\NI - Sr. Presi -

dente, meus caros colegas Deputados, lamentopr~ 
fundamente, mas devo discordar do meu nobre co-
lega, líder do PT, Deputado Mares Guia, que es-
tá contra o requerimento do nobre Líder do PMD~ 
Deputado Ademir Lucas. 

Somos favoráveis à aprovação da urgência por-
que nós, Deputados, tanto da Situação, como da 
Oposição, nada mais fizemos nesses dois anosne.§_ 
ta Casa senão requerimentos e mais requerimen -
tos pleiteando melhorias para as regi5es que r~ 
presentamos e, infelizmente, nem sempre somos ~ 
tendidos, por não ter o Governo meios suficien-
tes para isso. 

Ao mesmo tempo, quero, nesta hora, felicitare 
Líder da Oposição, Camilo Machado, bem como o 
Líder do PT, Mares Guia, por terem vindo a estq 
tribuna apelar e exigir que o Governo esclareça 
melhor o emprego dessa verda de 500 milhões de 
dólares. Felizmente, a esta Casa compareceramas 
autoridades que podiam falar a respeito do as -
sunto, como o Diretor do DER. Eng9 Antônio Ca-
nabrava, que fez uma exposição simples, objeti-
va e, no meu modo de entender, honesta, precisa 
e sincera. Nós, que estamos batendo sempre à 
porta do DER para solicitar melhorias para nos-
sas regi5es, sabemos das dificuldades daquela 
instituição e também da boa vontade da equipedo 
Sr. Diretor e da responsabilidade que tem em não 
querer assumir nenhum contrato sem as verbascon 
tratadas. A exposição do Sr. Diretor do DER foi 
para mim mais que satisfatória, bem como as_dos 
Sr. Secretário para Assuntos Especiais~ Jose G~ 
raldo Hibeiro, do Sr. Presidente da Ca~xa Econ~ 
mica do Estado, e do Sr. Secretário da Fazenda. 



Assim, penso que esta Casa foi atendida em 
suas necessidades de esclarecimentos, pois não 
somos técnicos em Economia, mas sabemos perfei-
tamente avaliar aquilo que achamos interessante 
para o Governo do nosso Estado, que representaa 
nossa coletividade. 

Assim sendo, somos favoráveis, estamos de ple 
no acordo e felicitamos o Líder da Oposição, pe 
las perguntas e debates feitos nas Comissões~ 
pois, inclusive, muitas perguntas que queríamos 
fazer, muitos assuntos que gostaríamos de enten 
der, foram abordados graças aos LÍderes Camilo 
Machado e Mares Guia, que se anteciparam a nós, 
o que constituiu grande ajuda. 

Mas queremos, Sr. Presidente e Srs. Deputados, 
neste instante, dar um testemunho. Recebemos um 
telegrama que desejamos ler para esta Assem 
bléia: "Ao nosso grande amigo e representate na 
Assembléia de Minas Gerais, Deputado Clodesmidt 
Riani, os agradecimentos do povo e Governo do 
Município de Mar de Espanha pelo trabalho junto 
às autoridades do Estado para a implantação do 
29 grau nesta cidade e extensão da 5~ e 8~ sé -
ries no Distrito de Saudade. Mar de Espanha mais 
uma vez serlhe-á grata. Parabéns igualmente a 
V. Exa. pelo trabalho profícuo em favor desteMu 
nicípio. Cordialmente, Jair Teixeira de Rezen ~ 
de, Prefeito Municipal." 

Além desta escola em Mar de Espanha, saiu pa-
ra a nossa cidade de Juiz de Fora melhoramento 
para a Escola Estadual Presidente Costa e Silv~ 

No ano passado, fizemos tentativa neste sentido 
mas não conseguimos. Entretanto, neste ano, ti-
vemos os pedidos destas duas escolas,nestes dois 
mun~cípios devidamente atendidos, com a implan-
taçao do 29 grau nas respectivas escolas. 

Temos aqui uma nota técnica: (-Lê:) 
NOTA 'l'J'!;CNICA 

Rodovia: MG/126 
Trecho: Bicas - Mar de Espanha 
Extensão: 23km 
Natureza dos trabalhos: Implantação e paviment~ 
ção 
Firma executora: Construtora Alcindo Vieira -
CONVAP S.A. 
Contrato: DJ-22.004/85 
Valor contratual: Cr$10.200.000 (dez bilhÕes e 
duzentos milhões de cruzeiros), sendo Cr$ 
3.663.101.490 (três bilhões, seiscentos e ses -
senta e três milhões, cento e um mil, quatro -
centos e noventa cruzeiros)a preços iniciais de 
jul/84 e Cr$6.536.898.510 (seis bilhões, quinh~ 
tos e trinta e seis milhões, oitocentos e noven 
ta e oito mil e quinhentos e dez cruzeiros) co= 
mo previsão para reajustamentos. 
Valor previsto para conclusão da obra: Cr$ 
12.140.000.000 
Recursos assegurados: Cr$10.200.000.000 
Recursos a suplementar: Cr$1.940.000.000=34.000 
ORTNs 
Data prevista para início dos trabalhos do obj~ 
to contratual: 01/03/85 
Término previsto: 31/10/85 
Dados Técnicos: 
- Largura da Plataforma de Pavimentação: 9,20m, 
sendo 6,20m de pista e 1,50, de acostamento pa-
ra cada lado; 

Rampa máxima: 7,8% 
- Raio mínimo: 45m 
- Velocidade diretriz: 70 Km/h 

Extensão em curva: 14 km 
- Extensão em tangente: 9 km 
DC, 11 de fevereiro de 1985. 

= 23 km 

Eng9 Hélio Caixeta Borges, Diretor de Constr~ 
ção-DER-MG 

Esta concorrência foi em julho, Srs. Deputa -
dos, e até esta época, o Diretor do DER, pode -
mos dizer assim, não teve o sinal verde, isto é, 
a verba para o contrato, que por este motivo não 
foi feito, anteriormente. 

Felizmente, o "Minas Gerais" de hoje publica 
um contrato assinado no Palácio da Liberdade,no 
valor de 10 bilhões e 200 milhões de cruzeiros 
para pavimentação de Bicas e Mar de Espanha.Tra 
ta-se de uma reivindicação cinquentenária,e nos 
so trabalho foi coroado de êxito. -

O mesmo, Sr. Presidente e Srs. Deputados,ocor 
reu com a nossa solicitação feita deste que che 
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gamos a esta Casa, há dois anos, para constru -
ção e pavimentação da estrada que liga Juiz de 
Fora a Rio Preto, indo inicialmente de Juiz de 
Fora até Monte Verde, atendendo ao Município de 
Belmiro Braga e o distrito próximo de Torreões, 
ficando assim mais próxima de realização a 2~ 
etapa, para chegar a Rio Preto. 

Por mais que lutássemos, não foi possível con 
seguir do Governo, até o ano passado, a libera= 
ção da verba necessária. Felizmente, como era 
compromisso do Sr. ex-Governador Tancredo Neves, 
para conosco e para com a região, o Governador 
Hélio Garcia, como prometera· no dia de sua posse 
a nós Deputados, está atendendo a todos os com-
promissos assumidos pelo ex-Governador Tancredo 
Neves. 

Felizmente, aqui temos o contrato DJ-22.090/8~ 
Trata-se de um contrato entre o DER e a Empresa 
Serveng - Civilsan S.A. - Empresas Associadas de 
Engenharia, para execução dos trabalhos de ter-
raplenagem e pavimentação na Rodovia MG-353,tre 
cho entre Juiz de Fora-Monte Verde. -

O valor deste contrato é de cerca de 25 bi-
lhÕes de cruzeiros. Vejam os Srs. Deputados que 
só agora, após dois anos de lutas árduas, é que 
conseguimos junto ao Governo a execução desses 
dois contratos referentes a obras. Agradecenos ao 
ex-Governador Dr. Tancredo Neves e ao Governa -
dor Hélio Garcia e a todos que nos ajudam a con-
seguir a construção dos dois trechos de estram. 
Assim, Sr. Presidente, expresso o nosso prazer 
e a nossa satisfação em aprovar o regime de ur-
gência para o requerimento do nobre Líder, Depu 
tado Ademir Lucas. Estamos devidamente esclare= 
cidos a respeito do assunto. Estamos certos de 
que a verba solicitada de 500 milhões de dóla -
res será bem aplicada, o que virá proporcionar o 
desenvolvimento e o progresso do nosso Estado. 

280~ REUNIÃO ORDINÂRIA 
Discurso proferido em 12/2/85 pelo Sr. Deputa-

do Mendes Barros. 

O SR. DEPUTADO MENDES BARROS - Sr. Presidente 
e Srs. Deputados, e com grande satisfação que d~ 
mos o nosso apoio e o nosso voto ao requerimento 
do grande Líder Ademir Lucas, que solicita regi-
me de urgência para a tramitação do Projeto de 
Resolução n9 1.128/85, da Comissão de Justiça, 
que autoriza o Estado de Minas Gerais a contra-
tar empréstimo externo no valor de até 500 mi-
lhões de dÓlares e dá outras providências. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, ao ocuparmos 
hoje a tribuna, queremos manifestar, de público, 
a nossa alegria, o nosso contentamento e a nossa 
esperança na Nova República de um Brasil com um 
futuro promissor após 15 de março de 85. 

Neste período de recesso percorremos diversas 
cidades e em todas elas vimos o povo manifestar 
a sua alegria e a sua esperança no novo governo 
do nosso grande estadista e conterrãneo, Dr. Ta~ 
credo de Almeida Neves. Esta alegria que se irra 
dia por todos os recantos deste País prova, de 
forma cabal, o prestígio de S.Exa., que acaba de 
chegar de uma viagem ao exterior. Este prestígio 
foi mais uma vez confirmado pelos governantes dos 
maiores países do mundo e por S.S. o Papa, ao r~ 
ceberem a visita do nosso futuro Presidente. 

Neste momento, trazemos a mensagem de uma ela~ 
se sofrida e abandonada, de uma classe que tem 
representantes em todos os,rincões! os mais dis-
tantes e humildes deste Pa1s, que e a classe far 
macêutica brasileira. Como único Deputado farma= 
cêutico nesta Assembléia de Minas Gerais,fui pr~ 
curado pelo Conselho Federal de Farmácia,através 
de sua Secretária-Geral, pelo Conselho Regional 
de Farmácia, pelo Sindicato Farmacêutico de Mi-
nas, por representantes das Escolas de Farmácia 
de Minas Gerais, nas cidades de Alfenas,Ouro Pr~ 
t:.o, Belo Horizonte e Juiz de Fora, para que to-
masse a liberdade, apesar de saber que talvez i~ 
so não vá influir no pensamento de S.Exa. o Sr. 
futuro Presidente da República, Dr. Tancredo Ne-
ves, mas a classe farmacêutica pediu-me, e eu me 
senti até lisonjeado de poder, através desta tr~ 
buna, tentar externar a S.Exa. o Dr. Tancredo N~ 
ves o pedido da maior cultura da farmácia brasi-
leira, que presta atualmente, no Governo do nos-
so Estado, relevantes serviços a Minas, pois já 
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ocupou um dos maiores cargos no setor educacio-
nal do nosso Estado, ou seja, a Reitoria da ~G. 

Professor há vários anos da Faculdade de Farma 
c ia de Belo Horizonte, de vários colégios a elas 
se farmacêutica pede apoio ao Governador ' !Iélio 
Garcia para que leve este nome até o Dr. Tancre-
do Neves, para que ele possa ocupar mais um mi-
nistério por Minas Gerais, já que o nosso Estado 
deverá indicar, por direito, três ou quatro mi-
nistros. Segundo declarações da imprensa,será in 
dicado o Dr. Francisco Dornelles para Ministro da 
Fazenda, o eminente Vice-Presidente da Repúbli-
ca, Dr. Aureliano ~haves, ou pessoa indicada por 
ele, para o Ministerio das Minas e Energia,e pa-
ra o futuro Ministério da Cultura, já também in 
dicado at:avés da imprensa, o nosso Deputado Fe= 
deral Jose Aparecido de Oliveira, hoje Secretá-
rio da Cultura de Minas Gerais. 

Trago aqui um nome, e talvez todos já estejam 
c~ric::sos por saber_de quem é este nome para o Ni 
nlsterlo da Educaçao. É o nome da inteligência 
de Minas Gerais, o nome do Prof .. Aluízio Pimenta 
ex-Reitor da Universidade Federal de Minas cerais' 
perseguido pela Revolução e que permaneceu 16 ano~ 
fora deste País, que foram 16 anos de rele,·an-
tes s~rvi~os presta~os a outros países, a outras 
organlzaçoes e tambem enriquecendo, cada vez mais 
o seu formidável currículo. Minas se viu privada 
do seu trabalho, da sua cultura e da sua inteli-
gência. 

Aluízio Pimenta oferece tudo aquilo que o nos-
~o_futuro Presidente da República tem dito, pois 
lra escolher um homem capaz, um homem digno, e 
Aluízio Pimenta possui todos estes valores. Ho-
mem humilde, filho também de farmacêutico,pessoa 
pobre, mas uma das maiores inteligências e maio-
res culturas do Estado de Minas Gerais. 

281~ REUNIÃO ORDINÁRIA 

Discurso proferido em 13/2/85 pelo Sr.Deputado 
Sérgio Emílio. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO EMÍLIO - Sr. Presidente 
e Srs. Deputados, hoje ocupamos esta tribuna pa-
ra manifestar o nosso reconhecimento à befesa Ci-
vil de Minas Gerais, que, durante o período re-
cente das enchentes em nosso Estado, enviou seus 
técnicos e observadores para as regiões atingi-
das, assumindo compromisso de amparo aos flagela 
dos em municípios que tiveram a situação mais a= 
gravada. Realmente cumpriu-se tudo o que foi pro 
metido com relação ao socorro às regiões atingi= 
das. 

Pudemos constatar em cidades que representamos 
nesta Casa e que foram atingidas pelas chuvas,co 
mo Jequitibá, Santana do Pirapama e cidades vizT 
nhas, a presença de máquinas do DER e também da 
Defesa Civil, através do fornecimento de medica-
mentos e alimentos aos flagelados, no que foi au 
xiliada pela Secretaria da Saúde. 

O Governo está cumprindo o que prometeu duran-
te aquele triste período das enchentes. Tivemos 
um grande número de desabrigados nessas cidades 
e todos já se encontram amparados. 

Sr.Presidente, nós, provavelmente amanhã, esta 
remos votando aqui o empréstimo de 500 milhões 
de dólares ao Governo do Estado, para que ele pos 
sa completar suas obras de atendimento às regiões 
mais atingidas pelas enchentes e possa, ainda, 
destinar recursos a outros órgãos públicos, como 
as Secretarias do Interior e Justiça, Saúde e E-
ducação, bem como ao DER, para que esses órgãos 
possam, com maior facilidade, atingir suas metas 
e objetivos. A razão disso é que pudemos consta-
tar, quando o Governo atingiu as regiões inunda-
das, que ainda falta boa parcela de recursos pa-
ra que o problema possa ser sanado de uma vez. O 
que se faz hoje é apenas um socorro, uma ajuda 
passageira aos que foram mais sacrificados. 

Pudemos constatar no interior que faltam recur 
sos para recuperação de estradas, não apenas nes 
ta operação tapa-buraco, mas a recuperação de gran 
des extensões asfaltadas e de pontes que foram le 
vas de roldão pelas águas turbulentas. Falta a 
recuperação de prédios públicos, de escolas e ca 
deias públicas, muitas delas vítimas das enchen= 
tes da última temporada de chuvas. 

Justifica-se plenamente, portanto, que esta As 
sembléia aprove o projeto ,destinando esses recur-

sos ao Governo do Estado, a fim de que ele poJ-
sa fazer uma obra que permaneça, uma obra ca-
paz de resistir às próximas enchentes, já que e-
las se_repetem todos os anos. O objetivo do Go-
verno e que, para as próximas chuvas, as estra-
das recu~eradas permaneçam recuperadas; que as 
po~tes n~o sejam novamente levadas pelas águas, 
pols se lsto tem acontecido é porque sempre se 
tem dado um socorro apenas imediatista às regiões 
a~ingidas pelas enchentes. O Governo agora se pro 
poe uma obra mais consistente, mais alicerçada-
capaz_de resistir a essas intempéries. Mas par~ 
lsto e necessário que a Assembléia autorize ao 
Govern~ do_Estado os respectivos recursos. Somen 
te asslm nao teremos a repetição desses proble= 
ma~ ~ alca~çaremos o objetivo, levando nuior tran 
qullldade as populações interioranas. -

É com tristeza que percebemos, hoje, entre o~ 
produtores rurais, um certo desânimo; eles espe-
:am sempre que, ao final do ano ou que passada a 
epoca das chuvas, venham a ter o escoamento ne-
cessário para a sua produção agrícola e pecuária. 
Todo ano, no entanto, renovam-se essas calamida-
des, com.acentuado desgaste econômico, financei-
ro e soclal para as regiões atingidas e para o 
Estado de modo geral. Somente com a solução des-
ses probl~mas e de uma maneira mais consistente, 
poder-se-a fazer renascer a esperança em nossos 
produtores rurais, em nossos homens do campo,com 
a_c~rt~za de que sempre terão o escoamento neces 
sarlo a sua produção. -

Amanhã deveremos estar aqui votando e aprovan-
do esta matéria. Confesso a V.Exa., Sr. Preside~ 
te, que p~ocurei analisar a mensagem do Governo 
com relaçao a este empréstimo. Pudemos constatar 
pele:? depoimento de técnicos da maior expressão 
na area financeira que compareceram a esta Casa 
que existe"viabilidade econômica para o Estado, 
que temos condições de assumir e pagar esta dívi 
da. Este aspecto foi esclarecido nas suas minú= 
cias pelos técnicos da área econômica. Outro as-
pecto que nos preocupava era quanto à destinação 
desses recursos. Pudemos verificar que uma boa 
parte ~~l~s será destinada à recuperação do sis-
tema Vlarlo do Estado, para a construção de no-
vas es~r~das e novas pontes,etc. 

Just7flca-se, portanto, plenamente o emprésti-
mo plelteado pelo Governo, pois, através dele, o 
Estado estará atendendo a uma antiga aspiração 
da gente mineira, que é a solução do problema das 
enchentes. 
A~nda nesta oportunidade, gostaríamosde nos r~ 

fer:r a um outro aspecto que, se não diz respei-
to a Assembléia Legislativa, preocupa especial-
mente a.nossa Minas Gerais, as lideranças mais 
express1vas do nosso Estado. Gostaríamos de mani 
festar as nossas congratulações, os nossos apla~ 
sos evotos de felicidade ao Deputado Federal Pi-
menta da Veiga, que é candidato à liderança do 
nosso partido na Câmara Federal. Pimenta da Vei-
ga tem-se revelado um dos Deputados mais talento 
so~ e capazes no nosso cenário nacional. É her= 
d~lro das qualidades, da inteligência, do tirocí 
nlo e do talento do pai e se credencia a ser uma 
g:ande li~erança do nosso partido no cenário na-
Clonal. Pl~enta da Veiga, além das suas qualida-
des ~es~oals! da_sua exemplar caminhada pela vi-
da publlca! e o unico mineiro a disputar a lide-
rança na Camara Federal. 

Temos dois candidatos em concorrência, um per-
nambucano e outro mineiro. É natural, portanto, 
q~e desta tribuna venhamos trazer a nossa solida 
r7edade a este mineiro ilustre, desejando-lhe ê= 
Xlto ~essa competição, e que Minas cerais conquis-
te ma1s esta posição no cenário nacional. Temos 
a c~rteza de_que os Deputados mineiros que ali 
estao cerrarao fileiras em torno deste nome,por 
que, assim ~gindo, estarão dotando o nosso parti 
do de uma llderança viva,autêntica e talentosa. 

Ficam aqui, portanto, manifestados os nossos 
aplausos e a nossa solidariedade a este mineiro, 
que~ temos a certeza, no momento em que ocupar 
a llderança daquela Casa, no Congresso Nacional, 
podemos_afiançar, será um elemento de valor, de 
expressao, pronto a ajudar, a participar e a coo 
perar com o Presidente Tancredo Neves. 

281~ REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso proferido em 13/2/85 pelo Sr. Deputa-

do Mares Guia. 



O SR. DEPU'I'ADO MARES GUIA - Sr. Presidente, Srs. 
Deputados. 

Ao lado de jornais como o "Estado de Minas", o 
"Diário da Tarde" e o "Diário de Minas", já con-
sagrados pelos mineiros, o "Diário do Comércio" 
e o "Jornal de Casa" também se qualificam como 
orgulho do jornalismo de Minas Gerais. Aos 54 
anos de existãncia, o "Diário do Comércio" já se 
insere na histõria do jornalismo do nosso Estado 
como um empreendimento vitorioso, iniciativa cria-
dora do jornalista José Costa Os primeiros pas-
sos do "Diário do Comércio" foram os passos do 
artesanato, da determinação, da paixão de infor-
mar, orientada com o compromisso com a verdade. 

Jã vitoriosa como empresa e respeitado pelos 
leitores, o "Diário do Comãrcio", há oito anos 
atrás, ousou criar o "Jornal de Casa", iniciati-
va vitoriosa, hoje consagrada em edição domini-
cal, superior a 100 (cem) mil exemplares, lido 
em cada domingo, na Capital de Minas Gerais, no 
mínimo, por 500 mil mineiros. Todos nõs aprende-
mos a respeitar o "Jornal de Casa" e nos acostu-
mamos com a sua leitura, ritual e rotineira, no 
domingo, bem cedo, em nossas casas. 

Na edição do último domingo, dia 10, 
pondente à semana em curso, me deparei 
meira página do "Jornal de Casa" com o 
sob o título "Boicote Intolerável". 

corres-
na pri-

editorial 

Passo a ler a íntegra do editorial para que se 
consigne nos anais desta Casa e seja publicado 
no Jornal "Minas Gerais": (-Lê:) 

"Boicote Intolerável 
O Diário do Comércio firmou, nos seus quase 54 

anos de vida, um conceito que, sem falso orgu-
lho, poucos órgãos de comunicação neste país po-
dem exibir. E o fez graças exclusivamente à lim-
pidez de seus propósitos, através dos quais con-
quistou fidelidade e credibilidade dos leitores, 
podendo assim prestar ao Estado serviços que, 
por conhecidos, não precisam ser enumerados. Foi 
este o alicerce sobre o qual se construiu, hã 8 
anos, o JORNAL DE CASA, um êxito editorial e co-
mercial que seus 500 mil leitores atestam. 

Conseqüentemente, uma realidade que não pode 
ser ignorada, seja qual for o ponto de vista em 
que venha a ser examinada. O JORNAL DE CASA é, 
certamente, a maior circulação em Belo Horizon-
te, fato que, somado à sua qualidade editorial, 
conduziu a altos índices de leitura oor exem-
plar, implicando, conseqüentemente, nu~a efici-
ente resposta quando utilizado para a veiculação 
de mensagens comerciais. Seus anunciantes, entre 
eles algumas empresas de porte nacional e até 
internacional, que o acompanham desde os primei-
ros números e são, evidentemente, bastante rigo-
rosos quando decidem seus investimentos em pu-
blicidade, testemunham este outro lado da magní-
fica realidade que é o JORNAL DE CASA. 

São fatos que não admitem sem má fé qualquer 
contestação. Mas se critéri~s honestos' objeti-
vos e técnicos recomendam a utilização

1
do JORNAL 

DE CASA na veiculação de mensagens que tenham 
como público-alvo as classes de maior poder aqui-
sitivo na cidade, certamente que outros critéri-
os podem determinar decisões diferentes. Por exem-
plo, aqueles adotados pela Assessoria de Impren-
sa e Relações Públicas da Prefeitura Municipal 
de Belo Horizonte, de onde parte um flagrante 
boicote ao JORNAL DE CASA que, a título de ilus-
tração, acaba de ser excluído da campanha de lan-
çamento da cobrança do ImDosto Predial e Terri-
torial Urbano. • 

Afastada a hipótese de que este não seja um 
assunto de interesse dos leitores do jornal, fi-
ca patente que a "midia" que recomenda tão aber-
rante decisão não pode ser técnica, provavelmen-
te sequer poderá ser exibida à luz do dia. E o 
JORNAL DE CASA, com a autoridade moral que sabe 
possuir, sente-se na obrigação de denunciar este 
fato, mais porque ele significa que o dinheiro 
do contribuinte - e não se trata de pouco di-
nheiro - está sendo mal empregado e menos por 
saber-se vítima de uma grande injustiça. Ao fa-
zê-lo, deixa claro que não reclama e não aceita 
privilégios, mesmo sabendo-os abundantes, e mui-
to menos composições que impliquem em qualquer 
dano ao seu compromisso de informar sempre com 
absoluta isenção. 
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Quer informar também à população de Belo Ho-
rizonte e de Minas Gerais que esta situação não 
é nova, não se limita ao âmbito da administração 
municipal e só está sendo denunciada agora por-
que a entendemos não apenas incompãtÍvel com a 
probidade, mas igualmente com os compromissos de 
um governo ele i to pelo povo e que se proclarna com-
prometido com o seu serviço. Está havendo, em 
última análise, censura econômica a este jornal, 
tão ou mais arbitrária que a censura política. 
Está havendo má aplicação de recursos públicos 
que, inclusive, não têm faltado até mesmo a pu-
blicações de fora, sem qualquer comprometimento 
real com a defesa dos interesses do Estado.O di-
rei to da população à informação está, assim, sen-
do comprometido perigosamente, ao mesmo tempo em 
que um trabalho de 54 anos está sendo desprezado 
em benefício de composições que sequer discuti-
ríamos. 

A campanha da Prefeitura foi a gota d'água. o 
"Diário do Comércio" e o JORNAL DE CASA não mais 
se calarão diante da discriminação de que têm 
sido alvo no tocante à distribuição sem critério 
técnico das verbas de entidades governamentais. 
E entendem que o governador Hélio Garcia e o 
prefeito Ruy Lage precisam saber que, neste par-
ticular, estão sendo mal assessorados. Os dois 
jornais reclamam justiça, exigem um tratamento 
técnico e equilibrado, à altura de sua importân-
cia, e mais ainda, compatível com a ação de um 
governo democrático e que por isso mesmo há de 
compreender a importância da imprensa numa so-
ciedade livre, conforme o próprio presidente Tan-
credo Neves disse ao anunciar as bases da Nova 
República." 

Fazemos nossas as palavras do "Jornal de Ca-
sa", contidas em seu editorial "Boicote intole-
rável". ' 

Verdadeiramente, do nosso ponto de vista, o 
Governo do Estado de Minas Gerais, sob a direção 
de Hélio Garci~ o Governo Municipal de Belo Ho-
rizonte, sob a direção do Dr. Ruy Lage, devem 
imediatamente proceder à revisão dos critérios 
que têm informado a distribuição da publicidade 
governamental. Entendemos que a publicidade e ne-
cessária: é, por assim dizer, um bem público, a 
medida que veicula informações que possam ser 
úteis à sociedade de Belo Horizonte e de Minas 
Gerais. 

Mas não entendemos, não compreendemos e consi-
deramos injustificáveis e discriminatórias ati-
tudes que eliminam do cenário da veiculação pu-
blicitária dois empreendimentos jornalísticos tão 
dignos quanto aqueles já consagrados em Minas 
Gerais. 

Eis porque entendemos que critérios técnicos 
que eventualmente estejam informando erroneamen-
te a discriminação de verbas publicitárias para 
o "Jornal de Casa" e o "Diário do Comércio" de-
vem ser imediatamente presididos por critérios 
políticos que se pautem pela coerência e também 
pela parcimônia, mas que não permitam e não to-
lerem a discriminação. 

Temos a convicção de que os Governos Hélio Gar-
cia e Ruy Lage saberão ser sensíveis ao editori-
al do "Jornal de Casa" e às palavras que profe-
rimos a favor deste empreendimento jornalístico 
com o qual já nos habituamos a encontrar todo 0 
domingo pela manhã. 

são estas as nossas palavras e temos certeza 
de encontrar solidariedade em todos os Deputados 
com assento nesta Casa. 

282~ REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso proferido em 14/2/85 pelo Sr. Deputa-

do Geraldo da Costa Pereira. 
O SR. DEPUTADO GERALDO DA COSTA PEREIRA - Sr. 

Presidente, Srs. Deputados. Venho à tribuna des-
ta Casa Legislativa cumprir com meu dever de re-
presentante de Divinópolis e defender a honra e 
civilidade de sua população, que foi enxovalhada 
com a lamentável prática de se promover a malsi-
nada Operação Cata-Mendigos, que resultou em uma 
inocente vítima de 19 dias, esmagada em um cami-
nhão da Prefeitura de Divinópolis que transporta 
va mendigos idosos para Itaúna e Pará de Minas.-

Esta operação, o Sr. Prefeito de Divinópolis, 
Aristides Salgado dos Santos, nosso correligioná 
rio, eleito pela bandeira democrática e renovadÕ 
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ra do PMDB, iniciou há tempo dando ao seu Secre-
tário particular, Sr. Ives Macena, Auxiliar de 
Escritório, funcionário do Centro do Migrante, a 
autoridade para usar e abusar da miséria daque-
les que a sorte não abrigou e fazê-los de estra-
nha carga que, tirando-os de perto dos olhos d~ 
queles que se enojam com a pobreza, os levam pa-
ra abandonar à beira das estradas, longe dos re-
cursos e do auxílio que aqueles que tem alma 
cristã e são humanos sempre dão aos seus irmãos 
desvalidos. 

Vejam, Senhores, que Divinópolis possui um Centro 
do Migrante, constituído pelo Prefeito anterior, 
Dr. Fábio Notini, cuja manutenção vem sendo sol! 
citada à comunidade na forma de mutirão, onde a 
Prefeitura entra com a equipe que governa o Muni 
cípio e a população entra com o dinheiro e o tr~ 
balho de manter o Centro do Migrante. 

o sr. Prefeito julga que mendigo não é migran-
te, embora reconheça que eles se encontram em 
maior número na Rodoviária à procura de ônibus 
que os levem para outras cidades. Ou seja, eles 
passam pela cidade em procurade melhores oportu-
nidades. Em qualquer lugar eles seriam considera 
dos migrantes, menos em Divinópolis. -

Assim, a administração municipal, a atual equi 
pe que dirige a cidade, em vez de se preocupar 
com os grandes problemas que afligem a populaç~, 
se dedica a mesquinharias, a enconstar mendigos, 
levando de roldão trabalhadores que por não esta 
rem perfumados e bem ~estidos, por só estarem~ 
pos e maltrapilhos, sao tomados como marginais e 
enxotados da cidade, banidos como moscas para não 
perturbarem o sossego daqueles que não entendem 
o que é povo. 

A equipe se preocupa em fazer reuniões infindá 
veis, em estabelecer associações comunitárias,cm 
entregar os problemas da cidade a discussão de 
filósofos desocupados em praticar o mais puro na-
zismo. 

Transporta homens, mulheres e crianças em cam! 
nhões de carga, sem segurança e sem conforto, sem 
a colocação de uma simples lona. E agora a equi-
pe que transforma~ ~ixo e~ gás._Esta iniciativa 
assusta. Para que ~ra serv~r o gas? Para movimen 
tar os ônibus urbanos, como se afirma, ou para 
outros fins, de acordo com o que decidir a equi-
pe? -

Estas perguntas assustam a populaçao de Divinó 
polis e por este motivo estamos aqui a denunci-
ar os desmandos. A denunciar os acontecimentos 
lamentáveis do dia 23 de janeiro próximo passa-
do onde o Sr. Adolfo Monteiro de Araújo e D. SÍlvia 
de

1
Fátima França perderam de maneira lamentável 

o seu filho de 19 dias. O Sr. Advlfo já havia com 
prado passagens de trem para Ub~rlândia, iam vi~ 
jar às 14:00 horas, mas o "grandão" da Administra-
ção Municipal mandou tomar as suas passagens, pois 
eles tinham suas roupas em uma humilde sacola e 
estão com roupas de trabalhos, limpas, mas muito 
simples. Incomodaram a equipe da Prefeitura, pois 
eram pobres. A equipe tomou as suas passagens e 
os colocou em caminhão para os levarem para Itaú 
na. Estranha forma de tratar a pobreza e renegar 
o programa do PMDB. 

o PMDB não aceita métodos fascistas, é um par-
tido de mudança, de defesa dos humildes, de esp~ 
rança para os desgraçados. ~ Divinópolis uma ci-
dade civilizada, não é um campo de concentração 
onde as pessoas sejam tratadas com desprezo e co 
vardia. Assim é necessário que Divinópolis seja 
defendida, que se fale claramente que é só um nú 
mero reduzido de pessoas que pensam desta forma~ 
estas pessoas não representam Divinópolis. Elas 
são repudiadas pelos verdadeiros divinopolitanos 
que me solicitaram este pronunciamento, o que a-
gora faço com esta ~dvertênc~a: Divinópolis não p~ 
mitirá que um novo HJ.ther surJa de dentro da sua 
Prefeitura, o Sr. Prefeito deve atender aos re-
clamos da cidade e promover uma virada na sua per 
sonalidade, procurar tapar os buracos das ruas~ 
evitar as enchentes, encher a panela do povo, ou 
vir os humildes e zelar pelo nome da cidade e pe 
lo respeito aos seus cidadãos, desde o mais hu= 
mil de, pois todos merecem o respeito daqueles que 
detêm o poder, daqueles que podem fazer as coi-
sas, daqueles a quem o povo confiou o seu desti-
no. Esperamos seriedade do Executivo Municipal, 
pois ele foi eleito pelo PMDB, que é uma legenda 

de glórias, de passado de lutas, de homens lím-
pidos e honrados e não de facínoras que reeditam 
os processos do nazismo, que fazem pensar que Hi 
tler manda lembranças. Basta, está na hora de mil 
dar, de sentir o cheiro do povo, de respeitar os 
pobres, de fazer com que o Centro de Migrantes 
abrigue os desvalidos e não se transforme em uma 
obra inútil, que ameaça com a presença dos "gran 
dões". Afinal, grandões não existem no ExecutivÕ 
Municipal, pelo que aconteceu só existem "anões~ 
pois um homem público é medido pela "grandeza" 
dos seus atos e fatos de se transportar mendigos 
para Itaúna, para Citrolândia, para Betim, para 
Pará de Minas, os deixando no meio do mato, lo~ 
de recursos, é um ato muito pequeno, próprio daqueles 
que não possuem condições de equilíbrio para di-
rigir uma cidade. 

Problemas também extremamente graves que de-
monstram a insensibilidade e o desrespeito da ad 
ministração municipal para com o segmento de me= 
nor poder aquisitivo, são os fatos que vêm sendo 
constantemente denunciados pela Imprensa de Divi 
nópolis, comentário geral da população como o ca 
so da esterilização de mulheres das camadas mais 
pobres da população. Segundo a imprensa e a pop~ 
lação de Divinópolis, semanalmente inúmeras mu-
lheres são trazidas para Belo llorizonte,onde são 
submetidas a cirurgia de ligação de trompas, is-
t0 depois de serem persuadidas, a fazê-lo sob a 
alegação de maior liberdade para a prática de 
atos sexuais, sem perigo de se engravidarem. Tu-
do isto, segundo a mesma fonte, é feito com o di 
nheiro dos impostos arrecadados do povo, aumenta 
dos para pagarem as despesas do programa de go= 
verno, e o programa é isto, esta vergonha que os 
jornais publicaram: matança de mendigos, esteri-
lização de mulheres, plantação de girassóis nos 
canteiros dó meio da rua e construir ruas de dois 
andares. Divinópolis merece respeito e o Sr. Pre 
feito deve ser o primeiro a aprender isto, se e 
que ainda é capaz de aprender alguma coisa. 

282~ REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso proferido em 14/2/85 pelo Sr. Deputa-

do Delfim Ribeiro. 
O SR. DEPUTADO DELFIM RIBEIRO - Sr. Presidente 

e Srs. Deputados. ~ com alegria que assomamos à 
tribuna desta Casa, nesta hora histórica em que 
o Sr. Governador do Estado convoca a Assembléia 
Legislativa de Minas Gerais, para,extraordinari~ 
mente, votar o empréstimo externo de 500 milhÕes 
de dólares. Este projeto foi exaustivamente dis-
cutido nas comissões técnicas, inclusive com as 
autoridades da área econômica do governo que as 
oposições nesta Casa acharam por bem convocar P~ 
ra esclarecimentos sobre a destinação das verbas 
a serem aplicadas. 

Nós, da Frente Liberal, mais uma vez, de mane! 
ra decisiva, emprestamos o nosso apoio ao gover-
no do Estado. E não o fizemos de maneira incondi 
cional, pois achamos que apoio incondicional e 
gesto de fracos e pusilânimes, e temos a certeza 
de que não há nesta Casa nenhum Deputado fraco e 
pusilânime. Demos o nosso apoio a essse proje-
to, porque, convidados a Palácio, o Governador 
nos relatou a adversidade da atual conjuntura s~ 
cio-econômica de Minas, altamente afetada pelas 
enchentes. Relatou-nos que mais de trezentas po~ 
tes já haviam sido destruídas, mais de 50 milpe~ 
soas estavam desabrigadas e que a malha rodo-
viária do Estado estava totalmente destruída. Di 
ante disso, sem condições materiais para fazer 
face às dificuldades que via à sua frente, o Sr. 
Governador do Estado encaminhou a esta Casa essa 
mensagem transformada em Projeto de Resolução P~ 
la Comissão de Justiça e amplamente discutida per 
nós, da Frente Liberal, nas Comissões Técnicas e 
Permanentes. 

Estamos nesta hora convencidos de que fizemos 
o melhor para Minas e para os mineiros. Estamos 
convencidos de que, sem este apoio financeiro, 
seria difícil tirar Minas Gerais das dificuhlades 
materiais em que se encontra. _ 

Nós, da Frente Liberal, no Plenario desta Casa, 
já tivemos uma posição decisiva na aprovação de 
outros projetos do Governador do Estado, com a 
delegação de poderes, os 180 milhÕes de dólares, 
a mensagem relativa a Genival Tourinho, a refor-
mulação tributária, e, hoje, com 19 deputados, 



ajudamos decisivamente o PMDB a aprovar esse pro 
jeto de resolução que assegura os 500 milhões de 
dólares ao Estado. 

Agindo assim, nós, da Frente Liberal, estamos 
procurando ser coerentes com nosso papel, um pa-
pel histórico que foi assumido pelo nosso grande 
líder, Aureliano Chaves, quando elaborou um doeu 
mento denominado Compromisso com a Nação, que te 
ve como signatários 'rancredo Neves e ele, abriu= 
se para este País uma nova perspectiva, que foi 
a Aliança Democrática, altamente decisiva na elei 
ção de Tancredo Neves para a Presidência da Repu 
blica e, conseqüentemente, decisiva para que o 
Dr. Hélio Garcia assumisse o Governo de nosso Es 
tado. Este Compromisso com a Nação é o discurso 
da Frente Liberal, é o compromisso com a socieda 
de brasileira em favor de novos métodos de ação 
política, em favor de reformas nos campos social, 
econômico e institucional. 

Sr. Presidente e Srs. Deputados. Agora que es-
tamos chegando ao final desta convocação extraor 
dinária, uma vez que já votamos o Projeto e a sua 
redação final, queremos aproveitar para ressal-
tar a lisura e operosidade com que se houveram, 
nesta Casa, as lideranças dos partidos que a com 
põem - a Liderança do PMDB, a Liderança do PDS e 
a Liderança do PT, dando-nos uma demonstração de 
civismo e de exercício de democraciA, quer em de 
fesa do Governo, quer no exercício legítimo da 
Oposição. Vamos agora nos recolher aos nossos 1~ 
res, nesse resto de recesso parlamentar, e reto~ 

nar em 19 de março a esta Casa com o coração aber 
to e o espírito desarmado, para que possamos con~ 
ti tu ir uma nova Mesa Diretora que venha a agir em 
defesa do Poder Legislativo com o mesmo zelo com 
que agiu a atual Mesa, sob a Presidência do Depu 
tado Genésio Bernardino. -

O ano legislativo de 1985 será marcado por gran 
des emulações políticas e todos nós, parlamenta= 
res mineiros, com responsabilidade pelos desti-
nos de Minas Gerais e do Brasil, devemos lutar 
juntos em favor de uma sociedade mais justa, de-
mocrática e pluralista. 

Muito obrigado. 

282~ REUNIÃO ORDINÁRIA 
Questão de ordem suscitada em 14/2/85 pelo Sr. 

Deputado Jaime Martins. 
O SR. DEPUTADO JAIME Ml\R'l'INS - Quero comparti 

lhar com as palavras do Deputado Geraldo da Cos= 
ta Pereira, face as suas preocupações quanto ao 
incidente da "exportação de mendigos", ventilado 
pelos jornais de Divinópolis e as razões que le-
varam a convocação de uma reunião extraordinária 
da Câmara de Vereadores para tratar de assuntos 
pertinentes a tão dolorosa denúncia. Tivemos opor 
tunidade, juntamente com o Sr. Deputado Mares 
Guia, de assistir a uma reunião da Câmara Munici 
pal de Divinópolis, convocada que foi para ouvir 
as pessoas implicadas neste triste incidente.Con 
forme depoimentos, na reunião da câmara, parece qt:e--; 
realmente, tal fato vem ocorrendo, não tendo si-
do somente tuta vez. Em várias ocasiões, mendigos te 
riam sido transportados em caminhões da Prefeitu 
ra, para outros municípios, como !3etim, para o 
trevo de Pará de Minas, ou o trevo de Itaúna. I~ 
felizmente, desta vez, houve vítima, pois fale-
ceu uma criança recém-nascida e inocente. Portan 
to, o caso se tornou ainda mais grave. -

Tive oportunidade de sugerir ao Sr. Prefeito, 
Aristides Salgado, que abrisse um inquérito adm~ 
nistrativo, a fim de averiguar a veracidade dos 
fatos e punir os seus responsáveis. Na ocasião, 
S. Exa. admitiu, em seu pronunciamento, ter havido 
o infausto incidente. Lamentamos, todavia, que, 
apesar de seu entendimento sobre tão graves irr~ 
gularidades, não tenha, no tempo oportuno, dete~ 
minado abertura de competente inquérito adminis-
trativo, principalmente, pelas denúncias de es-
t~r à frente desta trágica operação o Sr. Secre-
tario Ivis Macena e outros funcionários subalter 
nos da Prefeitura. -

Por estranho, houve, na verdade, uma contradi-
ção entre o relatório dos depoimentos das víti-
mas e os executores das tarefas que foram ouvi-
dos pela Câmara Municipal de Divinópolis. Infe-
lizmente, lá não compareceram os Delegados de I-
taúna e Divinópolis. 

Nossa sugestão foi no sentido de que o Prefei-
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to de Divinópolis determinasse uma abertura de 
inquérito administrativo e, imediatamente, na se 
qüência, fomos apoiados pelo Deputado Mares Gui~ 
que foi além, solicitando o imediato afastamento 
dos indiciados de suas funções até a apuração de 
finitiva dos fatos. -

Fica aqui, pois, Sr. Presidente e Srs. Deputa-
dos, o nosso protesto contra estes fatos, lamenta 
velmente ocorridos na cidade de Divinópolis. Es= 
peramos que fato como esse não se repita, princi 
palmente, porque contraria as tradições da cida= 
de que represento. 

Sr. Presidente, agradeço a V. Exa. ter-me conce 
dido a presente questão de ordem. 

282~ REUNIÃO ORDINÁRIA 
Questão de ordem suscitada em 14/2/85 pelo Sr. 

Deputado Antônio Faria. 
O SR. DEPUTADO AN'l'ONIO FARIA - Sr. Presidente e 

Srs. Deputados, quero também manifestar o meu vo 
to de pêsames e lamentar o fato que ocorreu eiü 
Divinópolis. t evidente que as camadas menos fa-
vorecidas da população, jogadas na marginalidade 
por um modelo econômico que tem infelicitado o 
País, não podem ser tratadas como coisa. São pes 
soas humanas, titulares de direitos, brasileiros-; 
cidadãos que merecem todo o nosso respeito.Um fa 
to como esse deslustra a tradição do Estado de 
Minas Gerais. 

Tenho certeza absoluta de que, solidário com 
este protesto, lamentando o acontecido e lutan-
do para que não se repita, está exatamente o Pre 
feito de Divinópolis, Aristides Salgado dos San= 
tos, do PMDB, pessoa absolutamente comprometida 
com a promoção humana, comprometida com o progra 
ma do PMDB, que não permite esse tipo de coisas: 
Está comprometido com as mudanças que o País exi 
ge para que não haja mendigos. 

Lembro-me das palavras do Presidente Tancre-
do Neves, logo depois de sua eleição em 15 de j~ 
neiro, num memorável discurso que é, na verdade, 
um manual de ação política: "Enquanto houver um 
único brasileiro sem alimento, sem casa e sem le 
tras, toda a prosperidade será falsa." -

Toda a prosperidade de Divinópolis será falsa 
enquanto em Divinópolis - e isso vale para todo 
o Estado - houver um mendigo. Tenho absoluta cer 
teza e convicção plena de que a administração mu 
nicipal de Divinópolis, que vem-se destacando exa 
tamente por voltar-se para os problemas da peri= 
feria, saberá agir com justiça, saberá agir à al 
tura contra aqueles que, ao arrepio dos desejos 
da própria administração, podem estar tentando 
impedir que sua ação seja efetivamente voltada 
para o interesse público. 

Meu integral apoio e solidariedade ao Prefeito 
Aristides Salgado dos Santos, a quem conheço de 
longa data. Tenho a certeza de que, se houver al 
gum erro do qual seja responsável, ele o assumi= 
rã, porque não está obrigado a sempre acertar. A 
natureza humana é falha e não nos obriga à per-
feição. E, se houve algum erro,democraticamente 
humildemente, uma admi~istração gue tem compro~ 
misso com o povo sabera reconhece-lo. o que acon 
tecerá é que a administração tentará corrigir-
para que fatos como esse não se repitam em Divi~ 
nópolis, em Minas Gerais ou no Brasil, que quere 
mos construir justo e livre para todos os brasi= 
leiros. 

282~ REUNIÃO ORDINÁRIA 

Questão de ordem suscitada em 14/2/85 pelo Sr. 
Deputado Samir Tannus. 

O SR. DEPUTADO SAMIR 'l'ANNUS - Sr. Presidente e 
Srs. Deputados, quero deixar registrada nos anais 
desta Casa a minha solidariedade aos pronuncia-
mentos dos Deputados da grande Divinópolis, Depu 
tado Geraldo da Costa Pereira e Deputado Jaime 
Martins. 

Realmente, é um fato lamentável e que aparente 
mente torna-se insignificante, porque neste País 
os homens menos favorecidos pela sorte são pou-
co avaliados. O homem neste País vale pelo que 
pesa, mas antes que S. Exa. o Presidente Tancre-
do Neves assuma a Presidência da República e cum 
pra, pelo menos, este item do seu pronunciamento-; 
quando disse que "ninguém fic~rá sem letras, sem 
teto e sem alimentos neste Pals", mas que eu con 
cluo, nobre Deputado, que ele completou também! 



322 
"sem emprego" , não teremos felicidade completa ne~ 
ta Nação. Até que chegue a posse de S. Exa., o 
Presidente Tancredo Neves, e este País passe a 
viver em mares de rosas, onde cada um terá o seu 
quinhão de escola, alimento e habitação, onde ca 
da um tenha seu prato ou a sua panela cheia, e 
preciso responsabilizarmos prefeitos municipais 
corno este, que não conheço, da cidade de Divinó-
polis, pelo ocorrido, se realmente ocorrido, em 
veículo da Prefeitura. As declarações feitas pe-
los Deputados daquele Município, Deputado Geral-
do da Costa Pereira e Jaime Martins, nos mostram 
que este é um fato rotineiro na cidade de Divin~ 
polis, e qu~ o poder público tem consciência e 
ciência disto, corno se este Prefeito de Divinópo 
lis fosse o próprio "Justo Veríssirno" do Municí= 
pio, aquele que às vésperas das eleições defen-
dia o interesse dos pobres, para depois resolver 
o problema dos pobres, dos desfavorecidos pela 
sorte, simplesmente colocando-os em um caminhão 
da Prefeitura para despejá-los na vizinha cidade 
de Itaúna, corno se ela fosse um despejo das in-
conveniências da cidade de Divinópolis. 

Portanto, Senhor Presidente, amedronta-me a de 
fesa que se faz desse Prefeito, quando se diz que 
ele vai assumir a responsabilidade porque, na ver 
dade, este crime tem que ser apurado e não assu= 
rnido. O Prefeito tem que ser responsabilizado pe 
la Justiça, caso realmente tenha culpa. Começo ã 
temer que, amanhã, S. Exa. o Presidente Tancredo 
Neves cometa o mesmo erro, resolvendo o problema 
da pobreza, a exemplo deste "Justo Veríssimo" de 
Divinópolis. 

282~ REUNIÃO ORDINÁRIA 

Questão de ordem suscitada em 14/2/85 pelo Sr. 
Deputado Geraldo Ribeiro. 

O SR. DEPUTADO GERALDO RIBEIRO - Sr. Pr~siden
te, Srs. Deputados, neste momento acabamos de VQ 
tar a Mensagem do Sr. Governador do Estado, auto 
rizando S. Exa. a contrair empréstimo de 500 mi= 
lhões de dólares, após termos acatado a convoca-
ção desta Casa. Nós, os Deputados do PMDB, da 
Frente Liberal, do PDS e do PT, aqui estiverros pre 
sentes para prestigiar e valorizar S. Exa., o si: 
Governador do Estado, atendendo à sua solicitação. 
A Assembléia Legislativa acaba de dar uma dernons 
tração de unidade, votando este Projeto em con= 
fiança ao Sr. Governador, porque sabemos que real-
mente para se administrar um Estado é preciso di 
nheiro. -

Mas, o que nós pedimos hoje, através desta ().~es
tão de Ordem, é que S. Exa., o Governador do Es-
tado, tenha para conosco a mesma consideração que 
tivemos para com S. Exa. quando interrompemos o 
nosso Recesso Parlamentar para virmos a esta Ca-
sa votar esta Mensagem em seu benefício e em be-
nefício do Estado. Esperamos, agora, que as rei-
vindicações feitas pelos Srs. Deputados,em favor 
das suas regiões, sejam realmente atendidas, fa-
ce esta verba que virá para o Estado de Minas Ge 
rais. Esperamos, sim, que S. Exa., o Governador 
do Estado, dê apoio a esta Casa, aos Deputados 
que hoje o prestigiam, porque, infelizmente, nos 
Últimos anos e especialmente nos últilros meses, os 
Srs. Deputados têm encontrado ,grandes dificulda-
des para falar com o Governador do Estado. Quere 
mos que S. Exa. tenha a mesma delicadeza em aten 
der-nos, assim como nós o atendemos; que S. Exa~ 
marque um determinado dia, assim como o fazia o 
ex-Governador, Dr. Tancredo Neves, que tinha um 
dia determinado para atender a todos os deputados, 
tanto fazia ser PMDB como PDS. É a isso que nós 
visamos. Porque nós, Deputados, vamos levar as 
nossas reivindicações ao Sr. Governador do Esta-
do. No nosso caso, por exemplo, solicitamos uma 
ponte sobre o Rio Doce que liga três mun1c1p1os 
ao Vale do Aço. Precisávamos falar com S. Exa., o 
Governador do Estado, para que ele mandasse téc-
nicos para verificar a necessidade de reconstru-
ção da ponte levada pelas cheias. Mas, infelizmen-
te, não temos conseguido uma audiência com o Sr. 
Governador. 

Não é jus to, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que 
nós, representantes desta Casa, possamos votar t~ 
do e, quando precisamos pelo ~enos conv~rsar com 
o Sr. Governador do Estado, nao consegu1mos. Es-
se é um apelo que fazemos à Liderança do Partido, 

para que leve nossa Mensagem ao Sr. Governador do 
Estado. Para que ele saiba que esse reclamo é de 
todos os companheiros que têm assento nesta Cas~ 
porque, realmente, estamos desprestigiados pelo 
atual Governador, que não encontra tempo para nos 
receber. O Dr. Tancredo Neves sempre viajava, es-
tava em plena campanha, mas havia um dia na sema 
na para atender aos Srs. Deputados. É esse apelÕ 
que fazemos à Liderança do Partido, em nosso no-
me e em nome dos nossos companheiros. 

282~ REUNIÃO ORDINÁRIA 
Questão de ordem suscitada em 14/2/85 pelo Sr. 

Deputado Ademir Lucas. 
O SR. DEPUTADO ADEMIR LUCAS - Sr. Presidente, 

Srs. Deputados, a Assembléia Legislativa de Minas 
conclui uma parte importante da sua história, ao 
votar, hoje, pela manhã, o projeto de resolução 
que autoriza o Estado a contrair empréstimo ex-
terno da ordem de 500 milhões de dólares ameri-
canos, e, agora à tarde, ao aprovar em redação f_! 
nal o mesmo projeto. 

O Governador Hélio Garcia, tão logo sentiu, por 
avaliação de seus auxiliares, o estado de penú-
ria e miséria em que ficou Minas Gerais, após as 
intensas e extensas chuvas, entendeu de solici-
tar à Assembléia Legislativa a autorização para 
contrair esse empréstimo externo. E, não só para 
ressarcir os danos físicos causados ao povo pe-
las chuvas, mas, também, para promover investi-
mentos necessários à reativação da economia do 
nosso Estado. 

Desde o início desta Sessão Legislativa Extra-
o~dinária, sentimos não só a altivez, como tam-
bem o discernimento com que se houveram as lide-
ranças oposicionistas - os LÍderes, Camilo Mach~ 
do, do PDS; Roberto Luís Soares, da Minoria, e Ma-
res Guia, do Partido dos Trabalhadores - que de-
ram demonstrações práticas de serem oposição ao 
governo, mas jamais oposição a Minas ou aos mi-
neiros. 

Em entendimentos, as Lideranças solicitaram a vin-
d~ de homens do governo, e aqui estiveram, suce~ 
s1vamente, o Diretor-Geral do DER o Chefe do Ga 
binete Militar, o Secretário Exec~tivo da Cedec~ 
para dar uma visão nos danos causados pelas chu-
vas. Em seguida, estiveram nas Comissões da Ca-
sa os Srs. Secretários de Estado, José Geraldo Ri-
beiro e Luís Rogério Mitraud, e o Presidente da cai 
xa Econômica do Estado de Minas Gerais, Dr. Ro~ 
b~rto Brant. Estiveram aqui, e, com argurrentos s~ 
l1d?s, e com maior clareza, sem esconder nada, co-
mo e do feitio dos homens do governo do PMDB, tr~ 
çaram o quadro real da situação econômico-finan-
ceira do Estado de Minas Gerais. Então, ao final 
desses depoimentos, restou o convencimento da oposi-
ção com relação à justeza e à necessidade desse 
pedido de empréstimo externo. A Liderança do PDS 
solicitou-nos, e nós, depois de consultar os ho-
mens do governo, achamos de melhor alvitre trans 
formar em resolução os programas a que se dest~= 
navam os recursos que vão ser contraídos. O pro-
prio Líder do PT concluiu por votar, favoravelmen-
te, ao projeto de resolução. 

.Esta página da história da Assembléia Legisla-
tlva, que hoje se vira, dá uma demonstração de 
amadurecimento em que cheaaram não só a lideran 
ça político-partidária, m~s, s~bretudo e especiãl 
mente, o amadurecimento deste Poder como um todo, 
Poder que jamais falta à sua contribuição, à sua 
efet~va participação, não só constitucional, mas 
tambem a sua participação efetiva, no sentido de 
dar a'Minas e ao Governo Mineiro os instrumentos 
necessários para a recuperação do Estado e melho 
ria de vida da sua gente. -

Quanto a nós, da Bancada do PMDB e da Bancada da 
Frente Liberal, que damos sustentação ao Governo 
na Assembléia Legislativa, sabíamos de antemão as 
reais necessidades do Estado, os recursos de que 
carece, conhecendo a extensão dos danos causados 
ao Estado pela estação chuvosa, corno sabíamos das 
necessidades de prosseguir nos investimentos dos 
Programas em que o Estado deve implementar sua ad-
ministração em obras como a ampliação e recons-
trução da rede física escolar, contrapartida em 
programas necessários como o MG-2, os relaciona-
dos à eletrificação rural, à rede viária do Esta 



do, como também para melhoria e aparelhamentod~s 
Policias Militar e Civil. Assim nós do PMDB e 
da Frente Liberal ]á tínhamos conhecimento sufi-
ciente que mais uma vez era necessário darmos uma 
lúcida e consciente sustentação ao Governador Hélio 
Garcia. Posicionamo-nos, assim, favoravelrrente à 
Mensagem enviada a esta Casa. 

Queríamos, Sr. Presidente e Srs. Deputados, ao 
encerrar este período extraordinário, agradecer 
à Bancada do PMDB e à Bancada da Frente Liberal 
que, com a sua presença maciça, em todos os dias, 
aprovaram a matéria em pauta, que vai dar ao Go-
vernador Hélio Garcia instrumentos necessários pa-
ra socorrer o Estado e o povo mineiro. 

Da mesma forma, como dever de coerência, que-
ro ressaltar a efetiva contribuição que a Oposi-
ção, nesta Casa, conscientemente deu, não só pa-
ra o aprimoramento do Projeto, mas tanbém pela pa:E_ 
ticipação efetiva em toda a sua tramitação. 

Com relação à observação do companheiro Geral-
do Ribeiro, devemos deixar de passagem declarado 
que o Governador Hélio Garcia teve razões sufi-
cientes para que assumisse esta postura nestes seis 
meses que decorreram de sua posse até esta data. 

Sabíamos, desde o inicio, as dificuldades que 
enfrentaria o nosso candidato Tancredo Neves pa-
ra chegar à vitória de 15 de janeiro, ~s, tam 
bém, que o Governador Hélio Garcia foi um dos pi 
lares a construir este grande edifício - como di 
ria o nosso Presidente Genésio Bernardino da 
eleição de Tancredo Neves. 

O Governador Hélio Garcia dedicou-se diuturna-
mente à candidatura de Tancredo Neves, ciente de 
que, em sua Presidência, estarão depositadas as 
esperanças, do povo brasileiro, de mudanças. As-
sim, o Governador Hélio Garcia soube delegar e 
cobrar, delegou a seus auxiliares o comando admi-
nistrativo do Estado, para que pudesse, em norre do 
interesse maior do povo mineiro e do Brasil, tr~ 
balhar junto aos demais Governadores, às demais 
lideranças partidárias nacionais, para que tivé~ 
semos o resultado final da grande e esmagadora vi-
tória de Tancredo Neves, a 15 de janeiro. 

Agora, também, nesta fase de composição do Mi-
nistério, o Governador do Estado está voltado P~ 
ra a sustentação política do Presidente Tancredo 
Neves. Mas o Governador Hélio Garcia não abando-
nou Minas à mercê e, em todos os momentos, esta-
va à frente da luta para a recuperação do Esta-
do. Inclusive, foi a são Paulo para lutar pela an~ 
cipação dos recursos, porque Minas não pode parar 
e esperar. 

Vencida esta fase e empossado o Presidente Ta~ 
credo Neves, vencida esta fase em que a Assembléia 
Legislativa outorgou, através da aprovação da Me~ 
sagem, recursos magnos ao Governo, para melhorar 
o Estado e melhorar o nível de vida de nossa gen 
te, temos certeza de que fisicamente - porque eie 
sempre esteve presente à frente do Governo - fi-
sicamente estará aqui o nosso governador Hélio 
Garcia, não só para atender aos deputados do go-
verno, aí situados PMDB e Frente Liberal, mas aten-
der a todo o povo de Minas Gerais, que reclama e 
anseia pelo maior desenvolvimento e progresso de 
nossa gente. 

Sr. Presidente e Srs. Deputados, nós queremos, 
em nome da liderança do PMDB, deixar patenteado o 
nosso agradecimento à bancada do PMDB e da Fren-
te Liberal, que aqui deram a sustentação ao _GoveE._ 
nador Hélio Garcia para aprovação, na reuniao m~ 
tutina e agora na vespertina, em redação final, 
desse projeto, a fim de que possamos dar ao Go-
vernador Hélio Garcia os instrumentos necessários 
à sua ação de governo. 
Muito obrigado. 

REUNIÃO SOLENE DE ENCERRAMENTO DA 2~ SESSÃO 
LEGISLATIVA EXTRAORDINARIA DA 10~ LEGISLATURA 

Discurso proferido em 15/2/85 pelo Sr. Deput~ 
do Artur Fagundes. 

O SR. DEPUTADO ARTUR FAGUNDES - Exmo. Sr. De-
putado Genésio Bernardino de Souza, digno Presi-
dente desta egrégia Assembléia; Exmo. Sr. Deput~ 
do José Santana, ex-Presidente desta Casa; Exmo. 
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Dr. Tibúrcio Nogueira Lima, DD. Procurador da 
Justiça e representante do Ministério Público; 
Exmo. Sr. Dr. Urquiza Antônio de Faria Alvim,di~ 
no Juiz de Direito, representante do Poder Ju-
diciário; Exmo. Sr. Deputado João Batista Rosa, 
Secretário deste Poder; Senhores Deputados. 

Sr. Presidente e Srs. Deputados, a nossa pre-
sença nesta tribuna tem o cunho e o propósito de 
atender à convocação recebida há poucos instan-
tes da Liderança do meu Partido, o PDS,aqui tão 
eficazmente exercida pelo nobre companheiro, De-
putado Camilo Machado, que se vê absolutamente 
impossibilitado de o fazer, em nome do nosso Par 
tido, pelas condições de saúde, inteiramente af~ 
nico como se encontra. 

o período de êonvocação extraordinária, s~lic! 
tada pelo Governador do Estado para a votaçao de 
sua mensagem, que pretendeu viabilizar a contra-
tação de um empréstimo externo da ordem de 500 
milhões de dólares, chega ao seu final dentro do 
espírito de absoluta tranqüilidade, de equilfurio 
e de comedimento, que sempre nortearam os traba-
lhos desta Casa. 

A importância da oposição na sobrevivência do 
regime-democrático é de singular significação. O 
MDB e o PMDB, seu sucedâneo, exerceram o papel 
de opositores à máquina governamental com dis-
cernimento e com soberania. A partir de hoje, se 
gundo se nos afigura, esse papel será exercido~ 
lo meu partido, o PDS. Desejamos imprimir à nos-
sa conduta aquela mesma orientação democrática, 
calcada nos pilares da serenidade e da altivez, 
pois que não se define e nem se concebe "a demo-
cracia sem debates, sem abertura e sem o livre 
exercício da manifestação do pensamento". O meu 
Partido pretende exercer oposição com respeito 
às autoridades constituídas, com equilibrio,aplau 
dindo as grandes medidas de interesse nacional; 
voltadas para o aperfeiçoamento do regime e a de 
fesa intransigente dos direitos do povo brasilei 
ro. o PDS fará o papel de sustentáculo do regi= 
me democrático, sem poupar criticas aos desacer-
tos do Governo, do qual pretende cobrar a execu-
ção das medidas prometidas em favor de nossa ge~ 
te e de nosso povo. 

Foi grande o .. progresso experimentado pe~o Pais, 
como um todo, desde o setor energético ate os 
transportes, as telecomunicações, as obras públi 
cas, a realização do aprimoramento do ensino,cons 
tituindo este edifício indestrutível, que só não 
é visível aos olhos dos incrédulos ou dos apátri 
das. -

Foram grandes as conquistas do Pais nesses úl-
timos anos. O PDS cumpriu o seu pctpel de susten-
táculo do governo e agora irá exercitá-lo, ao la 
do do povo, na oposição, porque esse é o caminho 
ditado pelas últimas eleições governamentais, se 
ja aquela do pleito eleitoral de 82, seja essa 
agora, travada no processo indireto para o Gover 
no da República. -

Não pretendemos e não pre~endo eu, Sr. Presi-
dente, falar sobre o capitalismo, nem sobre o s~ 
cialismo e, muito menos, sobre o casuísmo. A ho-
ra é de esperança e sobre esperança pretendo fa-
lar. como é fantástico o sentido silábico dessa 
palavra, que, sendo mágica, invade a alma e o 
sentimento nacional, por ocasião da sucessão de 
nossos governantes. Solidário com o sentimento 
de esperança do povo brasileiro, quero trazer pa 
ra este Plenário a palavra de fé e de con= 
fiança do Partido Democrático Social nos desti-
nos de nossa Pátria. As preocupações do PT, aqui 
manifestadas pelo seu nobre, eloqüente e ilustre 
representante, Deputado João Batista dos Mares 
Guia, a partir de agora, naturalmente, serão ob-
jeto de atendimento do governo que se instalará 
no Pais a partir de 15 de março. Que venha a no-
va constituinte, que se realizem as grandes trans 
formações, que se construam e se edifiquem as 
grandes reformas estruturais, tão propaladas pe-
los que agora assumem o poder, como a reformaeco 
nômica, a reforma social, a reforma política e 
a institucional. 

são essas as nossas preces, são as nossas aspi 
rações. Mas, Sr. Presidente e Srs. Deputados,pre 
tendo ser breve, e, por isso, desejei externar 
nesta fala a postura que o meu partido adotou no 
passado e até hoje e o destino que lhe é reserva 
do para a nova república, já tão decantada, de 
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fiel intérprete e zeloso defensor dos anseios na 
cionais. A eterna esperança sempre embalou os po 
vos na sucessão de seus governantes. A sombra dei 
xada pelo antecessor desanuvia-se com a chegada 
do novo Chefe de Estado. O País o recebe em fes-
tas, mas o povo nem sempre sorri. 

~ mister que se tenha um pouco de comedimento 
e que se não vá ao pote com tanta sede,porque as 
aspirações e as esperan.ças do povo brasileiro, 
que agora aceitou o então "espGrio" processo de 
escolha do governante presidencial, desde que 
esta escolha se fizesse em nome do legítimo intér 
prete dos sentimentos oposicionistas, poderão se 
frust~r na medida em que as realizações não fo-
rem surgindo, na emergência dos seus primeiros 
atos e de suas primeiras medidas de Governo. 

Eu peço a Deus em nome do meu Partido, o PDS, 
que preserve os governantes que irão gerir os 
destinos da nossa Pátria querida e estimada, a 
partir do próximo mês. Eu peço a Deus que preseE 
ve a consciência e o sentimento nacional, para 
que as esperanças não feneçam e as expectativas 
não sejam malogradas no próximo período governa-
mental. 

Resumindo, Sr. Presidente, o PDS manifesta por 
meu intermédio, na pálida e modesta representa-
ção do seu Líder, as melhores congratulações aos 
ilustres pares, à Mesa Diretora de nossos traba-
lhos e, de modo especial, na palavra de elogio, 
à J,iderança do PMDB e do Governo nesta Casa, de-
senvolvida1com tanta agilidade, com tanta prest~ 
za e com tanta eficiência, pelo nobre Deputado 
Ademir Lucas. 

o PDS manifesta também, por meu intermédio, a 
palavra de admiração ao comportamento do Líder 
do PT, nobre Deputado João Batista dos Mares Guia. 

o PDS, finalmente, agradece a contribuição va-
liosa dos servidores desta Casa e da imprensa e, 
de modo particular e final, à Mesa Diretora., tão 
bem e lucidamente presidida por V. Exa., ilustre 
Deputado Genésio Bernardino de Souza. 

Resta-nos agora desejar o melhor sucesso ao no 
vo Governo da Repfiblica, porque estaremos espe-
rando o cumprimento das promessas, que iremos 
cobrar das tribunas em que o nosso Partido pu-
der levantar a sua voz e se fizer representar.Ire 
mos esperar a nova Constituição deste País. Esta 
remos aguardando as grandes reformas econômicas--; 
sociais, políticas e institucionais, para que não 
feneçam, repito, as grandes esperanças do povo 
brasileiro. 

RErnrl"D SOLENE DE INSTALA.ÇI'ío DA 3;;> SESSÃO LEGISlATI-
VA ORD!NARIA DA 10~ LEGISLATURA - ELEIÇI'ío DA HF.SA 85/86 

Questão de ordem suscitada em 19/3/85 pelo Sr. 
Deputado Artur Fagundes. 

O SR. DEPUTADO ARTUR FAGUNDES - Sr.Presidente, 
Srs. Deputados. Invoco, inicialmente, o preceito 
dos artigos 69, 55, 82 e 84 do Regimento Interno. 

Acabamos de assistir à leitura da comunicação 
feita por integrantes de um pretenso partido de-
nominado "Partido da Frente Liberal". 

Dispõe a Lei Orgânica dos Partidos Políticos, 
Lei n9 5.682, com as modificações nela introduzi 
das pela Lei 6.767, que a Comissão Diretora Na= 
cional Provisória designará, para cada Estado,on 
de o Partido pretenda se organizar, a respectivã 
Comissão Provisória Regional. 

Essa Comissão Diretora Regional Provisória, por 
sua vez, autorizará a nomeação de comissões idên 
ticas para os Municípios. -

Isso, Sr. Presidente, é o que dispõe a Lei Or-
gânica dos Partidos Políticos em vigor nos nos-
sos dias, no texto que acabo de ler, exatamente 
no artigo 11 da Resolução 10.785, do egrégio Tri 
bunal Superior Eleitoral, que deu regulamentaçâÕ 
à inteligência e aplicação prática da Lei Orgân! 
ca dos Partidos Políticos. 

Estive hoje, Sr. Presidente, no egrégio Tribu-
nal Regional Eleitoral de Minas Gerais, requere~ 
do, em nome do Partido ~emocrático Social, o ~OE 
necimento de uma certidao que atestasse a ex1s-
tência do pedido de anotação da Comissão Provis~ 
ria do Partido da Frente Liberal, em Minas Ge-
rais. 

vou ler para V. Exa., para que faça parte inte 
grante desta minha questao de ordem,o inteiro teor 
do requerimento que dirigi àquela excelsa Corte: 
(-Lê:} 

"Exmo. Sr. Desembargador Hélio Armond 'iierneck Cor 
tes, DD. Presidente do Tribunal Regional Eleito~ 
ral. 

O infra-assinado, na qualidade de delegado do 
Partido Democrático Social - PDS, de Minas Ge-
rais, junto a essa egrégia Corte, para obediên-
cia à Lei Orgânica dos Partidos Políticos (Lei n9 
5.682, com as alterações da Lei 6.767), com o ob 
jetivo e o escopo de resguardar os seus legíti= 
mos interesses, principalmente quanto ao funcio-
namento dos seus órgãos de representação, requer 
a V. Exa. lhe seja fornecida uma certidão da 
existência de pedido de anotação da Comissão Pro 
visória do Partido da Frente Liberal, neste co-
lendo Tribunal. 

Pede deferimento. 
Belo Horizonte, 19 de março de 1985. 
Deputado Artur Fagundes, Delegado do PDs;• 
O protocolo, Sr. Presidente, recebeu o n9 3AB4. 

Acontece, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que a 
simples publicação, no órgão Oficial, dando noti 
cia dos Estatutos da Comissão Provisória, no âm-
bito naciona~e da possível criação de um novo 
partido, não consubstancia e nem configura a exis 
tência legal e jurídica da instituição partidá= 
ria, senão depois que essa matéria seja levada 
para a devida anotação no egrégio superior Trib~ 
nal Eleitoral, órgão que se incumbe de formali-
zar e institucionalizar a existência de nova agre-
miação partidária. 

A partir daí, Sr. Presidente, o egrégio TSE fa 
ria à Corte, que lhe é inferior, a comunicaçãÕ 
de que havia anotado, para registro, e publica-
do no "Diário Oficial", no setor específico do 
Tribunal Superior Eleitoral, a oficialização do 
interesse, da vontade e da determinação de se 
instituir o partido político. 

Existe, em matéria partidária e, conseqüente-
mente eleitoral, três instâncias capazes de co-
nhecer, de examinar e de formalizar os diversos 
procedimentos de matéria partidária e eleitoral: 
na organização nacional é o TSE; no·âmbito esta-
dual são os Tribunais Regionais; e no âmbito mu-
nicipal é a Justiça Eleitoral, através dos juízes 
eleitorais. 

_como se vê, Sr. Presidente, a simples publica-
çao da vontade manifestada por uma plêiade de 
parlamentares, de senadores, de deputados fede-
rais e de deputados estaduais, ao se publicar o 
manife~to do partido - que é a fase preliminar de 
formaçao de uma agremiação partidária - não con-
suma a criação do partido. Esta criação só se 
consubstancia, legítima e constitucionalrrente , de-
pois da entrega, no TSE, âmbito nacional, e após 
o pedido de anotação nos Tribunais Regionais Elei 
torais. Assim, Sr. Presidente, inexistindo, nõ 
TSE, o pedido de anotação para a constituição de 
um possível partido, que se chamaria Partido da 
Frente Liberal, não há como se falar em partido 
poli ti co, pois não existe ainda tal agremiação po 
lítica. Se não existe em âmbito nacional, muitÕ 
menos existirá no âmbito estadual, porque o Tri-
bunal Regional Eleitoral ainda não recebeu o pe-
dido de anotação. 

Portanto, calcado estrita e rigorosamente nos 
preceitos da Lei Orgânica dos Partidos Políticos 
que já enumerei, e, em respeito aos princípios 
de moral, dignidade e postura política, solicito 
a V. Exa., Sr. Presidente, que não tome conheci-
mento da comunicação que acaba de ser lida, em 
que pese o apreço, a estima e admiração que nutro 
pelos ilustres parlamentares Delfim Ribeiro, Jé-
sus Trindade Barreto e João Navarro. t: preciso que 
fique bem claro: nada há de pessoal neste pedi-
do, absolutamente nada de pessoal quanto às fi-
guras dos dignos e eminentes colegas que são ob-
jeto desta indicação. A nossa preocupação objet! 
va resguardar os princípios constitucionais e,s~ 
bretudo, as normas jurídicas norteadoras da for-
mação das agremiações partidárias em nosso País. 
Portanto, com estes fundamentos, Sr. Presidente, 
postulo, nesta questão de ordem, que V. Exa. não 
dê publicidade à comunicação e, muito menos, pr~ 
fira qualquer decisão, antes de consultar ou de 
conhecer a resposta que, de fato, já conheço, r~ 
!acionada com a indagação que constitui o funda-
mento e a sustentação da presente questão de 
ordem. 

Este, Sr. Presidente, é o apelo da Bancada do 



Partido Democrático Social, por cujas lideranças 
falo nesta hora: não conhecer da comunicação, não 
proferir sobre ela nenhuma decisão e muito menos 
publicá-la até que seja legal e juridicarrente con~ 
tituído o Partido da Frente Liberal. 

Esta é a minha questão de ordem, Sr. Presiden-
te. 

REUNIÃO SOLENE DE INSTALAÇÃO DA 3~ SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 10~ LEGISLATURA 

Questão de ordem suscitada em 19/3/85 pelo Sr. 
Deputado Artur Fagundes. 

O SR. DEPUTADO ARTUR FAGUNDES - Sr.Presidente: 
Com todo respeito, prestando a minha homenagem 
ao grande jurista, Deputado Luiz Vicente, que 
honra e dignifica os quadros do Ministério Públ! 
co de Minas Gerais, peço vênia para manifestar a 
S. Exa. o equívoco em que, lamentavelmente, ela-
bora. 

O manifesto é o anúncio. A publicação do mani-
festo é a peça inicial. Quando se postula no Ju-
diciário, temos que manifestar, com os fundamen-
tos legais, a sustentação do partido. O manifes-
to é a peça de anúncio da formação do partido. 
Vai instrumentalizar o seu nascimento perante os 
órgãos públicos responsáveis pela instit~cional! 
zação dos partidos políticos. A publicaçao, pura 
e simples, de um manifesto, não significa a tran~ 
formação daquele desejo, daquela vontade 9Ue co~ 
titui o anúncio ou fundamento da postulaçao le-
gal para a criação, propriamente dita, de um paE 
tido político. Se ele ainda não é um partido po-
lítico - ele, a F'rente Liberal - não pode indicar re-
presentantes para uma bancada, para a bancada de 
um partido ou de uma agremiação política que, le 
galmente, ainda não existe. 

Eu pediria aos ilustres colegas, inclusive ao 
nobre Deputado Luiz Vicente Calichio, que aguar-
dassem um pouco mais, até que seja praticados 
os atos legais subseqüentes para a completa for-
mação da pretensa agremiação com que S. Exa. ta~ 
to sonha, cuja constituição tanto defende. 

Volto a dizer que a simples publicação do mani 
festo e, até mesmo, do Estatuto do Partido que 
se pretende criar não basta para configurar a 
criação legal de um partido. 

A Frente Liberal só se transformará em partido 
político na hora em que forem complementados, ~a 
seqüencia da determinação imperiosa da Lei Orga-
nica dos Partidos Políticos, os atos do processo 
perante o TSE e as casas eleitorais regionais dos 
Estados. 

Solicito, de resto, a v. Exa., Senhor Preside~ 
te, que faça incluir, para instrução desta minha 
questão de ordem, o inteiro conteúdo do meu ped! 
do àquela egrégia Corte, o TRE, com o protocolo 
original deste pedido, feito em nome do Partido 
Democrático Social de Minas Gerais. 

285~ REUNIÃO ORDINÁRIA 
Questão de ordem suscitada em 7/3/85, pelo Sr. 

Deputado Artur Fagundes. 
O SR. DEPUTADO ARTUR FAGUNDES - Sr. Presiden-

te, o assunto da presente questão de ordem está 
diretamente relacionado com a questão de ordem 
que formalizamos junto a esta douta Presidência, 
na nossa reunião de instalação no dia 19 de mar-
ço. -

Solicito pois a v. Ex~ anexação àquela Ques~ao 
de Ordem da Certidão do Egrégio Tribunal R~g~o
nal Eleitoral de Minas Gerais, que responde a m-
dagação a ele formulada pelo PDS, àquela época, 
no que diz respeito à constituição do Partido da 
Frente Liberal em nosso Estado. 

Atendida esta súplica, solicito mais o seu en-
caminhamento à douta consultoria Jurídica da Ca-
sa, onde se encontra a matéria para parecer 
posterior decisão. 

e 

"CERTIDÃO 
Certifico, em cumprimento ao r. despacho da douta 

Presidência no requerimento aqui protocolado, 
sob o n9 004011/85 de 05/03/85, pelo Presidente 
em exercício do Pa~tido Democrático Social- PDS, 
Sr. Cyro Maciel, que não deu entrada neste Tr~
bunal, até a presente data, pedido de anotaçao 
de Comissão Provisória Regional do Part~do .da 
Frente Liberal - PFL, razão por que este part~do 
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não está, ainda, constituído no âmbito estadual. 
Belo Horizonte, 5 de março de 1985. 
Elizabeth Rezende Junqueira, Chefe do Serviço 

de Registros Eleitorais. Visto - Levindo Coelho 
Martins de Oliveira, Diretor Substituto da Sub-
secretaria do Processo e dos Registros Eleitorais. 
Visto ~Anis José Leão, Diretor da Secretaria de 
Coordenação Eleitoral." 

DECISÃO SOBRE QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA PELOSR. 
DEPUTADO ARTUR FAGUNDES, NA REUNIÃO SOLENE DE 
INSTALAÇÃO DA 3~ SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 

10~ LEGISLATURA, EM 19 DE MARÇO DE 1985. 
CONSULTORIA JURÍDICA 
PARECER N9 1.050/85 

Conceito de fundador de partido político, para 
os efeitos da ressalva prevista no art. 152, § 59 
da Constituição: "consideram-se fundadores de par 
tido político todos aqueles que participem da el~ 
boração e aprovação do manifesto de lançamento, 
do estatuto e do programa, bem como das providê~ 
cias iniciais necessárias à obtenção do regis-
tro provisório (Lei n9 5.682/71, arts. 59 e seus 
itens, 69, 79 e 14,I)". (Resolução n9 12.019, de 
27/11/84, do T.S.E.). 

"O parlamentar que deixa o partido sob c~ja 1.§. 
genda foi e lei toJ,J:l<;ra part~cipar da ~undaçao de 
novo partido pol~t~c~cons~derar-se-a a ele au-
tomaticamente filiado a partir da data do mani-
festo de lançamento desse partido". (Resolução n9 
11.921, de 7/8/84, do T.S.E.) 

"Ainda que essa filiação esteja condicionada à 
ulterior e definitiva organização partidári~ ela 
já é, desde logo, plena, enquanto expressão de 
dedicação e compromisso político. Correto, 
portanto, o entendimento de que a data da nova 
filiação s~ja aquela do manifesto do lançamento 
do novo partido, de que o parlamentar seja fund~ 
dor, posto que aí se põe uma concreta manifest~ 
cão de vontade. _ 

Cuido seja válida essa filiaçao, para todos os 
efeitos, caso o novo partido venha a ~onsolida:
se, organizacionalmente, pela concessao do reg~~ 
tro definitivo, não havendo por que protr<;ir a 
sua eficácia ao momento deste, em descons~dera
ção injustificável pela legitima atuação polít! 
ca na formação, com êxito, do partido" (pas~agem 
do voto do Ministro Rafael Mayer, aprovado a un~ 
nimidade, na decisão do T.S.E., que deu origem a 
Resolução 11.921, de 7/8/84). 

•considerado automaticamente desfiliado do paE 
tido, em razão da participação, como fundador,_ de 
um novo partido, o filiad<:, parlamen~a:: <;'u .nao, 
deixará de pertencer aos orgaos part~dar~os . (~ 
solução n9 11.895, de 12/6/84, do T.S.E.). 

A bancada é órgão partidário de ação parlamen-
tar (art. 22, III, da Lei 5.682/71). 

"As bancadas constituirão su':s lideranças ~e 
acordo com as normas regimenta~s das Casas Leg~s 
lativas a que pertencem" (art. 25 da Lei 5.6827 
71). b . 1 . •cada bancada, em docu~ento su sc;:r~~o p~ <;t ma~~ 
ria dos Deputados qu~ a ~nteg:am, ~~d~ca:a.a. Me-
sa da Assembléia, ate cinco d~as ap<;s o ~n~c~o da 
sessão legislativa, o nome de.seu L7der ~· atr~
vés deste, o nome dos respect~vos V~ce-L~~~res . 
(art. 57, do Regim~nto Interno da Assemble~a Le-
gislativa, Resoluçao n9 996, de 1~~11/71~. . 

1 _ o sr. Presidente da Assemble~a Leg~slat~va 
remeteu a esta Co~sultoria ~u:íd~ca, para parecer 
e posterior decisao da Pres7denc~a da Casa, com~ 
nicação subscrita por 21 (v~n~e e um) Srs: D~p~
tados Estaduais, em que comun~cam a const~tu~çao 
da Bancada do Partido da Frente Liberal - P~L, e 
fazem indicação do respectivo LÍder, e questao . de 
ordem do Sr. Deputado Artur Fagundes no sent~do 
de não se tomar conhecimento daquela comunicaçao. 

RELATORIO 
2 - A comunicação de fls. 1 está subscrita por 

21 (vinte e um) Srs. Deputa~os; a sab:;r: Luiz V! 
cente, Euclides Cintra, Joao Rosa! Joao Navarro! 
Hélio Resende, Juarez llosken, Jose Santana, Jose 
Geraldo de Oliveira, Dêr.io Moreira, Jésu~ :rind~ 
de Roberto Junqueira, Hugo Campos, Narcel~o Me~ 
de~ Clêuber Carneiro, Marcos Peixoto, Doming~s 
Lan~a João Pedro Gustin, Delfim Ribeiro, Otac~
lio Mlranda, Alcyr Nascimento e Jaime Martins. 



326 

Seu texto é o seguinte: 
"Os Deputados abaixo assinados, signatários, na 

qualidade de fundadores (art. 152, §59 da C.P.), 
do Manifesto de Criação do Partido da Frente Li-
beral - PFL, publicado no "Diário Oficial",Seção 
I, pág. 3214 (exemplar anexo), comunica~ à Asse~ 
bléia Legislativa, através dessa Presidencia, que 
constituem a Bancada do PFL nesta Casa para to-
dos os efeitos constitucionais e regimentais. 

Na oportunidade, comunicam, ainda, que a Lide-
rança da referida Bancada, na Sessão Legislativa 
que ora se inicia, será exercida pelo Deputado De_! 
fim Ribeiro, sendo seus Vice-Líderes os Deputados 
Jésus Trindade, João Batista Rosa e Alcyr Nasci-
mento". 

A esta comunicação se agregou outra, do Sr. De 
putado Delfim Ribeiro, em que, invocando a quali 
dade de Líder do PFL, fez a indicação dos seus 
Vice-Líderes (fls. 2). 

A comunicação de fls. 1 está instruída com exem 
plar do "Diário Oficial", Seção I, de 27/2/85,págs:-
3214/3226, que contém a publicação do manifesto, 
do Programa e do Estatuto do Partido da Frente L.:!:_· 
beral - PFL. 

Entre os signatários do aludido Manifesto es-
tão 23 (vinte e três) Deputados à Assembléia Le-
gislativa de Minas Gerais. Além dos 21 (vinte e 
um) signatários da comunicação de fls. 1, ainda 
mais os Srs. Deputados Mílton Salles e Agostinho 
Patrus (fls. 4). 

Registre-se que assinou, também, aquele manifes 
to o Sr. Deputado Gil César, atualmente no exer= 
cício do cargo de Secretário de Estado de Hinas 
e Energia. 

3 - o Sr. Deputado Artur Fagundes, em sua ques 
tão de ordem, invocou os artigos 69, 55, 82 e 84 
do Regimento Interno, a Lei Orgânica dos Partidos 
Políticos, Lei n9 5.682, com as modificações que 
foram nela introduzidas pela Lei n9 6.797 (fls. 
10) e o artigo 11 da Resolução 10.785, do TSE. 
(fls. 11). 

A questão de ordem está instruída com cópia de 
requerimento dirigido por seu autor, na qualida-
de de Delegado do PDS, ao Presidente do TRE-113, em 
que se pede "seja fornecida uma certidão da exis 
tência de pedido de anotação da Comissão ProvisÕ 
ria do Partido da Frente Liberal nesse ColendÕ 
Tribunal". (fls. 12). 

Em síntese, alega o suscitante da questão de 
ordem que, juridicamente, o Partido da Frente Li 
beral não existe; que a publicação no órgão ofi= 
cial do manifesto, do estatuto e da Comissão Pro 
visória Nacional não cria, nem configura a exis= 
tência legal e jurídica da instituição partidária; 
que, para tanto, é indispensável a devida anota-
ção no TSE e a posterior anotação no TRE-113; que, 
como nada disso há, o chamado Partido da Frente 
Liberal não existe quer no âmbito nacional, quer 
no âmbito estadual. (fls. 11, 13 e 14). 

Em consequência destas alegações, o Sr. Deputa 
do Artur Fagundes conclui sua questão de ordem 
requerendo que a Presidênc~a não tome conhecimen 
to da comunicação de fls. 1 (fls. 14) e não lhe 
dê publicidade (fls. 16). 

4 - Após a questão de ordem suscitada pelo Sr. 
Deputado Artur Fagundes, levantada na reunião es 
pecial de instalação da 3~ Sessão Legislativa OE 
dinária da 10~ Legislatura (em 19/3/85), sucede-
ram-se questões de ordem dos Srs. Deputados Luiz 
Vicente, Sylo Costa e Jésus Trindade, todas ver-
sando sobre a mesma matéria (fls. 17/31). 

5 - As fls. 32 está a decisão do Sr. Presiden-
te, Deputado Genésio Bernardino, que remeteu a 
comunicação à Consultoria Jurídica para o seu pa 
recer e posterior decisão da Presidência destã 
Casa. 

6 - As comunicações de fls. 1 e de fls. 2 fo-
ram publicadas no "Diário do Legislativo", edi-
ção de 2/3/85, como se vê pelo recorte de fls.33. 

PARECER 

"Os deputados comunicantes são fundadores" 
7 - os 21 (vinte e um) Srs. Deputados Estaduais, 

signatários da comunicação questionada, se qual.:!:_ 
ficam "fundadores do Partido da Frente Liberal". 

De fato, são mesmo fundadores do ~ovo y~rtido 
político uma vez que figuram como s~gnatarws do 
Manifest~ do PFL, publicado no "Diário Oficial", 
juntamente com o Programa e os Estatutos da agr~ 

miação partidária, na forma prevista no art. 59 
e seus incisos, da Lei Federal n9 5.682, de 21/7/71 
(Lei Orgânica dos Partidos Políticos) . 

O conceito de fundador de partido político, pa 
ra os efeitos da ressalva prevista na parte fi= 
nal do art. 152, § 59 da Constituição da Repúbli 
ca - dispositivo expressamente invocado na corou= 
nicação de fls. 1 - foi dado pelo colendo Tribu-
nal Superior Eleitoral - TSE, através da Resolu-
ção n9 12.019, de 27/11/84. 

Dita Resolução n9 12.019, baixada em atendimen 
to a consulta formulada à Corte pelo Deputado Fe 
deral Saulo Queiroz (que a imprensa nacional vem 
tratando como "Secretário-Geral do PFL"), diz que 
"consideram-se fundadores de partido político 
todos aqueles que participem da elaboração e 
aprovação do manifesto de lançamento, do estatu-
to e do programa, bem como das providências ini-
ciais necessárias à obtenção do registro provis~ 
rio 11

• 

"O PFL está fundado" 
8 - Os aludidos Deputados Estaduais são funda-

dores do PFL, que, como é óbvio, já está fundado. 
A Lei 5.682/71 prevê, em seu art. 59, as regras 

a serem observadas na fundação de partido polít.:!:_ 
co, "in verbis": 

"Art. 59 - Na fundação de um partido serão obr.:!:_ 
gatoriamente observadas as seguintes normas. 

I - os fundadores do partido, em número nunca 
inferior a 101 (cento e um) , elegerão uma comis 
são diretora nacional provisória de 7 (sete) a ll 
(onze) membros; 

II - a comissão diretora nacional provisória 
fará publicar, na Imprensa Oficial, o manifesto 
de lançamento, acompanhado do estatuto e progra-
ma, e se encarregará das providências prelimin~ 
res junto ao •rribunal Superior Eleitoral; 

III - o manifesto indicará à constituição da 
comissão diretora nacional prov~sor~a o nome do 
partido em formação, com a respectiva siqla, bem 
assim o número do título e da zona eleitoral e ~ 
Estado de seus fundadores, destacando, quando for 
o caso, a condição de deputado federal ou sena-
dor. 

§ 19 - Do nome constará obrigatoriamente a pa-
lavra partido, com os qualificativos, seguidos da 
sigla, esta correspondente às iniciais de cada 
palavra, não sendo permitida a utilização de ex-
pressões ou arranjos que possam induzir o eleitor 
a engano ou confusão. 

§ 29 - ~ vedado a um partido adotar programa 
idêntico ao de outro registrado anteriormente. 

§ 39 - Não se poderá utilizar designação ou d~ 
nominação partidária, nem se fará arregimentação 
de filiados ou adeptos, cem base em credos rel.:!:_ 
giosos ou sentimentos de raça ou classe." 

Feita a leitura do exemplar anexo do Diário Of.:!:_ 
cial (fls. 3/9), constata-se que os signatários 
do aludido manifesto fundaram o PFL. 

A esta fase preliminar de fundação sucedem-se 
outras para se atingir a organização definitiva 
do partido político: pede-se ao TSE o registro 
provisório; a Corte Eleitoral, se deferir este, 
concede prazo de 12 meses para a organização do 
partido; e, após, pode-se obter o registro defi-
nitivo. 

Mesmo desconhecendo os termos da certidão for 
necida ao Sr. Deputado Artur Fagundes pelo Egré= 
gio Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, 
em atenção ao requerimento de fls. 12, podemos 
afirmar, sem receio de erro, que a resposta foi 
negativa.~ claro que não há, no-TRE-MG, anota-
ção da Comissão Provisória do Partido da Frente 
Liberal. 

A posterior organização do partido é que dema~ 
dará atos na esfera regional (estadual e munici-
pal). 

"Os deputados fundadores têm filiação ao PFL e 
desfiliação do PDS automáticas" 

9 - Fundado o PFL, os seus fundadores, que se-
jam parlamentares, estão, automaticamente, fili~ 
dos ao novo partido e desfiliados do partido pe-
lo qual se elegeram. 

Esta é a interpretação normativa do TSE. 
Consoante a Resolução n9 11.895, de 12/6/84, do 

TSE, "os parlamentares que deixarem o partido sob 
cuja legenda se elegeram para participar,como f~ 
dadores, na constituição de um novo partido co~ 
sideram-se automaticamente a ele filiados, ind~ 



pendentemente de outras providências". 
Não hã concomitância de filiaç6es, estando o 

filiado ao novo partido, também, automaticarrente, 
desfiliado do partido a que antes pertencia. 

No caso concreto, os 21 (vinte e um) Srs. Depu 
tados signatãrios da Comunicação de fls. 1, ante 
riormente, eram filiados ao PDS e, por esta le= 
genda, foram eleitos. 

Agora, estão automaticamente filiados ao PFL e 
desfiliados do PDS, independenterrente de qualquer 
outra formalidade. 

"A data da nova filiação dos deputados comuni-
cantes é a data do Manifesto de Lançamento e não 
a do registro definitivo do partido" 

lO - Pode-se afirmar, pelo que jã foi dito, que 
os deputados comunicantes são fundadores do PFL 
e a ele jã estão filiados. 

Todavia, o Partido da Frente Liberal existe, te 
ve nascimento, foi fundado, na forma legal, e sua 
Comissão Diretora Nacional Provis6ria estã prati 
cando atos juridicamente relevantes. -

Para cumprir o disposto no art. 69 da Lei 5.682/ 
71, dita Comissão Diretora Nacional Provisória es 
tã se reunindo e, em ata, fazendo designação de 
Comissões para os Estados. 

A titulo de exemplo, cite-se que o "Estado de 
Minas", edição de 7/3/85, pãg. 4, noticia ter s! 
do aprovada, em ata daquele órgão partidário, a 
Comissão Diretora Provis6ria de Minas Gerais, com 
a seguinte composição: Vice-Presidente da República Aure 
1 iano Chaves; Deputados Federais Paulino Cicero, Jose 
Machado, Navarro Vieira e Jairo Magalhães; Dep~ 
tados Estaduais José Santana, Juarez Hosken, Luiz 
Vicente e Narcélio Mendes; e Srs. Ezequiel Cam-
pos, José Honteiro de Castro e Eduardo Levindo 
Coelho. 

Ap6s a escolha dos membros das respectivas c~ 
missões provis6rias estaduais, é que a Comissão 
Nacional do PFL, na forma prevista no art. 89 da 
L.O.P.P., requererão registro provis6rio, opoE 
tunidade em que comunicará a fundação do Partido 
ao Tribunal Superior Eleitoral. 

Como se vê, a comunicação é de algo que já aco~ 
teceu - a fundação. 

Registre-se, por oportuno, que, entre os prin-
cipies constitucionais a serem observados na or-
ganização dos partidos politicos, está o âmbito 
nacional (art. 152, n. IV, da Constituição Fede-
ral). Este principio, expresso na Carta Magna e 
reiterado na Lei Orgânica dos Partidos Politicos 
(art. ~9 da Lei 5.682/71) é que determina ser a 
fundaçao do partido politico ato único de âmbito 
nacional, que se concretiza com a publicação do 
manifesto de lançamento, acompanhado do programa 
e dos estatutos. 

Mas qual a data desta filiação, para todos os 
efeitos? 

Uma vez mais, respondemos com apoio em decisão 
do TSE: a data do manifesto de lançamento do no-
vo partido, no caso concreto, é o dia 27/2/85. 

Segundo a Resolução n9 11.921, de 7/8/84, do 
TSE, "o parlamentar que deixa o partido sob cuja 
legenda foi eleito para participar da fundação de 
novo partido politico considerar-se-á a ele au-
tomaticamente filiado a partir da data do mani-
festo de lançamento desse partido". 

A Resolução n9 11.921 teve origem em decisão 
unânime do TSE, apoiada em voto da lavra do Mi-
nistro Rafael Mayer, que considera esta filiação 
plena, desde logo válida para todos os efeito~ a 
par~ir da data do manifesto, considerandoinjust! 
ficavel protrair sua eficácia à data do registro 
definitivo, "in verbis": 

"Ainda que essa filiação esteja condicionada à 
ulterior e definitiva organização partidária, ela 
já é, desde logo, plena, enquanto expressão de 
dedicação e compromisso politico. Por isso é que 
não se pode dar, vedada que é pelo ordenamento j~ 
ridico, a concomitância de filiações, à do part! 
do em que se está em movimento de sair e ao que 
se visa instituir. 

Correto, portanto, o entendimento do douto P~ 
recer, de que a data da nova filiação seja aque-
la do manifesto do lançamento do novo partido,de 
que o parlamentar seja fundador, posto que ai se 
põe uma concreta manifestação de vontade. 

Cuido seja válida essa filiação, para todos os 
efeitos, caso o novo partido venha a consolidar-
se, organizacionalmente, pela concessão do regi~ 
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tro definitivo, não havendo por que protrair a 
sua eficácia ao momento deste, em desconsidera-
ção injustificável pela legitima atuação politi-
ca na formação, com êxito, do partido". 

Em conseqüência destas considerações, é corre-
to afirmar-se que os deputados estaduais signat~ 
rios da comunicação de fls. 1 são fundadores e 
estão filiados ao PFL desde 27 de fevereiro de 
1985. 

"Os deputados filiados ao PFL não pertencem mais 
à Bancada do PDS e sim à sua pr6pria". 

11 - A nova filiação ao PFL e a desfiliação do 
PDS traz, para os deputados estaduais, conseqüê~ 
cias quanto a sua ação parlamentar. 

Diz o Regimento Interno da Assembléia Legisla-
tiva de Minas Gerais (Resolução 996, de 19/11/71), 
em seu art. 55, que "bancada é a representação 
partidária organizada". 

A seu turno, a Lei Orgânica dos Partidos Poli-
ticos, em seu art. 22, n. III, diz que "a bane~ 
da é 6rgão do Partido Politico de ação parlamen-
tar". 

o mesmo Tribunal Superior Eleitoral, através da 
Resolução n9 11.895, de 12/6/84, decidiu que "CO!! 
siderado automaticamente desfiliado do partido, 
em razão da participação, como fundador, de um 
novo partido, o filiado, parlamentar ou não, dei 
xará de pertencer aos 6rgãos partidários". 

Antes da fundação do PFL, os aludidos deputa-
dos estaduais mineiros integravam a bancada do 
PDS na Assembléia Legislativa. Agora, não a int~ 
gram mais, pois ela é um dos 6rgãos partidários 
da agremiação politica que dei~aram. 

Todavia, os novos filiados nao perderam o man-
dato de deputados à Assembléia Legislativa (par-
te final do § 59, do art. 152, da Constituição 
Federal) e, via de conseqüência, não podem ter a 
sua atividade parlamentar cerceGda, de qualquer 
modo. 

~ direito do deputado votar e ser votado nas 
eleições da Mesa da Assembléia, como tamb~m- ? é 
0 de integrar a respectiva bancadn part1dar1a, 
participar da escolha do respectivo lider, inte-
grar a representação partidária proporcional nas 
comissões permanentes. 

Por isso mesmo, na reunião especial de 19 de !l1i'l:!:_ 
ço de 1985 os deputados comunicantes, filiados 
ao PFL, votaram e foram votados na eleição da ~~ 
sa da Assembléia, tendo, inclusive, um deles sl-
do eleito 29-Secretârio. Tudo isto, sem qualquer 
objeção. 

Aliás, a Resolução n9 12.035, de 6/12/84, do 
TSE, assegura ao parlamentar fundador de novo fX1E 
tido o direito de "candidatar-se a qualquer car-
go eletivo, independentemente do interst~cio de 
dois anos fixado no art. 67, § 39, da Le1 5.682/ 
71~~noel Gonçalves Ferreira Filho, discorrendo so-
bre a disciplina partidária (art .• l52,,§_29! IV, 
constituição Federal observa que a ex1genc1~ dei 
fidelidade partidária tra~sforma, em prof~ndld~
de, 0 mandato representat1vo. Na sua conf1~açao 
clássica, este era livre. o rerresentante nao ~~ 
tava preso a eventuais instruçoes de seus ~lel
tores, nem tinha contas a lhes prestar. Dev1a s~ 

·r a raza-o guiando-se pelo bem geral. ~ certo gu1 • • - 1 · · 1 que essa situação jur1dica nao exc u1a.a v1ncu ~ 
ção politica a partidos, ma~ desta ret1rava a~~ 
sibilidade de qualquer sançao, salvo ~oral. HoJe, 
pelo texto acima, o r~p~esentante est~ pr~so .ao 
partido, do qual s~rv1ra ~e ~orta-voz . (ln Co-
ment. à Constituiçao Bras1le1ra, 3~ e~., p. 583). 

Dai porque, aqueles deputados co~~n1can~es, ~~ 
mo titulares de mandato na Assemb~e1a Le~l~~atl
va, nela constituem a represen~aça? ~artmar1a da 
agremiação politica a qual estao ~1l1ados e, p~
ra sua ação parlamentar, se organ1zaram na pro-
pria bancada. . 

Não é novidade, na vida pa:;lamentar. _ braslleira, 
partidos politicos em formaçao - m~s Ja fu~d~d?s 
e com filiados - terem representaçao part1dar1a 
organizada nas Casas Legislativas. 

A Lei Federal n9 6.767, de 20/12/79, que e~
tinguiu os antigos partidos (AR~NA e MDB! ~ CUJO 
art. 39 teve vigência na 9ii' Leg1slatura, d1z1a q';le 
os parlamentares se reuniriam em "blocos constl-
tuidos dos filiados a um mesmo Partido em organ~ 
zação". Seu art. 49 estabelecia que o suplente de' 
parlamentar convocado para assumir o mandato de 
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veria "exerc~-lo sob a legenda do Partido a que 
se filiou". 

Tudo está a revelar que o exercício do manda-
to parlamentar se faz sob a legenda do partido 
ao qual o titular está filiado. 

A interação entre partido político e represen-
tação parlamentar não é peculiaridade brasileira. 
O mestre franc~s Maurice Duverger, em sua clássi 
ca obra "Les Partis Politiques", observava que i 
atividade dos partidos políticos "é orientada in 
teiramente para as eleições e as combinações par 
lamentares, daí conservando um caráter semi-sazo 
nal; seu arcabouço administrativo é embrionário; 
sua direção permanece grandemente nas mãos de 
deputados e apresenta uma forma individual muito 
acentuada: o verdadeiro poder pertence a tal ou 
tal grupo congregado em torno de um líder parla 
mentar, e a vida do partido reside na rivalidade 
desses pequenos grupos. O partido só se ocupa de 
problemas políticos; a doutrina e os problemas 
ideológicos desempenham apenas um papel secundá-
rio; o partidarismo baseia-se, de prefer~ncia,no 
interesse ou no hábito" (in "Partidos Politícos", 
Zahar Editores, Rio, 1970, trad. de Oiticica da 
6~ ed. francesa). 

Daí por que Olavo Brasil de Lima Júnior chama 
de "poder formal" das agremiações partidárias a 
"atribuição de cadeiras legislativas aos parti-
dos" (in "Os Partidos Políticos no Brasil", cader 
nos da UnB, Brasília, 1981, pág. 28). -

Estas, por certo, as razões que levaram o Mi-
nistro Rafael Mayer, do colendo Tribunal Supe-
rior Eleitoral, a entender desconsideração ~nJus 
tificável à legítima atuação política na forma= 
ção do partido pretender-se adiar a eficácia da 
filiação do fundador de partido à data da conces 
são de seu registro definitivo. 

Face a Todo o Exposto, entendemos que: 
I - quanto ao Partido da Frente Liberal: 
a) a publicação de seu Manifesto de Lançamento, 

Programa e Estatutos formalizou, à luz do art.59 
da Lei 5.682/71, em âmbito nacional, sua funda-
ção; 

b) possui Comissão Diretora Nacional Provisória, 
que está praticando, ainda, os atos previstos no 
art. 69, para os fins do art. 89 da Lei 5.682/71; 

c) em conseqü~ncia, ainda não tem registro pro 
visório e, muito menos, registro definitivo jun= 
to à Justiça Eleitoral (art. 8~ e 13 da Lei 
5.682/71); 

d) não adquiriu, assim, personalidade jurídica 
(art. 49 da Lei 5.682/71). 

II - quanto aos Deputados Estaduais signatários 
da comunicação de fls. 1: 

a) são fundadores do PFL; 
b) t~rn automática filiação ao PFL, com eficácia 

a partir de 27/2/85, data do respectivo manifes-
to que subscreveram; 

c) estão, automaticamente, desfiliados do PDS a 
partir da mesma data; 

d) não integram, desde então, quaisquer órgãos 
partidários do PDS, inclusive sua bancada parla-
mentar na Assembléia Legislativa; 

e) não perderam o mandato de deputado e conti-
nua~ a exerc~-lo, com todas as prerrogativas, sob 
a legenda do novo partido a que estão filiados; 

f) constituem a representação partidária do PFL 
na Assembléia Legislativa e, pos isso, estão or-
ganizados em bancada (art. 22, III, da Lei 5.682/ 
71, c/c art. 55 do RI/AL). 

g) indicarem o líder da bancada, .no exerc~c~o 
de suas prerrogativas parlamentares (art. 25 da 
Lei 5.682/71, c/c o art. 57 do RI/AL). 

Em conclusão, opinamos no sentido de que a Pre 
sid~ncia da Assembléia Legislativa, em resposti 
à questão de ordem suscitada, declare considerar 
estar constituída nesta Casa a bancada do PFL e 
indicado o respectivo Líder, com todas as conse-
qü~ncias administrativas e regimentais cabíveis. 

Fica ressalvado ao suscitante o direito de re-
correr para o Plenário, ouvida a Comissão de Con~ 
tituição e Justiça (art. 160, § 19, do Regimento 
Interno). 
~o nosso parecer, s.m.j .• 
Ao Sr. Presidente da Assembléia Legislativa. 
Palácio da Inconfid~ncia, em Belo Horizonte, 

aos de março de 1985. 
Professor Marcelo Leonardo, Consultor-Geral. 

A Presid~ncia adota o Parecer n9 1.050/85, da 
Consultoria Jurídica, como sua decisão. 

Publique-se. 
Em 12 de março de 1985. 
João Pinto Ribeiro, 19-Vice-Presidente,no exer 

cicio da Presid~ncia. 
RECURSO CONTRA DECISÃO DA PRESIDENCIA, DE RECEBI 
MENTO DA INDICAÇÃO DA LIDERANÇA DO PARTIDO DA 

FRENTE LIBERAL 
Exmo. Sr. Presidente da Mesa da Assembléia Legi~ 
lativa de Minas Gerais. 

O Deputado que este subscreve, não se conforrnan 
do, "data venia", com a decisão do honrado PreSl 
dente desta Casa, que indeferiu questão de ordem 
pelo recorrente formulada:, dia 19 deste mês, no 
sentido de que não se conhecesse da comunicação 
de nomes para a Liderança e Vice-Liderança do Par 
tido da Frente Liberal, ainda em formação, nem so 
bre ela proferisse qualquer decisão, até que le= 
gal e juridicamente aquele Partido viesse a se 
constituir, vem da mesma decisão r~orrer, com fun 
damento no § 19 do artigo 160 do Regimento Inte~ 
no desta augusta Assembléia, fazendo-o nelas ra-
zões de fato e de direito, que passa a ~duzir: 

Preliminarmente o presente recurso é tempesti-
vo, nos tern.os do § 29 do artigo 16 O do nosso Re 
gimento Interno, eis que, proferida a decisão em 
12 de março, o prazo recursal só se expira ao fi 
nal do dia de hoje, e mais, a decisão afronta ma 
téria relacionada com a Constituição Federal. 

Ora, dispõe o artigo 152 da Constituição Federal: 
"Art. 152 - A organização e o funcionamento dos 

partidos políticos, de acordo com o disposto nes 
te artigo, serão regulados por lei federal." 

E a Lei 6.767, de 20/12/1979, Lei Orgânica dos 
Partidos Políticos, que regulamenta o mencionado 
artigo 1 52 da Carta Magna,· dando-lhe inteligência e 
aplicação prática, assim dispõe. 

."Art. 19- A fundação, a organização, o fun-
c~onamento e a extinção dos partidos políticos são 
r8gU].ados por esta lei. • 

Acrescentando, artigo 49, que: 
" - Os partidos adquirem personalidade jurídi-

ca com o registro de seu estatuto no Tribunal Su 
perior Eleitoral". (grifo nosso) -

O partido político e, assim, no modelo consti-
tucional, de âmbito nacional. 

Por outro lado, na mesma inteligência, dispõe o 
artigo 89 da mencionada lei: 

"Art. 89 - A Comissão Diretora Nacional Provi-
sória comunicará a fundação do Partido ao Tribu-
n~l _ S':lper ior Eleitoral, pedindo o seu registro p~ 
v~sor~o e o prazo da lei para organizá-lo, junbrrr 
do: ... • 

Ora, conforme a certidão anexa do colendo Tri-
bunal Superior Eleitoral, de 5 de março corrente, 
n~o_f~i sequer protocolado pedido de registro p~ 
v~sor~o do Partido da Frente Liberal naquela Co~ 
te. (documento junto n9 1). 

P<;?r conseguinte, o partido da Frente Liberal não 
est~ legalmente constituído, mas em fase de for-
m~ç~o~ pois sequer foi pedido o seu registro pr~ 
v~sor~o. 

Convenhamos, de resto, que para se organizarna 
e~fera estadual e, a partir desta, na área muni-
c~pal, mister se faz, inicialmente, o seu regis-
tro provisório no TSE. 

E fora de dúvida que ainda não se cumpriu est~ 
exig~ncia! que, sendo preliminar, é essencial a 
ado~ao e a validade dos atos subseqüentes à for-
maça~ do partido político, capaz de gerar as co~ 
seqüencias jurídico-regimentais de seu funciona-
mento como Bancada de partido político nas Casas 
do Poder Legislativo Nacional ou Estadual. 

A míngua do registro provisório na esfera na-
cional, como se constata de modo inequívoco pela 
simples leitura da certidão inclusa, da lavra do 
colendo TSE, não pode, via de conseqüência, re-
gistrar a Comissão Provisória Regional no TRE de 
nosso Estado. 



Com efeito, o parecer do eminente Professor e 
Consultur-Geral, com cheiro e com gosto de "deci 
são", preocupou-se em demasia com o instituto da 
formação partidária, dando ênfase à Resolução 11.921, 
que proclama a automaticidade da filiação aos sig 
natários do manifesto de formação de um novo par.:-
tido, desvia o assunto e não analisa os verdadei 
ros fundamentos de nossa questão de ordem. -

A filiação automática ou a desfiliação não es-
tá sendo questionada em nossa interpelação. 

O que se questiona, e este é o fulcro de nosso 
petitório, é o direito de um partido politico, no 
caso o PFL, de constituir uma bancada partidária, 
se ainda não existe, de direito, como partido p~ 
lítico, devidamente registrado. 

Não estamos discutindo a sua formação, muito me 
nos a filiação de parlamentares à nova agremia= 
ção, menos ainda a automaticidade da desfiliação, 
o que estamos enfocando é a impossibilidade lóg! 
ca e jurídica de se constituir Bancada na Casa Le 
gislativa do povo mineiro. -

~ bem de ver que, à escassez do pedido de seu 
registro provisório, não se encontra materializa 
da, "ex vi legis", a definitiva intenção de ins= 
tituí-lo. 

Se não está registrado provisoriamente, não p~ 
de ter Bancada, só pode ter Bloco. 

Mister se faz um mínimo de respeito ao nosso R~ 
gimento, máximo quando se lê a definição de Banca-
da, assim: 

"Art. 55 - Bancada é a representação parti dá r ia 
organizada." 

Via de conseqüência, nula a Bancada, inexiste 
a sua liderança. 

Além do mais, nos termos do artigo 56 do nosso 
Regimento In terno, "Líder de Bancada é o porta-voz 
de uma representação partidária e o intermediá-
rio autorizado entre ela e os órgãos da Assembléia." 

E válida a intenção de criar, como válida, a 
transferência de filiação dos signatários do PFL, 
que no nosso modesto entendimento só podem cons-
constituir-se em Bloco, mas nunca em Bancada. 

Nestes termos, requer o recorrente que o pre-
s~nt~ recurso seja recebido, remetido à douta C~ 
m1ssao de Constituição e Justiça e, após parecer 
e sua publicação, seja incluído em ordem do dia 
para soberana decisão do Plenário deste Parlamen 
to. -

Espera acolhida e deferimento. 

Belo Horizonte, 14 de março de 1985. 
Artur Fagundes 

Obs.: Anexas duas certidões, uma do TSE e ou-
tra do TRE. 

A Presidência recebe o recurso e o encaminha à 
Comissão de Justiça, nos termos do parágrafo 39 
do artigo 160 do Regimento Interno. 

Em 14/3/85 

Sérgio Emílio, 29-Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência. 

PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA 
A Comissão de Constituição e Justiça, examina~ 

do o recurso interposto pelo Sr. Deputado Artur 
Fagundes contra decisão da Presidência, que ind~ 
feriu questão de ordem por ele formulada n~ sen-
tido de que não se conhecesse da comunicaçao de 
nomes para a Liderança e Vice-Liderança do Part! 
do da Frente Liberal, então em formação, nem so-
bre ela proferisse qualquer decisão até a consti-
tuição legal e jurídica daquele Partido,concluiu 
pelo não-provimento do recurso e pelo reconheci-
mento ao Partido da Frente Liberal do direito de 
indicar o Líder da Bancada na Assembléia. 

REUNIÃO SOLENE DE INSTALAÇÃO DA 3'i' SESSÃO LEGIS-
LATIVA ORDINÁRIA DA lO'i' LEGISLATURA. 

Questão de ordem suscitada em 19/3/85 pelo Sr. 
Deputado Camilo Machado. 

O SR. DEPU'l'ADO CAMILO MACHADO - Sr. Presidente, 
não poderíamos deixar de manifestar a V. Ex~ e a 
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toda Executiva o nosso aplauso pela maneira dig-
na com que presidiu este Legislativo nestes dois 
Últimos anos de intensa transformação política. 

Sr. Presidente e Srs. Deputados, estamos cons-
cientes de que a atual Mesa Diretora engrandeceu 
este Poder. Na verdade, este Parlamento foi o in 
térprete dos sentimentos nacionais, a síntese das 
aspirações do povo mineiro em sintonia com as ex 
pectativas da Nação. 

Está na hora de cada um de nós, numa reflexão, 
procurarmos caminhos novos que nos levem à cons-
trução de uma democracia sólida e permanente, o~ 
de a soberania seja exercida pelo povo. Democra-
cia que não seja um mero ato de concessão, mas um 
compromisso permanente. Democracia, autonomia ab 
soluta dos poderes. Sendo o Poder Legislativo o 
intérprete permanente dos anseios e aspirações do 
povo. Sua credibilidade é a condição maior e fun 
damental do equilíbrio entre os Poderes. 

Nova República! Novos homens! Permita Deus que 
não sejam apenas figuras retóricas de uma nova 
Era. Mas uma disposição patriótica de todo homem 
público, na construção de nova realidade, aspir~ 
ção mais legítima do sentimento nacional. ~ este 
o compromisso que queremos trazer em nome do PDS. 
Assim horrenageanos a Mesa Diretora que hoje encerra o 
seu trabalho, bem como saudamos a próxima mesa, 
que iremos eleger daqui a pouco, cujo Presiden-
te será o bravo parlamentar Dálton Calabrava,que 
se tornou credor de nosso respeito pela sua bra-
vura cívica e amor à causa da liberdade. Ninguém 
melhor do que ele sabe que desestabilizar a Opo-
sição é desestabilizar a própria d~racia, tor-
nando as minorias instrumentos das maiorias. 

Portdnto, acredito que este Parlamento haverá 
de cumprir a sua determinação histórica. Unindo-
nos a todos' os segmentos da sociedade brasileira, 
haveremos de construir a nossa democracia, e co~ 
promisso de honra da nossa geração. 

REUNIÃO SOLENE DE INS'rALAÇÃO DA 3'i' SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 10~ LEGISLATURA 
Questão de ordem suscitada em 19/3/1985, pelo 

Sr. Deputado Jésus Trindade. 
O SR. DEPUTADO J~SUS TRINDADE - Sr. Presidente, 

o Parlamento é, naturalmente, um local de discu~ 
sões. Nós todos, Deputados, podemos pedir a pal~ 
vra pela ordem e levar a Presidência desta Casa 
noite a dentro, sem uma definição. Na verdade, o 
Partido Democrático Social está se insurgindo co~ 
tra a indicação de Lideranças do Partido da Fre~ 
te Liberal, mas se esqueceu de se insurgir con-
tra a chapa de candidaturas da Frente Liberal.Sem 
querer tolher o direito de cada Deputado de usar 
da palavra, nós queremos pedir licença para, em 
primeiro lugar, lembrar aos ilustres colegas, 
Deputados Artur Fagundes e Sylo Costa, que o ~a~ 
tido da Frente Liberal, como o Partido Democr~t~ 
co social, como o Partido do Movimento Democr~t~ 
co Brasileiro e como todas as demais agremiaçoes 
político-partid~rias exi~te~tes, s~o entidades 
jurídico-partidarias de amb1to nac~onal e~_nocm~ 
mento em que o Partido da Frente L1beral Ja e~ta 
registrado, já tem líder e já tem uma re~re~ent~ 
ção na cãmara Federal e no Senado da Republ1ca,e 
claro que essas duas Casas são o espelho para os 
parlamentos estaduais. Não há, portanto, o que 
se discutir. 

Então, sem tentar sequer de leve tolher o di-
reito de discussão, faríamos um apelo à Mesa pa-
ra que decidisse esta.questão de 07dem .. ~ P~der 
Judiciário eleitoral Ja se pronunc1ou, Ja ex1ste 
um acórdão que declara limpidamente que, uma vez 
publicados os estatuto e programa e feito oregis-
tro da nova agremiação no TSE, os membros do a~
tigo partido, de onde saíram os filiados, estao 
dele automaticamente desligados e vinculados ao 
novo, que, é, no caso vertente, o PFL. 

Para encerrar, Sr. Presidente, a Câmara e o S~ 
nado, nossos modelos, já possuem seu quadro dir! 
gente. As Mesas Diretoras estão completas,incl~ 
do, tanto na Câmara comv no Senado, nomes do PaE 
tido da Frente Liberal. 

são estas as palavras que eu queria pronunci<14 
fazendo um apelo à Mesa e ao Plenário para que o 
assunto seja encerrado e a votação iniciada. 

Muito obrigado. 
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REUNIÃO SOLENE DE INSTALAÇÃO DA 3~ SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 10~ LEGISLATURA 

Questão de ordem suscitada em 19/3/85 pelo Sr. 
Deputado Ademir Lucas. 

O SR. DEPUTADO ADEMIR LUCAS - Sr. Presidente, 
neste momento em que a Mesa Diretora da Assem-
bléia Legislativa, presidida por V. Exa. e campos 
ta pelos demais membros, encerra o seu biênio~ 
queremos, em nome da liderança do PMDB dizer da 
nossa satisfação de ter a Bancada do nosso Parti 
do contribuído pela eleição de V. Exas., que foi 
um mandato que deixou um saldo positivo, demons-
trando espírito público e maturidade na condução 
desta Casa. 

Por isto, em nome da Bancada do PMDB, agradeço 
e parabenizo V. Exas. por terem, de forma tão digna, 
conduzido o Poder Legislativo de Minas Gerais, 
neste biênio que se encerra. A nova Mesa que ire 
mos votar, presidida pelo companheiro Dálton ca= 
nabra v a, tenho certeza de que se sairá muito bem, 
apesar das árduas missões que tem pela frente, den-
tre elas a referente à recuperação do prestígio 
do Poder Legislativo perante a opinião pública, 
bem como a missão de lutar por uma Assembléia Na 
cional Constituinte, missão que valorizará este 
Poder. 

De forma que, Sr. Presidente, queremos, ao fi-
nalizar, dizer da nossa satisfação por ter podi-
do contribuir para que esta Assembléia tivesse 
uma Mesa do porte da presidida por v. Exa. Tenho 
a certeza e convicção de que a Mesa que agorà se 
rã eleita, presidida pelo nosso nobre companhei= 
ro Dálton Canabrava, terá a mesma postura digna 
e o amadurecimento político da Mesa anterior. 

283~ REUNIÃO ORDINÁRIA 
Questão de ordem suscitada em 4/3/85 pelo Sr. 

Deputado Jésus Trindade. 
O SR. DEPUTADO J~SUS TRINDADE - Agradeço o es-

clarecimento da Presidência, mas acho que, "data 
venia", deveria ser, pelo menos, mencionado ore 
querimento de suspensão dos nossos trabalhos em 
homenagem a outro parlamentar falecido. 

REUNIÃO SOLENE DE INSTALAÇÃO DA 3~ SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 10~ LEGISLATURA 

Questão de ordem suscitada em 19/3/85 pelo Sr. 
Deputado Samir Tannus. 

O SR. DEPUTADO SAMIR TANNUS - Sr. Presidente, 
uso a palavra pela ordem, para uma explicação pes 
soal. Primeiramente, ao encerrar o nosso período 
no comando da Mesa desta Casa, que me honrou por 
ser um de seus membros, quero agradecer a todos 
os meus colegas, indistintamente de partido polí 
tico, que me conduziram à Mesa, aos meus colegas 
de Mesa, a V. Exa. e, com um carinho muito esue-
cial, ao PMDB. • 

v. Exa. e seus nobres pares do PMDB nunca usa-
ram o direito da força para sufocar a minoria do 
PDS. As decisões da Mesa presidida por V. Exa. sem 
pre foram tomadas acima de qualquer vinculaçãÕ 
partidária, visando defender sempre a soberania 
do poder. Quero agradecer aos funcionários desta 
Casa, do mais humilde servidor ao Diretor-Geral, 
pelo carinho, dedicação e respeito que tiveram p5_ 
ra conosco. 

Mas, peço vênia a V. Exa. para prestar uma hone-
nagem, talvez a mais justa de todas, ao 19-Secr~ 
tário da Assembléia Legislativa, Deputado Fernan 
do Junqueira, que, infelizmente, não pode es= 
tar conosco, nesta hora, por motivo de enfermid5_ 
de. Mas está no coração de todos os parlamentares 
e se revelou um dos maiores Secretários que o Po 
der Legislativo já conheceu. 

O nosso ilustre colega Deputado Fernando Jun-
queira, pelos aplausos que recebe de todos os pa!: 
lamentares e de toda a Casa, é digno desta home-
nagem que ficará registrada nos anais desta Casa. 
Muito obrigado. 

283~ REUNIÃO ORDINÁRIA 

Discurso proferido em 4/3/85 pelo Sr. Deputado 
Jésus Trindade. 

O SR. DEPUTADO J~SUS TRINDADE - Sr. President~ 
Deputado Dálton Canabrava; Srs. Deputados. 

Tenho a honra, meu caro amigo e Presidente Dál 
ton Canabrava, de ser, após a eleição de Vossa Ex 
celência para presidir os nossos trabalhos no bi 
ênio seguinte - biênio 85/86 - , o primeiro ora= 
dor a ocupar a tribuna desta nossa Assembléia. 

Por isso, desejo externar, em primeiro lugar, 
a incontida alegria que experimentei e experimen 
to vendo V. Ex~ eleito para presidir o Legislati 
vo do Estado. Conheço V. Ex~, há quase 14 anos 
nesta Assembléia. Sei da seriedade com que V.Ex~ 
encara a nobre e elevada função pública. Conheço 
e reconheço a luta que V. Ex~ desenvolveu, desen 
volve e vem desenvolvendo neste Legislativo, aõ 
longo destes anos, pela causa da gente mineira, 
em favor da grandeza deste País e, sobretudo, 
mostrando V. Ex~, ao lado de sua bravura c~v~ca, 
um acendrado amor à causa da liberdade e da dem~ 
cracia. 

O Deputado Dálton Canabrava, hoje Presidente da 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, 
eleito em uma legenda antagônica ao meu Partido, 
não obstante é uma figura que merece o nosso res 
peito. 

Não estou aqui, meu caro amigo e Presidente, ap~ 
nas para tecer loas, para fazer um cumpr.i.rrcnto gra 
tuito e não um elogio sincero. Estou aqui realme~ 
te imbuído de uma aspiração cívica, porque, emb~ 
ra adversários, - neste ano, neste plenário, ta! 
vez tenhamos sido os deputados adversários que 
mais tenham debatido, jamais perdemos, V. Ex~ e 
eu, a oportunidade de nos congratularmos, por e~ 
tendermos, ambos, que o Parlamento é uma luta de 
inteligência e idéias e não urna arena de brigas 
menores. 

Desejo a V. Ex~, que tem o brilho parlamentar, 
que tem brilhado no plenário, que continue bri-
lhando na administração da Casa e continue honrando 
as tradições de Minas Gerais e o Poder Legislati 
VO do Estado. Naturalmente, que desejo aos seus 
colegas da Mesa, ao nobre companheiro João Pinto 
Ribeiro, 19-Vice-Presidente, ao 29-Vice-Preside~ 
te, Deputado Sérgio Emílio, ao 19-secretário, Jo 
sé Bonifácio Filho, ao Deputado Fernando Rainha~ 
39-Secretário, e também ao nobre Deputado José 
Maria Chaves, e ao nobre colega João Pedro Gust~ 
enfim, à Mesa eleita, votos de felicidades; a t~ 
dos, os nossos cumprimentos. 

Nobre Presidente, quero também deixar marcada 
aqui uma homenagem, que flt\ sei que é de todo o Ple-
nário, àqueles companheiros que saíram, sob a Pr~ 
sidência de Genésio Bernardino. A todos eles-in-
clusive ao nosso grande 19-Secretário, Deputado 
Fernando Junqueira, que agora está sofrendo um 
momento difícil, mas não invencível, da sua vi-
da - pelos esforços que desenvolveram em favor de~ 
ta Casa, os nossos cumprimentos e agradecimento& 

Enfim, Sr. Presidente, quero registrar uma home-
nagem de saudade, uma palavra de profundo respeito 
a uma das maiores figuras de Minas e do Brasil, 
no mundo político, cujo décimo aniversário de mo!: 
te transcorreu anteontem. Refiro-me à figura in-
vulgar do grande professor, do extraordinário polí-
tico, do notável j ur is ta, do grande Secretário de 
Estado, do inexcedível parlamentar e Vice-Presi-
dente da República, Dr. Pedro Aleixo. Desde sua 
morte, H~nas, nestes 10 anos, jamais se esqueceu 
de seu f~lho, porque, realmente, os homens gran-
d~s, .os que fizeram o bem, os que lutaram pelo 
d~re~t~, que defenderam a Justiça e que se dedi-
caram a sua família, homens que foram cidadãos 
extraordinários e virtuosos, como Pedro Aleixo, 
estes homens morrem, mas jamais são esquecidos. 

Ainda, gostaríamos de, nesta pálida homenagem 
de saudade ao grande professor Pedro Aleixo, le~ 
brar uma passagem do discurso do extraordinário 
pensador grego, Péricles, que, exatamente no pr~ 
meiro aniversário da guerra do Peloponeso, home-
nageando, como orador oficial, em nome do Senado 
de Atenas, os heróis mortos nessa guerra impor-
tante, que significou a vitória do Ocidente con-
tra a barbárie asiática, ele disse que os homens 
g:andes, os heróis, não são jamais esquecidos e 
nao precisam de um epitáfio, porque a sua fama, 
sua honorabilidade e sua respeitabilidade voam 
pelos ares, de boca em boca, de coração em cora-
ção de todo o povo, e ali fazem a sua morada de-
finitiva. Assim, Pedro Aleixo, urnhomem sepultado 
há dez anos, jamais será esquecido. 

Finalmente, Sr. Presidente, a nossa homenagem 



hoje ao Presidente eleito Tancredo Neves, quando 
S. E~~ completa 75 anos deillade, graças a Deus 
no Vlgor da sua saúde. Agora, há pouco mais de 
uma semana do instante supremo dos seus 50 anos 
de vida pública, que s. Ex~ iniciou na vereança 
d~ velha São João del-Rei, vindo para este Plená 
r~o, repres~ntando a sua agremiação, o Partillo So 
Clal Democratico, fundado pelos mineiros sob a 
chefia de Benedito Valadares, depois saindo como 
deputado federal, Senador da República, tendo si 
do, . antes, 11inistro da Justiça, numa outra opor= 
tUI:ndade, Primeiro-Ministro da Repúplica e, de-
pol~ des~a caminhada brilhante, que deixou um sul-
co lndelevel na sua vida política, é eleito Go-
vernador do Estado de Minas Gerais e antes de 
terminar o seu mandato, Tancredo Nev~s, que hoje 
:ece~e a nossa homenagem, é convocado pela nação 
lnt~lra para assumir a suprema magistratura da 
Naçao, sendo eleito e, dentro de 11 dias, vai em 
passar-se na Presidência da República. -
. A S. Ex~, que hoje aniversaria, queremos dese-
Jar, ~~ nom~ do_povo que representamos nesta As-
semblela, nao so a sua felicidade pessoal e de 
sua. família, mas, sobretudo, queremos formular ,nes 
~e.l~stante, um voto para que o seu Governo, a 
lnlclar-se no dia 15 próximo, seja um Governo ca 
p~z ~e merecer realmente os aplausos do povo br~ 
Sl~elro, um Governo capaz de repor o prestígio da 
lel, de recolocar a observância do direito um Go 
verno digno, como digno soem ser os Govern~s pre 
sididos por mineiros. Desejamos que o Governo Tan 
cred~ Neves seja um Governo de redenção adminis~ 
t:atlva e moral do país, porque, lamentavelmenre, 
nao po~so deixar de reconhecer que Tancredo Ne-
ves val assumir a direção deste País num momento 
difícil; está recebendo um fardo enorme o fruto 
d~ ~ma má administração, que teve o seu'lado po-
Sltlvo nas realizações concretas, materiais, mas, 
do lado moral, termina deixando muito a desejar. 
Esta reabilitação moral e cívica é que desejamos 
seja conquistada pelo Presidente Tancredo Neves. 

283~ REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso proferido em 4/3/85 pelo Sr. Deputado 

Agostinho Patrus. 

O SR. DEPUTADO AGOSTINHO PATRUS - Sr. Presiden 
te e Srs. Deputados, ocupamos esta tribu~a para 
prestarmos uma dupla homenagem. Em primeiro lu-
gar ao querido colega e amigo Deputado Genésio 
B~rnardino, que tão bem soube dirigir esta Casa, 
e. evando o nome deste Legislativo dirigindo-o com 
flrmeza, lucidez e altivez. Ao ~rimentar e pres 
tar esta homenagem ao ex-Presidente Genésio Ber= 
nardino, o faço também a todos os componentes da 
Mesa.que ence:raram o seu mandato e, em especial, 
permltam-me Cltar o nosso querido Deputado Fer-
nando J~nq~eira, que sempre esteve ao nosso lado 
n:sses ultlmos dois anos, companheiro que sempre 
e teve com as portas abertas para nos receber e 
resolver todos os problemas que enfrentamos no 
exercício do nosso mandato. 

A seg~nda homenagem, prezados Deputados, presto 
~ esse llustre homem público das Minas Gerais, o 
llustre Deputado Dálton Canabrava, que por justi 
ça senta-se naquela cadeira. Esta é uma homena= 
gem dos seus companheiros e a certeza de que to 
dos os q~e aqui estão e que votaram em v. Ex~ D~ 
putado Dalton Canabrava, dando a demonstração de 
apreço e trazendo o aplauso e a aprovação daque 
l~s que nos trouxeram a esta casa. ~ o povo de 
Mlnas Gerais, Deputado Dálton Canabrava, quem o 
coloca nesta cadeira. ~ o povo de Minas Gerais que 
presta esta homenagem ao homem público sério, h~ 
nesto, que sempre diz a verdade, consciente de 
sua~ posições, sempre fazendo aquilo que a sua 
razao indica e que condiz com o seu caráter e 
com o seu modo de pensar. Nós, representantes do 
povo mineiro, Deputado Dálton Canabrava, nos re-
jubilamos nesta data de hoje e nos sentimos para 
benizados ao votarmos em V. Ex~, colocando-o na 
Presidência do Poder Legislativo. Ao colocarmos 
V· Ex~ à frente desta Casa temos a certeza de que 
V. Ex~ será um substituto à altura do Deputado 
Genésio Bernardino. 

V. Ex~ não foi um candidato de uma bancada, V. 
Ex~ foi o candidato do Poder Legislativo, v. Ex~ 
foi o candidato da unanimidade, com o aplauso de 
todos. V. Ex~ foi o candidato que todos queríamos 
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ver eleito para que o Legislativo pudesse ser for 
te, altivo e representar o povo de Minas Gerais 
neste momento histórico em que vivemos. 

283~ REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso proferido em 4/3/85, pelo Sr. Deputa-

do Clodesmidt Rianni. 
O SR. DEPUTADO CLODESMIDT RIANNI - Sr. Presi-

dente eSrs. Deputados, que as minhas nrimeiras 
palavras nesta noite sejam de agradecim~nto ao 
ilustre colega Genésio Bernardino, que ora deixa 
a Presidência do Legislativo, indo compor a nos-
sa bancada, pelos relevantes trabalhos que pres-
tou ao Poder Legislativo e ao povo de Minas Ge-
rais como Presidente desta Casa. Soube o nobre 
colega atuar com isenção e assim merecer o res-
peito e a admiração de toda esta Casa. Deputado 
Genésio Bernardino, os nossos parabéns pela ma-
neira como se conduziu junto aos seus colegas. 

E a v. Ex~, Sr. Presidente, que hoje inicia o 
seu mandato presidindo esta primeira reunião, de-
sejamos também uma gestão profícua em benefício 
desta Casa altaneira e do povo de Minas Gerais. 
No que depender de nós, Deputado Dálton Canabra-
va, sabemos que V. Ex~ tem um estilo próprio de 
se conduzir, mas aqui estaremos, com toda nossa 
humildade para colaborar com V. Ex~ e com os no-
bres colegas da Mesa, se preciso for, já que to-
dos merecem o aplauso desta Casa. 

Pode V. Ex~ estar certo de que na minha região 
de Juiz de Fora a alegria e o contentamento foi 
grande pela sua investidura na Presidência desta 
Casa. Nossos aplausos e nossos parabéns. 

Prezados colegas, sinto-me feliz pela recente 
inauguração, .em Juiz de Fora, da Siderúrgica Men-
des Júnior. (-Lê:) 

Inaugurada em Juiz de Fora a Siderúrgica 
Mendes Júnior 

Na sua primeira visita a Minas durante a ges-
tão do governador Hélio Garcia, o presidente João 
Figueiredo inaugurou oficialmente, ontem, às 11 
horas, no distrito de Dias Tavares, a 23 quilô-
metros de Juiz de Fora, a Siderúrgica Mendes JÚ-
nior, um dos maiores empreendimentos privados do 
País. Quando atingir sua capacidade plena, den-
tro de 18 meses, a siderúrgica vai produzir, anu-
almente, 720 mil toneladas de laminados. 

Assim sendo, Sr. Presidente e Srs. Deputados, 
apresentamos à consideração da Casa, devidamen-
te apoiado, o seguinte requerimento: (- Lê) 

(O Deputado apresenta requerimento, publicado 
na edição de 6/3/85, em que pede voto de congra-
tulação com a Siderúrgica Mendes Júnior, na pes-
soa de seu Presidente, Dr. Murilo Mendes Júnior). 

Assim, Sr. Presidente, apresentamos também à 
consideração da Casa, para que conste dos anais 
dos nossos trabalhos, o seguinte requerimento: 
(- Lê) 

(O Deputado apresenta requerimento, publicado 
em 6/3/85, em que pede a transcrição nos anais da 
Casa do Relatório datado de 8/2/85, da Siderúr-
gica Mendes Júnior, intitulado: "Informações Ge-
rais". 

283~ REUNIÃO ORDINÁRIA 
Questão de ordem suscitada em 4/3/85 pelo Sr. 

Deputado Jésus Trindade. 
O SR. DEPUTADO J~SUS TRINDADE - Sr. Presiden-

te, indago de v. Exa. se será apreciado ainda nes 
ta reunião outro requerimento de autoria do no= 
bre Deputado João Navarro, de igual teor, home-
nageando a memória do ex-Deputado Salim Teófilo 
Nacur? 

284~ REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso proferido em 6/3/85, pelo Sr. Deputa-

do José Maria Borges. 
O SR. DEPUTADO JOS~ MARIA BORGES - Sr. Presi-

dente e Srs. Deputados, realmente a política no 
interior do Estado tem nuances que deixam os re-
presentantes do povo indignados. E a revolta do 
nobre companheiro, Deputado Alcyr Nascimento,tem 
a sua razão de ser. 

Todos nós, representantes do povo mineiro nes-
ta Casa, temos dificuldades e momentos de tris-
teza. E agora chega-nos uma notícia de difícil 
compreensão e conformação. ~ que o Prefeito Mu-
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nicipal de Rio Paranaíba está ameaçando colocar 
abaixo três postos de saúde mantidos pelo Esta-
do, ou melhor, mantidos pela Secretaria de Esta-
do da Saúde. Enquanto centenas de municípios mi-
neiros estão a pedir uma assistência à saúde de 
sua comunidade, o Prefeito de Rio Paranaíba foi 
buscar os medicamentos, a aparelhagem e o mobi-
liário que estavam nos três postos de saúde man-
tidos pelo Estado e colocou aquilo tudo nas de-
pendências da Prefeitura, deixando a população 
daquele município sem atendimento médico. 

Estamos procurando receber do Centro Regional 
de saúde de Patos de Minas as informações deta-
lhadas para que possamos agir de conformidade com 
os interesses da população do Município de Rio 
Paranaíba, porque, Srs. Deputados, não se pode 
conceber que um prefeito, por questões mesqui-
nhas de uma politicagem ultrapassada, venha a fe-
char três postos de saúde em prejuízo da popula-
ção de qualquer município. Nesse preâmbulo de de-
núncias, Srs. Deputados, antevemos uma conduta 
antipolítica, antipovo e de mesquinharia políti-
ca por parte do Prefeito de Rio Paranaíba. 

Brevemente, traremos a esta tribuna, detalha-
damente, a denúncia que nos chegou através de 
telefone de que o Prefeito de Rio Paranaíba es-
tava ameaçando derrubar os prédios onde estavam 
instalados os postos de saúde mantidos pelo Es-
tado, inclusive ameaçando derrubá-los com trato-
res da Prefeitura. 

Não podemos conceber que tais atitudes conti-
nuem sendo tomadas, quando estamos no limiar de 
uma Nova República. O nosso interior também pre-
cisa se consagrar por uma abertura democrática 
que possa dignificar vereadores, prefeitos e a 
comunidade. 

Estamos, assim, trazendo esta denúncia que es-
peramos chegue aos ouvidos das autoridades para 
que não se consume este crime de lesa comunida-
de, como este que vem sendo perpetrado pelo Pre-
feito de Rio Paranaíba. 

Sr. Presidente, estamos também trazendo à con-
sideração da Casa dois projetos de lei. O pri-
meiro dá a denominação de Escola Estadual Deiró 
Eunápio Borges à Escola Estadual anexa à Casa das 
Meninas do Município de Patos de Minas. E o se-
gundo, dá à Escola Estadual do Bairro Alvorada, 
do Município de Patos de Minas, a denominação de 
Escola Estadual Abílio Caixeta de Queiroz, que 
espero sejam aprovados pelos meus pares. 

Muito obrigado. 

284~ REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso proferido em 6/3/85 pelo Sr. Deputado 

Clodesmidt Riani. 
O SR. DEPUTADO CLODESMIDT RIANI - Sr. Presi-

dente e Srs. Deputados. Sempre temos feito várias 
reivindicações desta tribuna e, quando somos aten-
didos pelas autoridades, é nosso dever e obriga-
ção aqui comparecer para agradecer. Assim, em no-
me do povo de Bicas e de Mar de Espanha, quere-
mos agradecer, mais uma vez, ao Sr. Tancredo Ne-
ves e ao Sr. Governador do Estado, Hélio Garcia, 
pela assinatura de contrato de construção da li-
gação asfáltica entre estas duas cidades e tam-
bém informar que já teve inicio a obra. Segundo 
informações recebidas do Sr. Prefeito 1-'unicipal 
de Mar de Espanha, as máquinas já começaram a tra-
balhar naquela região. 

Tamanha é a satisfação da população que passa-
mos a ler a correspondência por nós recebida: 

(-Lê) "Mar de Espanha, 27 de fevereiro de 1985. 
N9 10/85. Ilm9 Sr. Dr. Clodesmidt Riani. MD. De-
putado Estadual. 

Prezado amigo: Em nome do Rotary Club de Mar 
de Espanha e em meu nome particular, vimos para-
benizar o ilustre deputado por mais este rele-
vante serviço prestado a nossa comunidade, tor-
nando realidade um sonho mardespanhense de mais 
de 30 anos que era a pavimentação asfáltica li-
gando Mar de Espanha a Bicas, agora tornando-se 
uma cousa concreta, dada a celebração contratual 
do DER-MG e a firma empreiteira Construtora Al-
cindo Vieira, assinada em 11/2/85. 

Acredite o ilustre amigo que Mar de Espanha ja-
mais esquecerá o que V. Sa. tem feito e. l~tado por 
este Município tão esquecido das adm1n1straçoes 
anteriores. 

Parabéns, parabéns mesmo pelo seu dinamismo em 

lutar por este Município tão carente. 
Agradeço penhorado pelo recorte enviado, em que 

estampa o ato da assinatura contratual do grande 
evento. 

Aceite nossas saudações rotárias, atenciosamen-
te, Paschoal Grimaldi- Secretário." 

"ExmQ Sr. Dr. Clodesmidt Riani. DD. Deputado 
de Minas Gerais. Belo Horizonte - MG 

Bicas, 16 de fevereiro de 1985. 
A Ordem dos Advogados do Brasil, 5~ Subseção 

de Minas Gerais, por seu presidente infra-assi-
nado, mais uma vez, felicita o ilustre Deputado 
pelos esforços desenvolvidos para que se tornas-
se realidade o convênio para o asfaltamento da 
rodovia Bicas/Mar de Espanha, comarca e cidade 
de nossa circunscrição, cuja vitória tem em V. 
Ex~ o seu expoente. 

Quando se vislumbra um novo horizonte para o 
nosso Pais, em que V. Ex~, ao lado dos insignes 
próceres mineiros, Dr. Tancredo Neves e Dr. Hé-
lio Garcia, muito contribuíram e vêm colaborando 
para a consecução desse ideal, cabe-nos, outra 
vez, parabenizá-lo pelo efetivo trabalho em prol 
de nossa Pátria. 

Ao ensejo, acusamos seu amável oficio de agra-
decimento à Subseção, bem como apresentamos os 
nossos votos de estima e consideração. 

Frank Granada, Presidente da o. A. B. 5~ Sub-
seção de MG. 

Anexo: xerocópia de "O MUNICÍPIO". 
"O MUNICÍPIO" 

Bicas (MG) - 17/2/1985 

NOTICIAS DA PREFEITUP~ 
ASFAL'l'AMENTO - Estão sendo ultimados os prepa-

rativos para 9 asfaltamento da Avenida Nilson Bap-
tista Vieira. O Prefeito Gilson Lamha esteve nes-
ta semana em Belo Horizonte para o acerto final 
com o DER. 

· O PREFEITO recebeu a noticia do Deputado Clo-
desmidt Riani sobre o asfaltamento do trecho Bi-
cas/Mar de Espanha. (Assinado o convênio). 

· O l.SFAL'l'AMEN'IO da Avenida Nilson Baptista Vi-
eira está tendo a importante contribuição do De-
putado Clodesmidt Riani. 

· Engenheiros do DER e da Construtora Alcindo 
Vieira mantendo contato com o gabinete do Pre-
feito para ultimar o asfaltamento do trecho Bi-
cas/Mar de Espanha. Alguns já conseguiram alugar 
casas para que, durante o período de construção, 
possam aqui residir. 

TELEGRAMAS 
"Doutor Clodesmidt Riani. Por esta glória con-

quistada nossa terra vg receba nobre Deputado nos-
sa eterna gratidão. Diretora, professores, alu-
nos da E. E. Bairro Jardim Guanabara." "Clodes-
midt Riani. Ao meu amigo de outras batalhas nos-
sos mais sinceros agradecimentos. Parabéns. Ota-
viano Antunieta." "Dr. Clodesmidt Riani. Mar de 
Espanha vibra de entusiasmo pelo asfaltamento sua 
estrada. Parabéns vg dinâmico Deputado pt Pro-
fessoras e alunos das escolas municipais." Dr. 
Clodesmidt Riani. Com imenso júbilo enviamos gran-
de amigo nossos parabéns pela conquista asfalto 
nossa terra. Diretora, pro~essores e alunos da 
E. E. Estêvão Pinto." "Clodesmidt Riani. Nós, hu-
milde Distrito Engenho Novo, ligados a você, es-
tamos gloriosos. A vitória é sua. Obrigado Ria-
ni. Coord. Escola Vanilda." "Clodesmidt Riani. 
Cheios alegria acontecimento inédito só terros que 
dizer muito obrigado. Joaquim Vanilda." "Dr. Clo-
desmidt Riani. Cumprimentamos cfusivamentc dis-
tinto amigo pela vitória conquistada. Sebastião 
Silva Carvalho e família." "Dr. Clodesmidt Ria-
ni. Mar de Espanha engalanada rende a mais justa 
homenagem seu grande benfeitor pt Nossos para-
béns, nossa gratidão. Jair Teixeira e família." 
"Dr. Clodcsmidt Riani. Abraçamos carinhosamente 
grande amigo vitória conquistada nossa terra. Fun-
cionários Prefeitura Municipal." "Dr. Clodesmidt 
Riani. Parabéns dinâmico Deputado Alcançando uma 
glória para Mar de Espanha. Sophia José Aloísio 
Família." "Dr. Clodesmidt Riani. Exultantes de 
alegria enviamos nosso abraço parabéns e nossa 
profunda gratidão pt Rubens vg Guerreiro e fun-
cionários Lapidação pt" "Dr. Clodesmidt Riani. 
Pela vitória conquistada para nossa cidade rece-
ba caro Deputado nossa imorredoura gratidão. Di-



retora, professores e alunos da E. E. de Mar de 
Espanha." Sr. Presidente, Srs. Deputados: rece-
bemos um relatório que ~ uma prestação de contas 
do Sr. Manoel de Almeida, da Escola Febem Dom Ge-
raldo Maria de Morais Penido, de Juiz de Fora. 

Trata-se, Sr. Presidente, Srs. Deputados, de 
um operário que nós indicamos por conhecê-lobem, 
excelente chefe de familia, pai de cinco filhos, 
ex-Presidente do Sindicato dos Sapateiros. Homem 
digno e honrado, que não teve nenhum receio em 
demitir dezoito funcionários que agiam de forma 
arbitrária com as crianças da FEBEM, que, em sua 
maioria, foram apanhados pelas ruas e recolhidos 
àquela Instituição, recebendo, então, espancarren-
tos e maus tratos em vez de carinho e atenção. 

"RELATOIUO 
Resumida Prestação de Contas de um Cargo de con-

fiança que foi dado a mim, Manoel de Almeida, em 
agosto de 1983. 

Posse: dia 24 de agosto de 1983, às 10 horas. 
Senti, nos primeiros contactos com os educan-

dos e funcionários, um clima de muita expectati-
va, e mais ainda, era o ar de rejeição no sem-
blante de quase todos. 

Dia 10/9/83, me foi solicitada uma reunião com 
a Diretoria T~cnica e mais as professoras, foi 
quando eu constatei a primeira grande irregula-
rida~~: havia uma pessoa dentre as presentes à 
reun~ao que estava se portando de modo estranho; 
foi quando eu, notando um cheiro e postura de uma 
pessoa alcoolizada, prontamente mandei bater os 
02 (dois) primeiros "Avisos Pr~vios", que deram 
inicio a uma s~rie que em 18 (dezoito) meses fo-
ram feitas 18 (dezoito) demissões (substituições 
de pessoas nas diversas funções). 

Com a demora havida entre a minha indicação e 
a. minha posse, houve, nesse tempo, uma grande an-
s~edade e gerou uma grande expectativa a meu res-
peito, e essa expectativa foi bastante desfavo-
rável pelo clima criado com a espera, que não era 
desejada por alguns funcionários, e, por isto, 
tive que agir com muita firmeza desde os primei-
ros momentos e, principalmente, nas diversas de-
missões que fiz; tanto as dos primeiros dias de 
função como as últimas, quase todas me foram su-
g~r~das antes de eu assumir, só que eu quis ve-
r~f~car com os meus próprios olhos, e me conven-
cer da certeza dos meus atos. 

Desde que assumi o cargo, tive algumas difi-
culdades, tais como: falta de ração para suínos, 
nos primeiros meses de setembro, outubro, novem-
bro e dezembro de 1983; ~bom também lembrar que 
tínhamos alguns doentes, que acabaram morrendo. 
Enco~~rei um processo de venda de algumas rezes 
que ]a rolava de mãos em mãos, há 02 (dois) anos 
e não tinha sido executado· eu o restabeleci atra-
vés de contactos telefônic;s com o or. José Cláu-
d~o Viana de Azevedo, chefe do setor de produ-
çao, e ele concordou que eu agilizasse o proces-
so e vendesse tal gado. o gado que vendi foi: um 
boi que não era de boa qualidade e que não havia 
cerca que o cercasse ou impedisse de destruir tu-
do na Escola; 02 (duas) vacas com brucelose; 02 
(duas) com mamite; 01 (uma) manina; 01 (uma) no-
vilha muito pequena e·com as mamas cheias de fi-
g~eiras; 01 (uma) com as glândulas inflamadas _e 
tao mag:a que, quando caia, era difícil coloca-
la de pe; e ainda 01 (uma) que os educandos, di-
as antes de minha chegada, rolaram um "cupim" que 
a atingiu e que, quando ela foi abatida, não pô-
de ser aproveitado o fígado dela, por estar es-
tragado; um garrote de pequeno porte. É muito im-
portante que se diga que estas vendas só foram 
feitas depois de \.Ulo tomada de oreços entre 03 (três) 
açougueiros e mais tun outro inter~ssado, num total de 04 
(quatro); essa tOIIDda de preços foi feita por mim, Mano-

e 1 de Almeida, e o Sr. Geraldo Eustáquio Gomes da Si 1 v a , 
Almoxarife da Escola, e venceu 0 Sr. Sebastião Prudente 
de Oliveira, que já foi fornecedor de carne para a Peni-
tenciária e, na ópoca, fornecia para essa Esco-
la. Encontrei um total de 23 (vinte e três)cabe-
ças de bovinos, um bezerro morreu e o primeiro 
que vendi, o departamento de produção solicitou-
me a entrega do dinheiro da venda, que foi de 
Cr$252,000 (duzentos e cinqüenta e dois mil cru-
zeiros), dos qunis eu tenho o recibo comigo. Nas 
vendas do gado que fiz, apurei Cr$2.312.000 (dois 
milhões, trezentos e doze mil cruzeiros). Sub-
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traindo os Cr$252.000, que entreguei ao Departa-
mento de Produção, ficamos com Cr$2. 060.000 (dois 
milhões e sessenta mil cruzeiros). 

Com a distribuição de catálogos telefônicos de 
1983, feita pelos educandos da Escola FEBEM "D. 
Geraldo Maria de Morais Penido", e que rendeu 
Cr$300.000 (trezentos mil cruzeiros), e mais a 
venda de refrigerantes no Carnaval de 1984, que 
rendeu livre a quantia de Cr$500.000 (quinhentos 
mil cruzeiros), totalizando, assim, Cr$2.860.000 
(dois milhões, oitocentos e sessenta mil cruzei-
ros). 

Compramos do senhor Romero de Paula Vale, em 
30 de janeiro de 1984, 03 (três) vacas, duas pro-
duzidas e uma mojando, por Cr$700.000 (setecen-
tos mil cruzeiros); e, depois, compramos do Sr. 
Fernando Campos Pereira, presidente da Coopera-
tiva de Leite da cidade de Lima Duarte, mais 05 
(cinco) vacas, todas produzidas e com bezerras 
fêmeas, em 10/7/84, pela quantiade Cr$2.700.000 
(dois milhões e setecentos mil cruzeiros), tota-
lizando, assim, Cr$3.400.000 (três milhÕes e qua-
trocentos mil cruzeiros); portanto, com uma di-
ferença para mais de Cr$540.000 (quinhentos e qua-
renta mil cruzeiros) , oriundos de outras rendas 
da própria Escola. E temos hoje na Escola, entre 
vacas, bois, bezerros (as), 30 (trinta) cabeças, 
e temos um burro de carroça. Temos também no se-
tor de suinocultura, entre reprodutores (as) en-
gorda e leitões, 87 (oitenta e sete) cabeças. Is-
to foi feito porque, em nossa enfermaria, tinha 
sempre mais de uma dúzia de educandos doentes, e 
isto nos preocupou demais, e nós começamos a pro-
curar as causas e chegamos à conclusão de que a 
origem de tudo era a má e diminuta alimentação 
que era servida aos educandos. Constatamos que 
era verdadeirá a denúncia dos educandos, que nos 
reclamaram que as refeições eram deficitárias, e 
um dos motivos era que os funcionários, em parte 
bem considerável, se alimentavam junto com os 
educandos, que ainda alegaram que eles escolhiam 
o que de melhor havia para eles. Constatada esta 
afirmativa, reunimos os funcionários que se ali-
mentavam na Escola e fizemos a eles ver as cau-
sas daquela situação, e todos entenderam e acei-
taram deixar de alimentar com os educandos. Nós 
fizemos um apelo ao setor responsável pelo ali-
mento da escola, no sentido de aumentar a quan-
tidade, no que fomos atendidos em parte. Com a 
venda do gado doente e de má qualidade, e que 
por isto não dava leite suficiente para o consu-
mo da escola, e com a compra de outras vacas de 
melhor qualidade e que hoje vêm mantendo uma mé-
dia de 35 a 40 litros de leite por dia, e que 
nós nunca deixamos sair nem um litro, e já che-
gamos a tirar at~ mais de 40 litros por dia, ho-
je, raramente temos um jovem na enfermaria, e 
isto, achamos nós, que se deve à melhoria da ali-
mentação, ao leite, à verdura e legumes que sao 
produzidos com fartura pela própria escola. Um 
capitulo à parte: a carne que se consumia na es-
cola, quando eu tomei posse e até o mês de no-
vembro de 1983, era toda adquirida através de con-
corrência e paga por empenho com recursos vindos 
de Belo Horizonte; em novembro, assumimos 40% da 
carne; em fevereiro de 1984, assumimos 60% e, em 
setembro, assumimos 100% do consumo de carne tam-
bém. E em outubro, atingimos, de renda interna, 
que consumimos, a importãncia de Cr$1.966.000 (hum 
milhão, novecentos e sessenta e seis mil cruzei-
ros), e ainda mandamos para Belo Horizonte, em 
dinheiro vivo, a quantia de Cr$1.497.450 (hummi-
lhão, quatrocentos e noventa e sete mil, quatro-
centos e cinqüenta cruzeiros) , da venda das di-
versas mercadorias produzidas nesta escola, tais 
como: leitões, verduras, campo de "football" e 
oficinas. No mês de novembro de 1984, segue-se a 
nossa produção de carne, leite, verduras e legu-
mes consumidos na própria escola, no valor 
de ér$2.114.790 (dois milhões, cento e quatorze 
mil, setecentos e noventa cruzeiros) e mandamos 
para Belo Horizonte, em dinheiro vivo, a quantia 
de Cr$999.750 (novecentos e noventa e nove mil, 
setecentos e cinqü~nta cruzeiros); em dezembro 
de 1984, consumimos: carne, leite, verdurase le-
gumes, num total de Cr$1. 788. 4 70 (hum milhão, se-
tecentos e oitenta e oito mil, quatrocentose se-
tenta cruzeiros) , e enviamos para Belo Horizonte, 
em dinheiro vivo, a quantia de Cr$3.050.050 (três 
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milhões, cinqüenta mil e cinqüenta cruzeiros), 
no mês de janeiro do corrente ano, foi produzida 
e consumida na escola a quantia de Cr$2.985.890 
(dois milhões, novecentos e oitenta e cinco mil, oitocen-
tos c noventa cruzeiros) e, em dinheiro vivo, 91v1amcs à 
Sede/FEBE11 a quantia Cr$879. 600 (oitocentos e setenta e 
nove mil e seiscentos cruzeiros) , totalizando a importân-
cia de Cr$3.865.490 (três milhÕes, oitocentos e ses-
senta e cinco mil, quatrocentos e noventa cru-
zeiros). Só um lembrete: já que estou completan-
do 18 (dezoito) meses de administração na Escola 
FEBEM "D. Geraldo Maria de Morais Penido", da Ci-
dade de Juiz de Fora, e, atã o dia de hoje, con-
tinuo indo e vindo do trabalho em meu próprio car-
ro, com o combustível e tudo mais por minha con-
ta, e isso inclui buscar meninos, vez por outra, 
até em Santos Dumont e outras localidades. Na 
parte física da Escola, nós recebemos o prédio 
que estava funcionando o grupinho do Estado ne-
le, e que os meninos da escola nos solicitavam e 
nós concordamos em que eles elegessem uma dire-
toria para o Clubinho de Lazer por eles criado 
para entretenimento deles mesmos; isto feito, eles 
começaram a recuperação do prédio, e que está 
aqui para quem quiser ver, verdadeiras obras de 
arte feitas por educandos desta escola. NÓs com-
pramos parte do aparelho de som, com o que gas-
tamos mais de Cr$100.000 (cem mil cruzeiros). 

Quanto à direção, nós mandamos fazer uma man-
gueira para os porcos de cria, que mede mais de 
um mil metros quadrados. Isto, depois de refazer 
o telhado do pavilhão da Banda de Música, das 
caixas d'água. Estamos construindo um pequeno es-
tábulo de 14x9 e que está coberto, com paredes 
de 1,60 de altura, já rebocadas, com piso con-
cretado; um cômodo de 3x4 para máquina de capim 
e fubá vaqueiro, já com laje e instalações elé-
tricas e hidráulicas, quase concluídas, e tudo 
isto com recursos da própria escola. 

Recentemente, recuperamos os estragos causados 
por forte chuva de granizo, que atingiu grande 
parte da cidade e várias partes de nossas depen-
dências. Plantamos 300 (trezentas) mudas de fru-
tas cítricas e 200 (duzentas) mudas de bananei-
ras, 30 (trinta) de pinheiros e 10 (dez) jabuti-
cabeiras e estamos com mais de 03 (três) hecta-
res de roça de milho, feijão e abóbora. 

Na área de lazer, temos levado os nossos edu-
candos em alqumas localidades, tais como:. Humaitá, 
Valadares, Rosário de Minas, Orvalho, Santa Bár-
bara, Monte Verde e nos aniversários da cidade 
de Mar de Espanha, Muriaé, e no Centenário da ci-
dade de Lima Duarte, ocorrido em 30/10/84. Isto 
foi feito com o fito de incentivar os educandos 
desta escola a ter um melhor procedimento dentro 
e fora da escola. Nas relações com os diversos 
segmentos da sociedade, também nos parece pro-
veitoso, pois no INAMPS, hospitais locais, cen-
tro de saúde, os nossos educandos são tratados 
com muito carinho e respeito, graças a Deus. Com 
a Prefeitura, Câmara de Vereadores, DER, Secre-
taria do Trabalho e Bem-Estar Social do Estado 
de Minas Gerais, Secretaria do Bem-Estar Social 
da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora e todos 
os demais segmentos estaduais e municipais e tam-
bém a comunidade em geral. Falam melhor que eu 
os fatos e os noticiários que são divulgados na 
imprensa local, com respeito ao nosso desempenho 
à frente desta escola. Recebemos, ainda, as hon-
rosas visitas do Sr. Secretário do Trabalho e Ação 
Social, Deputado Ronan Tito, do Deputado Clodes-
midt Riani. O presidente Antônio Carlos Gomes da 
Costa já visitou esta escola depois que assumi-
mos, por 04 (quatro) vezes. Temos pessoas da co-
munidade que voluntariamente nos visitam, sema-
nalmente, procurando orientar espiritualmente os 
nossos educandos e nas diversas solenidades que 
temos feito para os educandos, temos contado com 
as presenças da D. Ana Delgado, DD. Genitora do Dr. 
Tarcisio Delgado, DD. Prefeito Municipal de Juiz 
de Fora, D.Norma Riani, DD. esposa do Deputado 
Clodesmidt Riani e também a minha esposa, D. Ja-
cira Barbosa de Almeida, que visita a escola se-
manalmente. 

Do nosso entrosamento com a Prefeitura está re-
sultando no aterro da várzea, ao lado do campo 
de futebol que a FEBEM, com assentimento do Con-
selho curador, permitiu que fosse cedido a Se-
cretaria de Educação, para a construção de um 

grupo escolar estadual e que, com isso, está mu-
dando a fisionomia da entrada da escola, em cuja 
obra já colocamos alguns educandos para trabalhar. 

No setor de profissionalização e pedagogia, hou-
ve um esforço muito grande no sentido de se apro-
veitar ao máximo e que temos tido alguns resul-
tados bastante aceitáveis. 

No princípio do ano, matriculamos todos os me-
ninos internos nesta escola e, como em outros se 
tores, vários deles não continuaram estudando, ape-
sar do nosso empenho total. 

Uma coisa que não se podia deixar de falar 
aqui é que em janeiro de 1984, tínhamos nesta es-
cola uma população de 176 educandos e que, hoje, 
graças a um grande esforço da Equipe Técnica, que 
não tem medido sacrifícios numa luta insana para 
conseguir colocar em vários empregos grande nú-
mero de nossos educandos, e por isso, temos, ho-
je, nesta escola, somente 91 educandos. Meruro as-
sim, fui denunciado para o Presidente Antônio Car-
los Gomes da Costa, por elementos que não con-
cordaram com as demissões do quadro de funcioná-
rios desta escola, como se eu estivesse cometen-
do injustiças nas demissões durante este tempo, 
e mais ainda, que eu estava dilapidando o Patri-
mônio da FEBEM, com as vendas e compras do gado 
que realizamos. 

Felizmente, em muito boa hora, o Sr. Presiden-
te nomeou uma comissão de alto nível para fazer 
uma sindicância das denúncias recebidas, o que foi 
feito com muito cuidado e dedicação por todos os 
membros da comissão, e, COitD sempre, ouvi dizer 
que quem não deve não teme, é por isto que eu es-
tou tranqüilo na minha missão de modesto educa-
dor da Escola FEBEM "Dom Geraldo Maria de Morais 
Penido" da cidade de Juiz de Fora. 

Confiante e· muito esperançoso de deixar aqui 
um bom trabalho realizado junto desses adoles-
centes, que esperam tudo de nós, e com a graça 
de Deus, havemos de conseguir reajustá-los e tor-
ná-los úteis ao nosso País, com uma mão de obra 
consciente e produtiva para a garantia de um po-
vo de vocação democrática, livre e independente, 
da terra de Santa Cruz, de tantos Ruis Barbosa, 
Çaxias e Tiradentes, que deram tudo de si, com o 
fi to de servir de exemplo para todas as gerações. 

Juiz de Fora, 28 de fevereiro de 1985.~ 
- assinatura (ilegível) 
Recebemos também outro relatório, este do Sr. 

José Carlos Carvalho, Presidente do Instituto Es-
tadual de Florestas (IEF), que passo a ler e pa-
rabenizo os Diretores que nos encaminham os re-
latórios de suas atividades para conhecimento e 
apreciação de todos. 

"Belo Horizonte, 23 de janeiro de 1985. 
Senhor Deputado, 
Ao encerrarmos o exercício de 1984, nós do Ins-

tituto Estadual de Florestas temos o prazer de 
apresentar a V. Ex~ os nossos agradecimentos pe-
lo apoio re~bido e que permitiu à nossa insti-
tuição alcançar resultados expressivos em suas 
atividades. 

Esse ano- 1984 -marcará a história do IEF 
como o ano de sua consolidação institucional, pa-
ra o que muito contribuiu nossa Assembléia Le-
gislativa, com a aprovação da Reforma Adminis-
trativa deste Instituto proposta pelo Excelen-
tissimo Senhor Governador Hélio Garcia. 

Correspondendo à confiança da população - ex-
pressa através dos seus leqitimos representantes 
-, o IEF redobrou seus esforços, alcançando os 
seguintes resultados: 

-o reflorestamento de 4.341,11 hectares em 
2.880 pequenas e médias propriedades rurais, pa-
ra torná-las auto-suficientes em madeira e lenha 
e dotá-las de nova alternativa de renda; 

- um total de 16.819 vistorias técnicas em pro-
priedades rurais visando à racionalização flo-
restal ou contenção de desmatamento; 

- 14.572 trabalhos de assistência técnica a agri-
cultores; 

- a arborização de 230 cidades e vilas, com o 
plantio total de 141.024 árvores; 

-a coleta de 7.120kg de sementes florestais; 
- a produção de 12,9 milhões de mudas de es-

sências nativas e exóticas; 
- inúmeras atividades na área de educação con-

servacionista, envolvendo crianças e jovens; 
• 1.017 palestras 



64 aulas práticas 
27 mutirões de arborização e outros 
15 dias florestais (instruções} 

Vale ressal~ar que, esse ano, o IEF atingiu um 
marco eJ_Cpress1vo em sua poli ti c a de introdução em 
nosso me1o rural de um modelo de exploração inte-
g:ada agr~-silvo-pasto:il: 20.903 pequenos e mé-
dlos agrlcultores_estao, hoje, engajados nesse 
esquema, com uma area total de 39.719,72 hecta-
res reflorestados (terras impróprias para a agri-
~u~tura e/ou desgastadas pela erosão} contri-

Ulndo para elevar - a nível regional ~ a oferta 
de madeira, lenha e carvão vegetal. 

No momento em que novas perspectivas se abrem 
ao nosso Esta~o com a redemocratização do Pais, 
queremos deseJar-lhe felicidades e renovar-lhe 
os nos~os protestos de estima e apreço. 

Cordlalmente, 
José Carlos Carvalho, Presidente. 

285~ REUNIÃO ORDINÁRIA 

Discurso proferido em 7/3/85 pelo Sr. Deputado 
Jésus Trindade. 

O SR. DEPUTADO J~SUS TRINDADE - Sr. Presidente 
e Srs. Deputados, o meu nobre colega e ilustre ami 
go Deputado Neif Jabur veio ontem à tribuna, para-; 
de ce:to modo, censurar a composição que está sen 
do fe1~a pelo Presidente Tancredo Neves para ã 
formaçao d~ seu ministério. s. Ex~, ontem, che-
gou a menc1onar, com laivos de censura o nome 
do Vic~-~re~i~ente Aureliano Chaves, c~nvocado p~ 
ra.o M1n1ste:1o das Minas e Energia. Hoje, volta 
o 1lustre am1go Neif Jabur ao mesmo tema. Confes 
s~, Sr. Pr~siden~e e Srs. Deputados, que ainda 
nao nos fo1 poss1vel, dos dois pronunciamentos fei-
tos ontem e hoje pelo ilustre representante de 
Passos, nesta Casa, perceber, com clareza, o que 
bus~a S. Ex~ alcançar. Em todo caso, duas coisas 
aqu1 foram reveladas: a primeira é que S. Ex~,pe 
lo ~eno~ para se esconder, vez por outra, entra nu 
ma l~reJa; e a segunda é que se revela um homem 
coraJoso, pois está a discordar ontem e hoje des 
ta tribuna, do seu líder do se~ Governador ' do 
seu Presidente e extraordinário brasileiro ~ ilus 
tre mineiro Tancredo de Almeida Neves. Por~, nãO 
se entende a_coragem do peemedebista Neif Jabur, 
que vem de publico censurar o Presidente Tancre-
do Neves pelo fato de S. Ex~ o Presidente elei-
to( c~m.a inteligência que D~us lhe deu, com a 
~b]et1v1dade que ele possui, com a capacidadeque 
e ~u<;, compor um Ministério eficiente, digno, res 
pe1tave~,_e nele incluir o nome digno, eficiente 
e respeltavel do ex-Governador de Minas do ex-
Líder nes~a Casa, do Vice-Presidente da

1

Repúbli-
ca e Pres1dent=, porque assumiu a Suprema Magis-
tratura. da Naçao dezessete vezes, em substituição 
ao Pres1dente João Figueiredo. 

P<;r que censurar Tancredo, caro Neif Jabur? Não 
dev1amo~ fazer exatamente o contrário? 

Parabens, Presidente eleito Tancredo Neves pe 
la. SU<;t ~larividência, por sua' capacidade, por 

1 

sua 
ob]et1v1dade, por seu civismo. Parabéns por con-
vocar homens ilustres, dignos, capazes, incluin-
do ~esse rol o nome digno, ilustre e capaz de A~ 
rel1ano Chaves. Presto minha solidariedade a Tan 
credo N~ves, quando é censurado da tribuna desta 
Assembleia por um correligionário seu o nobre De-
putado Neif Jabur, que veio ontem e h~je criti-
c';lr.Ta~c:edo Neves porque soube compor um belo 
M1n1ster1o, tendo em vista o civismo tendo em 
vista ~d cdapacidade e tendo em vista,' sobretudo, a 
nesess~ a e.de recuperar a administração deste 
P~1s, 1nfel1zmente uma administração que vai te~ 
m1n~ndo sem deixar saudades. E digo isto embora 
est1vesse eu ainda há pouco integrando o partido 
de S. Ex~, o Presidente João Figueiredo. 

T<;ncredo Neves, mineiro experimentado, capaz, 
esta compon~o o Ministério, para salvar o que res-
to~, se ass1m podemos dizer, 0 que restou deste 
P~1s. Heu caro Neif Jabur, na posse dos Secretá-
r ~os Bias .Forte;s e Gil César, ao CUirg?rimentar o Pr!:_ 
s1dente ele1to, d1sse-lhe eu: "Caro Presidente Tancredo 
Neves, meu agradecimento a v. Ex~". - "E por que, 
Deputado?", retrucou-me, e acrescentou: - "O que 
lhe fiz !?ara receber o seu agradecimento?" -Ora, s:. Pres~dente, V. Ex~ e Aureliano Chaves, para 
nao menc1onar outros nomes que poderiam tarrbém ser 
lembrados, estão me restituindo o orgulho de ser 
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brasileiro e a glória de ser mineiro." 

Pois eu estava perdendo, meu caro Neif Jabur a 
glória de ser brasileiro, em face desses escânda 
los, em face dessas CAPEMI, desses bancos estou= 
rando, dessas SUNJ\HAN, desses escândalos tantos 
e tantos, a toda hora. Peço desculpas ao nobre 
amigo, Deputado Samir Tannus, mas vou mencionar 
até escândalo revelado pelo Deputado Mário Juru-
na devolvendo 30 milhões de cruzeiros e informan 
do que havia recebido esse dinheiro de um candi= 
dato à Presidência da República. 

A que ponto chegou este Pais no Governo que ter 
mina, de escândalos, escândalos e mais escânda= 
los! E agora, quando o Presidente Tancredo Neves 
mineiro, brasileiro, cívico, capaz, inteligente~ 
vem compondo uma equipe de auxiliares e ministe-
riáveis, todos corretos, eficientes e sobretudo 
capaz~s de restituírem a dignidade à coisa públi 
ca, nao se lhe deve fazer critica, mas elogio. Não 
é hora disso. Esperemos a posse. Esperemos a ad-
ministração, o êxito ou o fracasso do futuro Go 
verno para, ai sim, assomarmos a esta tribuna e 
nos posicionarmos. Então, definitivamente não acci 
to e peço escusa a V. Ex~, caro colega e ami= 
go Neif Jabur, que venha a esta tribuna criticar 
o nobre Tancredo Neves; que venha jamais criti-
car o Hinistro Aureliano Chaves, pois V. Ex~ erra 
duplamente. Erra quando critica um e erra quando 
quer atingir o outro, porque numa hipótese e na 
outra V. Ex~ não faz justiça nem a sua inteligên 
cia nem aos méritos de 'l'ancredo Neves e nem à res 
peitabilidade de Aureliano Chaves. 

São as considerações que queria fazer, não que 
queira provocar polêmica, mas pelo meu dever, Sr. 
Presidente, como Vice-Líder do Partido Liberal. 
E fico triste·ao verificar que, no pronunciam6to 
de ontem e na fala de hoje do Deputado Neif Ja-
bur, nenhum dos dois episódios faz justiça a sua 
inteligência. 

285~ REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso proferido em 7/3/85 pelo Sr. Deputado 

Hendes Barros. 
O SF.. DEPUTADO .MENDES BARROS - Sr. Presidente, 

Srs. Deputados. 
Primeiramente, com muito prazer, quero trazer 

os meus sinceros parabéns à nova Hesa Diretora, 
fazendo votos para o seu pleno êxito no biênio 
85-86. 

Nós, que conhecemos de perto todos os Deputa-
dos que foram escolhidos para comporem a nova Ue 
sa Diretora, temos certeza do êxito que a Casa 
terá, com a sua administração tendo à frente es-
ta figura intocável e incorruptível, de grande di 
namismo que é o nosso colega, Deputado Dálton cã 
nabrava. -

Sr. Presidente, Srs. Deputados, talvez na tra-
jetória da minha humilde vida pública, nunca eu 
poderia pensar em ocupar esta Tribuna, na Assem-
bléia Legislativa do Estado, para desrrentir de uma 
vez por todas a infâmia, a mentira de alguns, prin 
cipalmente, pelo que temos conhecimento, do nobre cole= 
ga Deputado Raimundo Albergaria, lançada na 
minha querida Governador Valadares. Tentaram lan 
çar esta injúria não só contra a minha pessoa~ 
Deputado Mendes Barros, mas também contra o meu 
nobre colega, o Deputado, jovem, inteligente e 
dinâmico, que é Alcyr Nascimento. 

Primeiramente, gostaria de deixar claro que não 
poderia silenciar-me diante de tão grave assunto, 
principalmente perante os meus colegas e esta ca 
sa e também perante o povo de Governador Valada= 
res. Há 36 anos atrás a população de Valadares 
me recebeu ali e tem dado a mim tudo o que me é 
mais caro e mais querido. Lá nasceram meus fi-
lhos, a unica riqueza que tenho nesta terra. Lá eu vi 
vo há 36 anos. Fui eleito vereador iniciando a 
minha rrodesta vida pública e depois conduzido à Pre 
feitura daquela cidade. Foi também Governador Va 
ladares que me enviou à Assembléia Legislativa do 
Estado por três vezes, onde tento, dentro de mi-
nhas modestas possibilidades, sem medir sacrifí-
cio, com toda a honestidade de meu trabalho, ele 
var cada vez mais o nome de Governador Valadares~ 

Durante as últimas chuvas, que trouxeram diver 
sos prejuízos a todo o Estado de Minas Gerais, GÕ 
vernador Valadares teve a ponte que liga a Ilha 
dos Araújos a sede da cidade avariada. Quando da 
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votação da mensagem do Sr. Governador, Dr. Hélio 
Garcia, solicitando autorização da Assembléia pa 
ra um empréstimo de 500 milhões de dólares, estu 
dando a mensagem, tomamos conhecimento, através 
de seu parágrafo IV, que 3.635.000 dólares seri-
am destinados ao DER para que fosse feita a repa 
ração de pontes e estradas danificadas pelas chu 
vas em todo o Estado. o ilustre colega, DeputadÕ 
Raimundo Albergaria, apresentou diversas emendas, 
entre elas a que destinava uma verba para recuperação 
da ponte da Ilha dos Araújos, emenda inconstitu-
cional e demagógica. Eu, como Presidente da Co 
missão de Economia e Obras Públicas, não preci 
sei votar nas Comissões e o Deputado Alcyr Nasci 
mento votou a favor. Na verdade, o nobre Deputa= 
do Raimundo Albergaria nos preparou uma artima-
nha. Aqui, no Plenário, e invoco o testemunho de 
um dos mais sérios Deputados que,. para minha fe-
licidade, encontrava-se ao meu lado e que é hoje 
o nosso Presidente Dálton Canabrava, que no dia 
14 de fevereiro, numa reunião matinal, parabeni-
zou-me por eu ter votado a favor da ~ incons 
titucional do Deputado Raimundo Albergaria. Mas 
votei pensando no meu povo, pensando na terra on-
de nasceram meus filhos; votei pensando na terra 
que me deu os diplomas de Vereador, Prefeito e 
Deputado; votei pensando na terra que me outor-
gou o diploma de filho de Governador Valadares. 

E ele, o citado Deputado, com o único espírito 
demagógico, na reunião do dia 14 de fevereiro de 
85, reunião em que foi votada a autorização para 
que o Governador Hélio Garcia pudesse contrairem 
préstimo no valor de 500 milhões de dólares, onde 
estava incluída a sua emenda, ele nem sequer com 
pareceu a essa reunião para poder votar, para pÕ 
der trabalhar a favor mesmo de sua emenda. Issõ 
não me afeta. O que me afetou foi a mentira des-
cabida que foi lançada na terra de G:lvernador Vala-
dares contra mim. Não me julgo e nem quero me 
orgulhar de ser um homem honesto, pois honestida 
de é obrigação de todos nós. Honestidade não e 
qualidade de Deputado, mas de todos cidadãos que 
ocupam todas as posições, as mais variáveis numa 
sociedade. 

Srs. Deputados, quero deixar bem claro àqueles 
que me conhecem há mais de 10 anos, nesta Casa, 
àqueles que me conhecem desde a vida estudantil, 
que tomo essa iniciativa, não com medo de repre-
sálias na minha terra, não com medo do meu elei-
tor, que me conhece há 36 anos, desde a Câmara 
dos vereadores, mas sim para que a Assembléia, paraque 
aqueles que não me conhecem saibam que foi uma 
mentira das maiores a que pude assistir em toda 
a minha vida pública. 

285~ REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso proferido em 7/3/85 pelo Sr. Deputado 

Samir Tannus. 
O SR. DEPUTADO SAMIR TANNUS - Sr. Presidente, 

Srs. Deputados, citado nominalmente, com muita 
honra, pelo nobre Deputado Jésus Trindade,quando 
fazia referências a episódios anteriores ao plei 
to de 15 de janeiro próximo passado, senti-me nÕ 
dever de vir à tribuna e dizer ao Deputado Jésus 
Trindade que eu nem conheço o DeputadoJuruna. Sei 
que o Juruna, ao contrário do seu pronunciamento, 
é um homem singelo e humilde e é um dos homens 
mais vivos que este País já conhe_ceu. Desde odes 
cobrimento do Brasil até os dias de hoje,os bran 
cos estão tomando as terras dos índios e esse e 
o primeiro índio inteligente que eu conheço, por 
que conseguiu se eleger, com voto de branco, a 
Deputado Federal. Quanto ao problema, e ele pede 
desculpa para citar o episódio do Juruna, com re 
lação aos 30 milhões de cruzeiros, os quais deve 
riam ser devolvidos, não sei quem deu a ele os 
30 milhÕes de cruzeiros, se foi o Deputado Jésus 
Trindade ou algum amigo seu. 

O SR. DEPUTADO JtSUS TRINDADE - Eu não ofendi 
v. Exa. quando estive na tribuna. 

O SR. DEPUTADO SAMIR TANNUS - Peço ao Deputado 
Jésus Trindade que tenha um pouco de decoro par-
lamentar e aguarde para ocupar a tribuna ou peca 
questão de ordem e não utilize expediente qoopou 
co convêm a nós parlamentares. Eu o ouvi atenta= 
mente, com o maior respeito. 

o SR. PRESIDENTE - Peco ao nobre Deputado Jé-
sus Trindade que se contenha. Como orador, o De-
putado Samir Tannus tem direito a falar. Não é 

concedido aparte neste período. 
O SR. DEPUTADO SAMIR TANNUS - A declaração do 

nobre Deputado Jésus Trindade não me ofendeu em 
nada. Ele apenas utilizou o processo subliminar 
de linguagem e que respondo com mais clareza. Não 
sei quem deu o dinheiro ao Juruna e muito menos 
a quem ele deu para devolver. Se ele sabe quem 
lhe deu os 30 milhões de cruzeiros, ele deve mui 
to mais saber a quem ele os restituiu. Não tenhÕ 
nada a ver com desentendimentos entre PMDB e Fren 
te Liberal. é um problema que afeta somente ã 
eles. Mas é preciso que se diga que hoje esta uni-
ão que está sendo prometida para constituir o Go 
verno é união fisiológica. Estão apenas pregan= 
do, lutando por cargos, sem sequer se preocupar 
com interesses nacionais e do povo. 

Ora, foi prometido e ouvimos tanto que a base 
fundamental da sobrevivência do nosso regime, a 
consolidação do nosso regime, é a convocação de 
uma Assembléia Nacional Constituinte. Este foi 
o primeiro compromisso assumido pelo futuro Pre-
sidente Tancredo Neves. E, agora, já está deter-
minando ao seu futuro Líder a Câmara Federal que 
promova pequenas emendas como para continuar a 
verdadeira colcha de retalhos, num processo de 
casuísmo. Tudo isso, quando na verdade ele pode-
ria convocar uma Constituinte no dia 16 de marco. 

O povo brasileiro acabou de assistir ao carna-
val da democracia, e agora vamos investir em vi-
ver a Nova República. E, investindo na Nova RepQ 
blica, nós temos que viver novos métodos políti-
cos e novos processos administrativos. Mas, aci-
ma de tudo, o homem público deve ter uma posição 
definida. O homem público deve se pautar diante 
dos ditames da sua consciência. E não adianta c r i 
ticar. ~ 

Os Senhores e o povo de Minas Gerais ouviram 
os pronunciamentos que me antecederam, do ilus-
tre Deputado Neif Jabur, fazendo observações e 
críticas à constituição do Governo. Também o De-
putado Jésus Trindade, defendendo a constituição 
dessas pessoas e desse Governo. se entendi,muito 
bem! o que o Deputado Neif Jabur quis dizer é que 
esta havendo um continuismo de Governo.Pelas pró 
prias declaracões do Deputado, durante vinte anos 
passados, Aureliano Chaves foi nomeado Vice-Pre 
sidente da República e, ainda, durante 20 anos de 
ditadura, acabou por ocupar, por 17 vezes, a Pre 
sidência da República. -

E é esse povo que manobrou nosso Pais durante 
20 anos. E foi durante esse período que nós as-
sistimos aos maiores escândalos como o da Coroa-
Brastel, o da SUNAMAM e tantos outros, envolven-
do todos os homens que participaram de~se Gover: 
no durante esses 20 anos. A realidade.e que esta 
havendo, em grande parte, segundo o Deputado Neif 
Jabur, um continuísmo. Aqueles que ocuparam o P~ 
der no Governo passado e que dele participaram e 
não sabem sobreviver fora do poder. Dizer que te 
remos um Governo de Minas Gerais, eu respeito, e 
tenho comigo a convicção de que o Presidente TaQ 
credo Neves tem estrutura e envergadura capaz de 
assumir o Governo Federal e representar condign~ 
mente este Pais. Não se faz oposição criticando 
as pessoas. Mas se faz oposição dentro do sistema 
da Nova República. t dentro desse sistema que o 
Sr. Tancredo Neves está à altura de ser nosso Pr~ 
·sidente. E faço votos para que a sua administra-
ção seja à altura da administração e grandeza des-
te Pais. Dizer que ele é mineiro não justif~ca 
porque foi ele mesmo que, em 1960, induziu a nos, 
pedessistas, a votarmos em João Gou~art contra o 
mineiro Milton Campos. Portanto, fo~ ele mesmo 
que comandou a eleição em Minas Gerais, para que 
fosse eleito um gaúcho para Vice-Presidente, COQ 
tra um candidato mineiro. De forma que esse pro-
blema de dizer que ele é mineiro, ou_deixa de ser 
mineiro não quer dizer nada. Ainda ha pouco ~em
po foi nomeado um Governador para Minas Ge:a~s, a 
quem muito prezo e admiro, que é um cidadao do 
Piauí e que mora em Minas Gerais há mais_ de 30 
anos. Refiro-me ao ex-Governador Francel~no Pe-
reira. Depois, o povo, pelo voto direto, prefe-
riu escolher o Sr. Tancredo Neves, que realme~te 
é mineiro, mas que mora há 45 anos na aven~da 
Atlântica, no Rio de Janeiro. Quando S. Exa. to-
mou posse no Governo do Estado, proferiu um dis-
curso dizendo que haveria de restabelecer a dig-
nidade em Minas Gerais. Fiquei até comovido com 



seu discurso, mas, ao mesmo tempo, um pouco abor 
recido por v~-lo agredir um homem da envergadur~ 
de Francelino Pereira. Realmente, acredito que 
precisamos mudar muitas coisas neste Pais, e fi-
quei comovido quando S. Exa. afirmou que iria i~ 
plantar um novo sistema administrativo em Minas 
Gerais. Fiquei decepcionado, no entanto, quando 
percebi que ele nem sequer cumpriu metade do que 
prometeu, e fez daqui um trampolim para a Presi-
d~ncia da República e, nem sequer, de longe,quis 
tomar conhecimento do problema do escândalo da 
Ruralminas e do desvio do dinheiro da Camig pa-
ra comprar feijão podre e distribuir ao povo so-
frido do Norte de Minas. Gostaria que ele tives-
se a mesma coragem de dizer em 15 de março, ao 
assumir a Presid~ncia da República, que vai res-
tabelecer a dignidade nacional, pois é disso que 
estamos precisando. Realmente, em muitas coisas 
comungo com o mesmo pensamento de vários =legas, 
como o Deputado Jésus Trindade, o Deputado Neif 
Jabur e outros. Todos nós temos o propósito de ver 
este Pais sair da situação difícil em que se en-
contra. Não creio que qualquer parlamentar aqui 
aprove o que aconteceu nos governos anteriores, 
como todos aqueles escândalos da Coroa-Brastel, 
da Delfin e outros. Mas tudo isto é muito sinto 
mático. Quando vi aqueles anúncios das financei= 
ras, em todos os canais de televisão, inclusive 
no programa do Chacrinha, visando receber a pou-
pança dos pobres e humildes, já previa al~ co! 
sa semelhante. Agora, o que estamos vendo são as 
propagandas do Banco do Estado de Minas Gerais, 
da Caixa Econômica, do Banco de Crédito Real, ape 
sar de sabermos da situação precária em que se 
encontra o nosso Estado. 

Falavam muito em mordomia, em Fundo Monetário 
Internacional. E no entanto não é só o Sr. Vice-
Presidente Aureliano Chaves que estará no Gover-
no. Muitos outros também estarão, inclusive o pró 
prio Ministro da Fazenda é o homem de confianÇa 
do Sr. Delfim Neto, o que prova que o esquema fi 
nanceiro é o mesmo, tendo o Sr. Tancredo Nevesja 
assumido os compromissos internacionais do atual 
Governo. 

Mas, terminando, Sr. Presidente, gostaria de 
acrescentar que estaremos todos torcendo para que 
o próximo governo d~ certo. Esperamos que S.Exa. 
o Sr. Tancredo Neves, faça uma gestão extraordi-
nária à frente deste Pais e que traga a felici-
dade a todo o povo brasileiro. 

285~ REUNIÃO ORDINA'RIA 
Discurso proferido em 7/3/85 pelo Sr. Deputado 

Geraldo Ribeiro. 

O SR. DEPUTADO GERALDO RIBEIRO - Sr. Presiden-
te, Srs. Deputados, ontem recebemos em nosso Ga-
binete representantes da Comissão de Servidores 
da Tabela Especial. São funcionários que inspe-
cionam a carne e o leite em Minas Gerais. 

Foram entregues a mim alguns documentos quepa~ 
sarei a ler para conhecimento da Casa. (-L~:) 

"CARTA ABERTA A POPULAÇÃO" 
Nós, veterinários, biólogos, engenheiros, qui-

micos, farmacêuticos e técnicos de nível médio, 
do Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Anl 
mal e dos laboratórios da Rede LANJ\RA, Servidores 
da ."Tal:ela Especial de Empregos" do M.A., vieoos por 
me~o desta comunicar à população os objetivos p~ 
los quais iniciamos uma paralisação de vulto na 
cional. -

Pertencíamos a um conv~nio da COBAL com o M.A. 
qu~ foi extinto em março de 1983, data em que foi 
cr~ada uma Tabela Especial de Empregos que nos 
absorveu com uma redução salarial de 50 a 80% e 
com o compromisso de regularizar nossa situação 
funcional no prazo máximo de dois anos, sendo que 
esta data finda em 30 de março de 1985. 

Não tenho nenhuma definição concreta do gover-
n~ até a presente data a respeito da regulariza-
çao de nossa situação, iniciamos uma série de co~ 
tatos em Brasília, através de nossos representa~ 
tes nacionais, que culminaram no atual impasse d~ 
vido ao total descaso com que fomos tratados. 

Os produtos de origem animal (carne, leite,pe~ 
cados, derivados e mel) quando não submetidos ao 
Serviço de Inspeção Federal podem trazer a~ ~on
sumidor problemas de ordem sanitária e econom~ca. 

Estes produtos podem conter substâncias noci-
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vas à saúde, como o formal, água oxigenada, anti 
bióticos, adicionados ilegalmente com a finalida 
de de mascarar a qualidade do alimento. -

Dentre as fraudes ficam sujeitos a adição de 
água, redução do teor de gordura, excesso de fé-
culas de mandioca e outros cereais bem == o uso 
de matérias-primas impróprias. 

Como graves enfermidades estão o Botulismo, a 
Tuberculose, Brucelose, Cisticercose (Canjica) e 
infecções e toxi-infecções transmitidas pelos ger 
mes Estafilococos, Estreptococos, Saillonelas, Clos 
trídios, coliformes. 

Portanto, entendemos que a função desta, além 
de prestar esclarecimentos, é contar com o apoio 
da população no sentido de estar mais atenta quan 
to à qualidade higi~nico-sanitária dos produtos 
animais e derivados adquiridos e que os estabele 
cimentos industriais não têm competência legal p~ 
ra executar a inspeção. -

Está nas mãos do Sr. Presidente da República a 
solução do impasse criado. 

Comissão Estadual dos Servidores da Tabela Es-
pecial do Ministério da Agricultura." 
Exmo. Sr. 
Dr. Nestor Jost 
DD. Ministro de Estado da Agricultura 
NESTA 

A Comissão Nacional de Servidores, representan 
do todos os Servidores da Tabela Especial de Em= 
pregos, lotados no Serviço de Inspeção Federal e 
rede LANARA, e egressos do extinto Convênio MA/ 
SIPA/COBAL, após longo período de negociação com 
a cúpula deste Ministério, objetivando justas con 
dições de salários e estabilidade de emprego pe: 
los relevantes serviços prestados, não obteve ate 
a presente data uma resposta concreta para os plel:. 
tos formuladós. 

Cabe salientar, Sr. Ministro, que a Ccmissão Na 
cional sempre pautou as suas decisões dentro do 
mais alto espírito de respeito à ordem constitui 
da, e em face disto não deixou que os ânimos dos 
colegas, os quais representam, s~ exacerba~se~. 
Assim é que, com muito esforço pode a _com~ssao 
impedir até a presente data a deflagraçao de mo-
vimento que redundasse na paralisação a ni~el n~ 
cional das atividades do Serviço de Inspeçao Fe-
deral. 

Após chegarmos à exaustão, vimos à presença de 
v.Exa., com intuito de termos a nossa proposta 
atendida, única forma de podermos evitar a para-
lisação a nível nacional das atividades do SIF,o 
que, se efetivada, 7esultará graves prejuízo~ p~ 
ra 0 abastecimento ~nterno de produtos de or~gem 
animal, para a economia nac~onal, em face da ~In
possibilidade de serem real~zadas as exportaçoes, 
sobretudo para a saúde do consumidor. 

Brasília, 27 de fevereiro de 1985. 
comissão dos Servidores da Tabela Especial de 

Emprego do Ministério da Agricultura." 
IlllD. Sr. Dep. Geraldo Ribeiro 

o Serviço de Inspeção Federal do Ministério da 
Agricultura existe desde o dia 29 de março de 
1952 quando foi criado objetivando o controle de 
qualidade dos produtos de origem animal, bem co-
mo 0 acompanhamento das e:roluçõe~ tecnológica~ do 
parque industrial brasile~ro na area de al~men
tos desta mesma origem. 

Hoje nos orgulhamos de pertencer a este Servi~ 
ço que, por sua vez, encon~ra-se nas mesma~ cond~ 
ções de modernidade dos ~a~s avançados pa7ses do 
mundo e que seguramente e capaz de garant7r a qu~ 
lidade de produtos tais como carne e der~vados, 
leite e derivados, ovos, mel, pescado, etc. Dos 
resultados de tais trabalhos, ressaltamos o con-
trole que hoje existe das doenças comuns aos ho-
mens e aos animais, tais como tuberculose, bruc~ 
lose verminose e tantas outras zoonoses que, ~~ 
tes de serem motivo de ação médica imediata, sao 
objeto de um controle epidemiológico por parte de 
nossos técnicos e auxiliares que se encontram su~ 
tentados por laboratórios bem equip~d~s nas ~n
dústrias produtoras e pelos laborator~os do_s~~
tema LANARA (Laboratório Nacional de Referenc~a 
Animal) . 

o credenciamento das indústrias do setor de al.!_ 
mentos de origem animal junto ao Serviço de Ins-
peção !ederal é pré-requisito básico imposto.pe~ 
los pa~ses importadores destes produtos bras~le~ 
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ros quando da conclusão dos contratos de compra 
firmados pelos mesmos com nossos produtores e com 
nosso governo. 

Tantas são as caracteristicas elogiosas deste 
Serviço que nos sentimos à vontade para nos diri 
girmos à v.sa. a fim de expormos al~as questões 
de nosso interesse particular e para as quais sa 
bemos que o vosso aval seria da mais significatT 
va importância. -

Em 1970 foi autorizado pelo então Presidente da 
República a contratação de técnicos e auxiliares 
pela COBAL-Companhia Brasileira de Alimentos pa-
ra suprir a deficiência de pessoal porque passa-
va o Serviço naquela época, e também porque esta 
vam suspensas as formas de concurso pela adminis 
tração direta. Desta forma criou-se o ConvéniÕ 
SIPA-COBAL que até o ano de 1983 foi o único ca-
minho capaz de suprir os quadros do Ministério da 
Agricultura do pessoal necessário à manutenção do 
Serviço que ora representamos. 

Em 29 de março de 1983 o referido convênio foi 
extinto pela Exposição de Motivos 034, de 9/3/83 
do DASP que, ao mesmo tempo, criava a Tabela Es-
pecial de Empregos na qual foi incluido todo o 
pessoal contratado à época do convênio. Neste mo 
mento, ressaltamos que não houve qualquer desviÕ 
de função dos referidos funcionários e que não 
houve qualquer forma de beneficios salariais dos 
mesmos. Antes, pelo contrário, tivemos nossos sa 
lários reduzidos em 50% (e em alguns casos ate 
80%) e foram-nos vetadas todas as vantagens adqui 
ridas pelos funcionários do quadro efetivo. -

Em dezembro de 1984 sofremos com o veto do Pre 
sidente da República ao Projeto de Lei n9 194,de 
autoria do Deputado Federal José Ribamar Machado 
que previa a absorção dos funcionários da Tabel; 
Especial, reconhecendo o tempo de serviço presta 
do pelos mesmos. Este projeto foi acolhido, con= 
siderado e julgado justo por todos os convencio-
nais que participaram de sua votação na câmara e 
no Senado Federal. Porém, como dissemos, o veto 
pcesidencial ocorreu e apenas nos ficaram lega-
das as promessas de estudo para solução de nosso 
problema. 

Hoje deparamos com a angustiosa perspectiva de 
perdermos nossos empregos, pois a Tabela Espe-
cial do Ministério da Agricultura está com seu 
término previsto para 30 de julho deste ano. En-
tretanto, está em tramitação junto aos orgãos com 
petentes a Exposição de Motivos n9 009, de 4/27 
85, do Sr. Ministro da Agricultura, que está sen 
do encaminhada ao DASP e à SEPLAN pelo aviso 0807 
85, de 11/2/85, da Presidência da RepÚblica, pro 
pondo a absorção dos funcionários desta Tabelã 
Especial em regime de concurso interno e dá como 
sugestão as formas de reposição salarial dos re-
feridos servidores. 

E neste estágio da situação que sentimos a ne-
cissidade da ajuda influente de v.sa. para que 
possamos agilizar a homologação da Exposição de 
Motivos n9 009, considerando que o tempo é exiguo 
até o fim de nossos contratos. 

creia que a menção de apoio que V.Sa. nos dará 
será inserida no rol das causas justas e pela 
qual lutam e sofrem hoje 3.268 empregados no Pais. 

Certos de vossa sensível acolhida, expressamos 
o nosso mais profundo respeito e admiração. 

Atenciosamente, 
Comissão Estadual dos Servidores da Tabela Es-

pecial de Empregos do Ministério da Agricultura 
em Minas Gerais." 

"MINISTf:RIO DA AGRICULTURA" 

Oficio - Circular n9 22/83 Brasília, em 24 de 
março de 1983. 
Do: Diretor-Geral do Departamento de Pessoal 
Ao: Delegado Federal de Agricultura do Estado de 
Minas Gerais. 
Assunto: Inclusão de Pessoal na Tabela Especial 
de Empregos. 

senhor Delegado. 
Tendo em vista o despacho presidencial exarado 

na Exposição de Motivos DASP n9 034, de 9/3/83 
(in D.O.U. de 16 de março de 1983), que autori-
zou este Ministério a criar a "Tabela Especial 
de Empregos", destinada a substituir mão-de-obra 
indireta que vem se utilizando através do Convê 
nio SIPA/MA/COBAL, solicito a V.Sa. providênc~s, 
visando a inclusão na referida Tabela do Pessoal 

beneficiado pela mencionada autorização,cuja con 
tratação deverá obedecer o seguinte critério: -

1 - Compete aos Delegados Federais de Agricul-
tura nos Estados e ao Diretor-Geral do Departa-
mento do Pessoal no Distrito Federal a contrata 
ção do pessoal de que trata a E.M. DASP nQ 0347 
83. 

2 - O Quadro contendo o quantitativo de empre-
gos para os órgãos situados em cada Estado e no 
Distrito Federal deverá ser rigorosamente res-
peitado, isto é, 3.186 empregos, sendo 2.678 de 
nível médio (NM) e 508 de nível superior (NS) . 

3 - SÓ poderá ser contratado aquele que, proce 
dente ao Convênio SIPA/MA/COBAL, trabalhando nes 
te Ministério, apresentar os documentos exigidos 
para a_admissão, e for considerado apto pelo seE 
viço medico oficial. O processamento da investi-
g~çào social será feito durante e após a admis-
sao. 

4 - O interessado firmará com este Ministério 
contrato por prazo indeterminado, cujo modelo,ane 
xo, do conhecimento dos setores de pessoal, foi 
elaborado pelo DASP. 

5 - Somente poderão ser admitidos por essa De-
legacia os servidores constantes da relação ane 
xa, e noi empregos e salários correspondentes es 
pecificados na mesma. -

O código 99 constante na Categoria de Médico-
Veterinário, corresponde a dois contratos de tra 
balho de 4 horas, na referência NS-4. -

6 - Nos casos em que os servidores constantes 
da relação anexa não comparecerem até 30 de abril 
de 1983, ou não aceitarem sua contratação pela 
Tabela Especial do M.A., os preenchim2ntos de suas 
respectivas vagas somente poderão se efetivar com 
a devida autorização deste Departamento, após exa 
me e aprovação da SIPA/SNAD. -

7 -Quando da ocorrência de Licença à gestante 
iniciada até 29 de março corrente, fica assegura 
do à servidora o direito a inclusão da Tabela Es 
pecial, desde que compareça à DFA do Estado onde 
terá exercício, dentro do prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, contados do término da referida licença. 

8 - Nos casos de servidores que estejam no go-
zo de auxilio beneficio, adotar-se-á idêntico pro 
cedimento, contado o prazo acima, do término do 
licenciamento pelo INPS. 

9 - Não poderão ser admitidos os menores de 18 
anos, os aposentados, os reformados, bem como os 
maiores de 50 anos (anexo 'l'ermo de Responsabili-
dade). 

10 - Observar-se-á para a contratação dos em-
pregos de nivel superior o cumprimento da exigê~ 
cia do registro nos Conselhos Regionais, nos ca-
sos de profissões regulamentadas. 

11 - Os integrantes da 'l'abela Especial de Em-
pregos deverão ser inscritos, "ex-offlcio", no 
prazo máximo de dois anos, em concursos públicos, 
na forma regulamentar. 

12 - Os que não forem habilitados no processo 
seletivo serão dispensados após a homologação do 
concurso e relação definitiva dos habilitados. 

13 - Das anotações das Carteiras de Trabalho e 
Previdência Social deverá constar, na parte OBSER 
VAÇÓES, o seguinte: -

"O servidor foi contratado pelo Ministério da 
Agricultura, de acordo com a autorização preside~ 
cial exarada na Exposição de Motivos número 034/ 
83, publicada no D.O. de 16 de março de 1983." 

14 - O salário do contrato será correspondente 
ao da classe e referência iniciais da escala sa-
larial, aplicada aos cargos e empregos do Plano 
de Classificação de Cargos, de que trata a Lei n9 
5.645/70, de acordo com as atividades a serem exeE 
cidas pelo empregado, observando-se as parcelas 
equivalentes às gratificações a que fazem jus, i~ 
to é, gratificação de Nível Superior (20%) e Pr~ 
dutividade (40%-Advogado), assim como adicional 
de insalubridade, quando couber. 

15 - Os incluídos na 'l'abcla Especial de Empregos 
não poderão: 

a) ser designados para o exercício de funções 
do Grupo DAI c respectivas substituições, bem c~ 
mo perceber Gratificação de Representação de Ga-
binete; 

b) ser movimentado de um para outro Estado; 
c) prestar serviços extraordinários que resul-

te em pagamento de horas_ suplementares; _ 
d) perceber gratificaçao de Interiorizaçao; 



e) participar de cursos de Pós-Graduação e 
f) ser colocados à disposição de outros órgãos. 
16 - Os inc lu idos na Tabela Especial de Empregos 

poderão viajar em objeto de serviço e receber o 
pagamento das diárias de conformidade com a legis 
lação aplicável aos servidores públicos. -

17 - Realizadas as contratações, as Delegacias 
Federais de Agricultura deverão enviar relação ao 
Departamento do Pessoal, contendo nomes dos ser-
vidores, empregos que ocupam, salários e datas em 
que foram firmados os Contratos. 

18 - Quanto a direi tos e vantagens do pessoal t~ 
belado, deverão ser observados os itens seguintes, 
submetendo-se os casos omissos à decisão deste 
Departamento: 

Direitos e Vantagens: 
1 - Licenças ou afastamentos 

Caracterização 
A licença se constitui em afastamento do em 

pregado assegurada por preceito legal ou por con 
cessão do Empregador. 

rio; 

Modalidades 
1 - Prestação de Serviço Militar obrigató-

2 - Licença à gestante; 
3 - Licença por doença; 
4 - Licença por acidente de trabalho; 
5- Outras, ou sejam as do artigo 473 da CLT. 

Observação: Phra qualquer outro afastarrento não 
especificado anteriormente deverá ser previarrente 
consultado o Departamento do Pessoal. 

Nota: os procedimentos seguem a mesma orienta-
ção existente sobre os servidores da Tabela doPe~ 
soal Permanente. 

2 - Salário-família 
Abrange todo empregado que possua depende~ 

te, sem economia própria. 
OBSERVAÇÃO: O pagamento somente deverá ocorrer 

mediante a apresentação da certidão de nascimen-
to de cada dependente e de acordo com as normas 
do beneficio. 

Os procedimentos são idênticos ao do pessoal da 
Tabela Permanente. 

3 - Férias 
t um direito de descanso anual sem preJUlZO da 

remuneração, conforme dispõe o Cap. IV, Seção I 
da CLT. 

4 - 139 Salário 
O 139 salário será concedido nos termos da 

Lei n9 4.090/62, para o empregado que tenha tra-
balhado efetivamente durante todo o ano ou parte 
dele. 

5 - Descontos e Consignações 
Aplicam-se as situações previstas no art. 

462 da CLT, como: 
Descontos, para IAPAS; 
IR-Fonte, (se for o caso) e outros, como danos 

e consignações autorizadas por lei, segundo ocor 
re com o pessoal da Tabela Permanente. 

6 - PIS/PASEP . 
Corresponde ao cadastramento do contratado no 

Programa de Integração Social. 
OBSERVAÇÃO: Os procedimentos são idênticos aos 

do pessoal da Tabela Permanente. 
19 - Recomenda-se, por último, a assinatura de 

"ponto", para efeito de controle de frequência. 
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Sa. 

meus protestos de estima e consideração. 
Assinado: Fernando Costa Martins, Subst. Dire-

tor-Geral do D.P." 
Ilmo. Sr. 

Acompanhando o Ofício que estamos passando às 
vossas mãos, queremos agora apresentar os princi 
pais itens da Exposição de Motivos n9 009, de 047 
2/85, do Exmo. Sr. Ministro da Agricultura, que 
expressa a importância dos servidores da Tabela 
Especial de Empregos como o principal suporte de 
apoio básico das atividades do Serviço de Inspe 
ção Federal no âmbito de sua administração. -

Reconhecendo a defasagem salarial do pessoal 
contratado na citada Tabela Especial de a total 
instabilidade destes mesmos funcionários nos seus 
empregos, propõe o documento em questão: 

- Submeter ao DASP, por despacho presidencial, 
a forma de enquadramento dos servidores da Tabe-
la Especial através de processo seletivo interno, 
reconhecendo o tempo de trabalho que vem sendo 
prestado; 

- Concessão de gratificação de desempenho de 
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função essencial à prestação jurisdicional (decre-
to-lei n9 2.117/84) e gratificação de atividade 
técnico-administrativa (decreto-lei n9 2.200/84) 
aos profissionais de nível superior, bem como a 
gratificação de incentivo à atividade }1édico-Vete 
rinária (decreto-lei n9 2.188/84); -

- Proposta de estender as gratificações ao pes 
soal de diplomas legais existentes; -

- Propõe para os servidores de nível médio be-
neficio de adicional de 80% através da Exposição 
de Motivos n9 006, de 23/1/85, sem prejuízo do 
adicional de gratificação de apoio de 20%,confor 
me decreto-lei n9 2.211,de 31/12/84, já recebidÕ 
por estes servidores; 

- Com a extinção do Convênio MA/SIPA/COBAL, so 
licita correção dos salários quando da transiçãõ 
para a Tabela Especial com efeito retroativo a 
1/1/85; 

- Admissão no quadro efetivo do Ministério da 
Agricultura será correspondentemente às referên-
cias do plano de classificação de cargos e de acor 
do com a remuneração que cada servidor recebia a 
época do extinto Convênio MA/SIPA/COBAL. 

Conforme o exposto, abstemo-nos de tecer comen 
tários ou apartes qualquer interpretação ao doeu 
mento em questão, pois, como V.Sa. pode reconhe= 
cer, não só é a essência de nossas reivindicações 
como também é o reconhecimento do próprio Minis-
tro da Agricultura da justiça de nosso movimen 
to e da precariedade da nossa situação. 

Neste momento, aproveitamos para antecipar-lhe 
os nossos agradecimentos pela presteza de vossa 
atenção, quando também nos servimos do momento 
para reiterar-lhe o nosso respeito e admiração. 

Atenciosamente, 
Comissão Estadual dos Servidores da Tabela Es-

pecial de Emp·regos do Ministério da Agricultura/ 
MG." 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, como os senho-
res podem observar, e é do conhecimento público, 
há mais de 10 dias os servidores da Inspeção Na-
cional estão parados em todo o País. O Governo 
ainda não manifestou nenhuma preocupação no sen 
tido de resolver esta situação. A situação é gr~ 
víssima, não só para os 5.000 servidores, como 
também para os consumidores. Infelizmente, o Go-
verno não se preocupa com a saúde do povo. 

Estes servidores tinham um convênio com a COBAL. 
Convênio esse que foi modificado, trazendo um pre 
juízo para os servidores com relação aos seus sã 
lários. Quem ganhava Cr$400.000 passou a ganhar 
Cr$150.000. Isto é inadimissível. A Lei salarial 
não permite esta redução de salários. 

E no entanto tiveram seus salários reduzidos há 
dois anos. Em Minas Gerais, temos 430 técnicos e 
mais 70 de nível superior. Todos esses elementos 
foram prejudicados e estão hoje paralisados, te~ 
tando uma solução do Governo. 

Mas, nós estamos sentindo que o Governo, prin-
cipalmente nestes últimos dias, não quer resol-
ver nenhuma situação. Parece que está deixando 
mais um "abacaxi" para o próximo Presidente. Vi~ 
mos a esta Tribuna para denunciar este fato e sua 
gravidade. Os servidores estão prejudicados. Não 
estão sendo atendidos nas suas reivindicações. A 
população está correndo graves riscos, porque tQ 
da a carne vendida nos supermercados e nos açou-
gues das grandes e pequenas cida9es não tem a mi 
nima inspeção. Esses elementos sao encarregados 
de fazer a inspeção em todos os estabelecimentos, 
nos frigoríficos, nos açougues. Fazer a ins~eção 
higiênica, ver a qualidade da carne que sera co~ 
sumida, do peixe, enfim, de todos os produtos 
alimentícios de origem animal. Infelizmente, is-
so não vem ocorrendo há mais de uma semana em tQ 
do o Brasil. o Governo não quer saber da situa-
ção, não quer negociar. 

Sr. Presidente, sei que o tempo é curto e não 
me será possível ler toda a matéria, como gosta-
ria. Requeiro do Sr. Presidente que sejam consl-
derados como lidos, para constar dos anais desta 
Casa os documentos feitos pelos técnicos e en-
genh~iros, tentando uma solução com o Ministério 
da Agricultura. 

A sua paralisação, as suas reivindicações têm 
o nosso total apoio e já vamos fazer antecipado um 
pedido ao futuro Governo, ao futuro Ministro da 
Agricultura, no sentido de que atenda a esses téc 
nicos. Que criem mais vagas, porque eles são mui 
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to poucos. A maioria das cidades do interior não 
tem esse serviço de inspeção. Já fazemos um pedi 
do antecipado ao futuro Governo, porque este que 
ai está não vai tomar nenhuma providência. Porque 
ele nunca se preocupou com o povo. Inclusive na 
sua fala, em uma certa época, ele disse que pre-
feria o cheiro dos animais ao cheiro do povo. E 
a prova ai está. 

Muito obrigado. 
285~ REUNIÃO ORDINÁRIA 

Discurso proferido em 7/3/85 pelo Sr. Deputado 
Clodesmidt Riani. 

O SR. DEPUTADO CLODESMIDT RIANI - Sr. Presiden 
te e Srs. Deputados, hoje, dia 8, é o "Dia Inter 
nacional da Mulher" .Queremos dizer que estamos de 
pleno acordo com o requerimento do nobre Deputa-
do Paulo Ferraz, que já tem também parecer favo-
rável. 

Tenho aqui um noticiário do "Estado de Minas" 
que passo a ler como homenaqem ao Dia da Mulhe~ 
( - Lê: ) 
"Dia da Mulher comemorado com homenagem da Anistia 

ROMA - A organização humanitária Anistia Inter 
nacional propôs ontem que o Dia Internacional dã 
Mulher, que se comemora hoje, seja uma jornada de 
mobilização em favor de todas as mulheres encar-
ceradas e torturadas no mundo. 

Recordando que um em cada três países ainda re 
corre à vergonhosa prática da tortura; a organi= 
zação citou como casos de violação dos direitos 
humanos o de duas latino-americanas, uma ugande-
sa e duas soviéticas. 

A chilena Cecilia Diaz foi presa e torturada por 
combater o regime de Augusto Pinochet, a uruguaia 
Anamaria Varela foi encarcerada em 1981, por "as 
sociação subversiva"; a ugandesa Josephine NakkÜ 
Kuggundu foi posta na prisão e espancada, porque 
seu marido e seu filho são supostos membros do 
partido oposicionista; as soviéticas Ana Chertko 
va e Ana Mijaylenko foram internadas num manicô= 
mio por motivos religiosos e políticos." 

Sendo, hoje, o Dia Internacional da Mulher que 
remos trazer aqui a nossa solidariedade porque-
de fato, as mulheres vêm lutando há muito tempo: 
Temos lembranças da primeira greve das tecelãs de 
Nova York, em 1856, e também das mulheres doBra 
sil, principalmente de Minas Gerais, que nunca f ai 
t~ram ª luta, em beneficio de suas reivindicações. 
A~ estao as professoras, as funcionárias públicas 
do nosso Estado sempre lutando pela melhoria dos 
seus salários. 

Sr. Presidente e Srs. Deputados, queremos apro 
veitar o tempo que nos resta para trazer à con= 
sider~ção da Casa o seguinte requerimento: 

_(-Le requerimento e sua respectiva justifica-
çao, em que requer seja feito um apelo ao Diretor 
do DENAEE, no sentido de estudar possibilidadede 
fazer uma tarifa de energia elétrica diferencia-
da para o setor residencial) . 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, verificamos 0 
aumento constante da energia elétrica e os traba 
l~adores, principalmente os que moram na perife 
r~a, aqueles que ainda continuam juntando Cr$0 50-
cr$0,20, la~entavelmente, estão com sua ene~gi~ 
c~rtada e nao podem fazer sua religação, porque 
tem que pagar mais uma taxa. 

lia. Podemos afiançar aos colegas que ficamos na 
reunião das 15 às 19 horas. Para nós, foi, sem 
dúvida, nenhuma, uma palestra das mais brilhan-
tes e mais objetivas a que já assistimos nesta 
Casa. 

De parabéns a Companhia Energética de Minas Ge-
rais - CEMIG, e, também, o Dr. Bernardo Tolenti-
no. 

Nós já estávamos preparados para apresentar o 
seguinte requerimento: (- Lê:) 

(Solicita a transcrição nos anais da Casa do 
Relatório da CEMIG relativo ao desempenho da em-
presa no ano de 84). 

Mas, Sr. Presidente, diante da exposição de on-
tem, chegamos a mais uma conclusão e, .em vista 
disso, queremos apresentar à consideração da Ca-
sa o seguinte requerimento: (-Lê:) 

(Solicita ao Presidente da Comissão de Minas, 
Energia e Metalurgia, Deputado Jaime Martins, a 
convocação de uma Reunião Extraordinária da re-
ferid~ Comissão, para ouvir o Presidente da CEMIG, 
Dr. Mario Bhering, ou um seu representante, e o 
Sr. Secretário de Minas, Deputado Gil César, pa-
ra que se encampe a parte elétrica do DAE pela 
CEMIG. 

Sr. Presidente e Srs. Deputados, como v;im::ls, há 
possibilidade de se levar energia ao povo daque-
le Município. Não sou daquela região, mas, como 
representante do povo, é nosso dever estarmos 
ate~tos ao assunto. Estamos cientes de que a CEMIG 
esta com os recursos necessários para empre~ar 
ali. O D~E tem em seu bojo, em sua organizaçao, 
600 operarias, mas a CEMIG está disposta a arcar 
com a responsabilidade de, nada mais nada menos, 
500 desses operários. o DAE ficará com a parte 
de hidrografia e telefonia, ou seja, com um to-
tal de 100 funcionários. A CEMIG precisa de seus 
serviç~s técnicos. Devido a isso, poderá fazer 
as dev~das contratações. 

Sr. _Presidente e Srs. Deputados, a comissão de 
Energ~a desta Casa não pode ficar alheia a um as-
sunto de tão grande importância, que é reclamado 
pelos Srs. Dep~tados daquela região. ~ precisO 
que a e~campaçao seja levada a efeito. 

Na proxima segunda-feira o nosso ex-colega De-
putado Gil César Moreira d~ Abreu parece que irá 
tratar do assunto e, posteriormente, poderá com-
parecer a esta Casa para pôr termos definitivos 
a essa encampação tão desejada por aquela região. 

_Assistimos, ontem, à exposição aqui feita pelo 
D~:e~or da CEMIG, dizendo que até o Vale do Je-
q~~t~nhonha será todo atendido. Afirmou, inclu-
s~ve,_qu~ a CEMIG não tem problemas, mesmo c~m 
referenc7a a recursos financeiros, que poder~o 
ser imed~atamente aplicados naquela região, t~o 
carente de recursos e tão necessitada de atend~
mento por parte do Governo. 

285~ REUNIÃO ORDINÁRIA 
Dis~urso pr~ferido em 7/3/85 pelo Sr. Deputa-

do Ne~f Jabur. ' 

O~tem, Srs. Deputados, apresentamos à conside-
raçao da Casa as nossas congratulações com a CEMIG 
pelo seu relatório e pelo balanço apresentado 
publicame~te, _que demonstra os lucros que ob-
teve. Porem, nao podemos concordar que as compa 
n~ias tenham beneficios do Governo Federal, atrã 
ves do DENAEE, para sacrificar 1 cada vez mais ã 
classe dos trabalhadores, que já não mais sup~r
ta a alta do custo de vida, com aumento crescen-
te dos custos das tarifas elétricas. 

O SR. DEPUTADO NEIF JABUR - Sr. Presidente, srs · 
DeJ?utad~s. O jornal "Estado de Minas", um dos jor-
na~s ma~s lidos e de maior circulação neste ES-
tado, fez hoje uma publicação, na sua página quin-
ta, a_respeito do meu pronunciamento efetuado des-
ta tr~buna no dia de ontem e o jornal "Estado de 
Mi~as" contém o seguinte c~mentário: "Malufista 
cr~tica Aureliano. O Deputado Neif Jabur, do 
PMDB, qu~ durante o processo sucessório manifes-
tou publ~camente a sua simpatia e preferência pe-
locandi~a t<; do PDS, Paulo Maluf, ·qual i f i c ou co-
mo cont~nu~smo a indicação do Sr. Aureliano cha-
ves para o Ministério de Minas e Energia." 

_Mas, Sr. Presidente, realmente, quando da elei-
çao p~ra a Presidência da República, na época em 
que nao se falava na possibilidade de um inte-
grante do PMDB vir a disputar eleições indire-
t~s, comentava-se pelos jornais e pela televi-
s~o, mes~o nesta Casa, que quatro seriam os can-
d~datos a Presidência da República, pelo PDSt 
Paulo Maluf, Aureliano Chaves Mário Andreazza e 
Marco Maciel. Naquela ocasião: expressei a minh~ 
~impatia pelo candidato Paulo Maluf, pois, ate 
aq~ela data, ele vinha demonstrando uma atitude 
mu~to oposicionista, pois derrotou nas eleições 
p~ra_o Governo de São Paulo o Presidente da Re-
publ~ca, Ernesto Geisel o presidente eleito Jo-

285~ REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso.proferido em 7/3/85, pelo Sr. Deputa-

do Clodesm~dt Riani. 
O SR. DEPUTADO cLODESMIDT RIANI - Sr. Presi-

dente, Srs. Deputados, ontem, houve nesta Casa 
uma reunião especial que recebeu o diretor da 
Companhia Energética de Minas Gerais, Dr. Ber-
nardo Tolentino, que fez uma exposição para nós, 
Deputados, e que entendemos que foi de grande v a-



ão Figueiredo, o Governador do Estado e ai~da o 
candidato já designado para o Governo de Sao Pau-
lo. E Paulo Maluf, com audácia e desterror, enfren-
tou a ditadura, para derrotar esse mesmo regime, 
.elegendo-se Governador do Estado de São Paulo. 
Acredito eu que esta foi mais uma fenda aberta 
na estrutura da ditadura, e caminhada para a 
abertura democrática. A primeira fenda foi aber-
ta pelo Deputado Ulisses Guimarães, na sua anti-
candidatura. Ele, com sua bravura, ciente de que 
não poderia alcançar a Presidência da República 
por via indireta, levou a todos os quadran~es do 
nosso Pais a sua palavra de coragem, e, ac1ma de 
tudo, levou a todos os brasileiros a possibili-
dade de chegarmos à verdadeira democracia. 

Paulo Maluf, quando candidato já à Presidência 
da República, constituiu um dos pontos definiti-
vos para a vitória de Tancredo Neves, porque, ci-
ente antecipadamente de sua derrota, permaneceu 
como candidato até o último momento, evitando pos-
síveis desgastes na evolução do processo suces-
sório, talvez algumas mudanças nas regras do jo-
go, como tem acontecido no nosso Pais, pois o 
casuísmo tomou conta da nossa Pátria como regra 
geral. Paulo Maluf portou-se como verdadeiro po-
lítico e democrata, possibilitando a vitória da 
democracia. Mas, da simpatia por Paulo Maluf pa-
ra o voto há uma dimensão muito grande. Confesso 
que até esta data não tive o prazer de conhecer 
pessoalmentE, o Sr. Paulo Maluf. Tenho por ele ad-
miração. Mas tenho uma responsabilidade ainda 
maior para com o meu partido, para com o PMDB. 
Falo, com todo o orgulho, que sou um dos funda-
dores do PMDB. Em 1966, juntamente com Tancredo 
Neves, tivemos a felicidade de fundar Diretórios 
na minha região do Sudoeste de Minas. Quando vol-
~ meu pensamento para 1966, surgem na minha lembrança as 
1magens tristes dos dias tortuosos em que o Bra-
sil_estava se afundando em sangue. Eram as cas-
s~çoes publicadas diariamente nos jornais. Via-
Jando com o entao Ministro Tancredo Neves, na or-
g~nização de Diretórios, em nossas conversas, di-
Z1amos a s. Ex'i': "Talvez amanhã o nome de V. Ex'i' 
sairá na lista de cassaç6es". Os dias iam-se su-
cedend~ naquela expectativa da cassação política 
do entao Ministro Tancredo Neves. Por várias ve-
~es, em sua companhia, tivemos que fazer reuni-
07S do MDB ~entro de igrejas e escondidos nasco-
Z1nhas de varios correligionários nossos, para 
que esses mesmos correligionários não fossem sa-
cri~icados. A nossa luta começou pelo MDB e, re-
sum1ndo, fomos para o PP, acompanhando sempre de 
perto o Sr. Tancredo Neves na sua trajetória e 
na sua orientação. 
~stivemos com Tancredo Neves, nas horas difí-

Ce1s de sacrifício, de lutas, para um dia alcan-
çar o grande objetivo: a liberdade e melhores dias 
para o povo brasileiro. 

companhamos sempre a lucidez, o equilíbrio de 
Tancredo. E todas as vezes que éramos chamados, 
nunca fugimos à luta e à cooperação. 

~ claro que todos nós temos a nossa carreira 
Política e é natural o crescimento. De Estadual 
para Federal, talvez para alguma coisa a mais, 
como tem acontecido com tantos companheiros nos-
sos. Naquela ocasião, já deputado estadual, com 
0 pensamento na Câmara Federal, pois já nos tí-
nhamos suficientemente preparados para istoquan-
do o Dr. Tancredo Neves chamou para que acolhês-
semos no nosso partido o nosso eminente amigo De-
putado Federal Joaquim de Melo Freire. Eu o fiz 
com a maior satisfação porque sabia que Joaquim 
de Melo Freire, deputado atuante, poderia certa-
ment~ ~brilhantar e ajudar as fileiras do PP, da 
0 P0 S1çao brasileira e, neste sentido, aceitei a 
Vinda deste deputado para o pp e nos aliamos, nós 
que ~omos adversários políticos durante 20 anos, 
e un1mos nossas mãos e nossos coraç5es para com-
bat~r <; ditadura, para combater o governo "revo-
luc1onario" que infelicitou este Brasil durante 
20 anos. 

Depois de então, partimos para o PMDB, este 
PMDB que se apresentou como alternativa do po-
der, disputando o colégio eleitoral e elegendo 
Presidente o meu candidato Tancredo Neves. Nós 
também lá estávamos com Tancredo Neves e estáva-
mos, acima de tudo, a favor da democracia e do 
povo brasileiro. 
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285'i' REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso proferido em 7/3/85, pelo Sr. Deputa-

do Sérgio Emílio. 
O SR. DEPUTADO SÉRGIO EMÍLIO - Sr. Presidente 

e Srs. Deputados, nós, hoje, temos a grata sa-
tisfação de ocupar esta tribuna para através de-
la, manifestar as nossas congra tulaç5es e os nos-
sos aplausos ao jornal "Estado de Minas". 

Hoje, este importante órgão de imprensa comple-
ta 58 anos de sua existência em nossa Minas Ge-
rais. É um jornal que, sem dúvida, exerce a mais 
efetiva liderança em nosso Estado no setor da in-
formação, no setor da imprensa. Devemos, ainda, 
lembrar que o "Estado de Minas", hoje, é o quin-
to maior jornal do País, para orgulho de Minas 
Gerais. E, ainda, Sr. Presidente, com as suas 
16.462 ediç5es neste período, nós podemos cons-
tatar que esse jornal bate, realmente, todos os 
recordes, dentro de uma informação honesta, sé-
ria, precisa e inteligente. 

É a razão pela qual nós aqui estamospara con-
gratularmo-nos com o seu presidente em Minas Ge-
rais, o Sr. Camilo Teixeira da Costa, que tem co-
mandado e orientado com tanto acerto e com tanta 
dedicação esse órgão dos Diários Associados. 

Devemos, ainda, Sr. Presidente, também lembrar 
da equipe que comp5e o "Estado de Minas", dos as-
sessores de Camilo Teixeira da Costa, dos jorna-
listas que, com esforço e com dedicação, percor-
rem todos os setores do Estado, noticiando os 
acontecimentos diários em Minas Gerais e em to-
do o País. 

De um modo especial, Sr. Presidente e Srs. De-
putados, nos congratulamos com esses 58 anos de 
existência do "Estado de Minas", com os jorna-
listas desta Casa, aqueles que representam o "Es-
tado de Minas" aqui na Assembléia Legislativa, 
que fazem com que , através da sua ação, do seu 
trabalho e da sua assistência à Assembléia, seja 
transmitido para Minas Gerais o pensamento dare-
presentação popular desta Casa, transformando-a, 
portanto, numa caixa de ressonância dos anseios 
populares de nossa gente, de nosso Estado, le-
vando a informação dos nossos debates, das leis 
que aqui são aprovadas, que são votadas, das pro-
posiç6es e do trabalho em geral dos Deputados des-
ta Casa, que sempre visam ao ampa~o e atendimen-
to aos melhores anseios e aspiraçoes populares. 

o "Estado de Minas" é, portanto, fator de re-
levante importância para o nosso trabalho parla-
mentar como são também os outros jornais e os 
outros' órgãos de imprensa. Mas, hoje, de rrodo es-
pecial, nos referimos ao "Estado de M~nc:s" em.ra-
zão da comemoração do seu 589 aniversar1o. M1nas 
Gerais se orgulha, portanto, desse importante ór-
gão de informação, e é a razão pela qual, Sr. 
Presidente, nós, desta tribuna, levamos o nosso 
aplauso, o nosso agradecimento, o nosso reconhe-
cimento a esse que é o quinto maior jornal do 
nosso Pais batendo recordes e demonstrando que 
realmente ~ das mais importantes express5es da 
imprensa em nosso Estado. 

286'i' REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso proferido em 12/3/85 pelo Sr. Deputa-

do Jésus Trindade. 
O SR. DEPUTADO J~SUS TRINDADE - Sr. Presidente 

e srs. Deputados, estamos de acordo com o expe-
diente em votação. 

Mas, na verdade, ocupamos a Tribuna para ler 
o editorial publicado no grande "Jornal do Bra-
sil", que é um dos lideres da imprensa brasilei-
ra. 

No dia 19 de março corrente, à página 10, no 
primeiro caderno, foi publicado o texto ·~eus ao 
Futuro", o qual levo ao conhecimento da Casa,ne~ 
te momento. (-Lê:) 

"ADEUS AO FUTURO 

o regime que se retira não perde oportunidade 
de deixar a impressão digital do autoritarisrro no 
que ainda faz. Foi um deplorável recibo de res-
sentimento o veto à presença do General Ernesto 
Geisel e dos Srs. Aureliano Chaves e Francelino Pe 
reira, além de toda a bancada dos liberais minei 
ros desgarrados do PDS, na cerimônia de inaugura 
ção da AÇO!UNl\.S. -

Politicamente inócuo, porque não produziráqual 
quer efeito, e moralmente indigno, o veto ofi~ 
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cial foi uma desconsideração a Hinas e aos minei 
ros. Teria sido mais elegante se as altas perso= 
nalidades do Planalto deixassem de comparecer à 
solenidade como forma alternativa de marcar 
dentro de normas civilizadas - o despeito que 
lhes parece tão importante. Nada nos anais repu-
blicanos foi tão deprimente quanto a descortesia 
e a agressividade desse ato que nivela por baixo 
o Brasil ao pior conceito de república sul e cen 
tro-americana. o que é graça:com um atraso q~e 
equivale às piores fases do autoritarismo, tao 
empenhado em não ser esque~ido._ o _ 

Passou o ano mais apropr~ado a ~lusao de eli-
dir a realidade: o expediente de apagar os fatos 
para reescrever a história foi a essência da fie 
ção de George Orwell no seu "1984". SÓ agora em 
1985 nosso autoritarismo adota o método do mini~ 
tério da verdade, como eufemismo para a institu~ 

ção de mentira oficial. No livro de Orwell, o 
personagem mudava diariamente o passado ~araat~ 
der às conveniências do presente: a funçao era 
interminável porque o passado sempre reaparecia 
mais adiante. A tarefa precisava de um ministér~o 
para dar conta da eterna falsificação da histo-
ria. 

Nosso tempo conhece a eliminação do passado des-
de os obscuros tempos de Stalin: na União Sovi~ 
tica o instrumento da batalha contra os fantas-
mas do passado é a E~ciclopédia oficial, q~eopa
ra facilitar a revisao permanente tem pag~nas 
descartáveis. Basta imprimir e substituir as su-
peradas pela nova versão. A ~istória .r~ssa é 
reescrita conforme as necess~dades pol~t~cas.Com 
0 próprio Stalin, patron~ do método, a Enciclop~ 
dia soviética foi implacavel. 

o Planalto proibiu que fossem convidados para 
a solenidade governantes que - queiram ou não as 
presenças oficia~s que inaugurara~ a AÇOHIN~S 
têm o seu nome !~gado ao empreend~mento: fo~ no 
Governo Geisel que o projeto começou a ser exec~ 
tado e, durante as administrações Aureliano Cha-
ves e Francelino Pereira em Minas, se tornou ir-
reversível. A ausência deles não modificará opa~ 
sado, nem o futuro os excluirá. A discriminação lo-
go propiciará a oportunidade à reparação moral 
e política, como desagravo. 

A democracia, retardada de tantos anos, mostra 
o prejuízo que a demora em restabelecê-la causou 
ao patrimõnio moral do país. O autoritarismo pr~ 
sumia-se insubstituível e por isso não consegue 
assimilar a verdade de que será para sempre con-
denado pelos que foram obrigados a suportá-lo." 

Aqui termina, Sr. Presidente, a leitura desse 
texto, desse tão bem lançado, tão bem-feito, tão 
bem escrito editorial, com o título "Adeus ao F~ 
turo". o 

Não precisaríamos acrescentar nada a esse :d~
torial. Ele é uma página gritante de condenaçao ao 
carranquismo do Planalto, ao autoritarismo do Pl~ 
nalto e eu diria ainda, se bem que nada precis~ 
ria a~rescentar, que não houve muita novidade des 
se gesto do Palácio do Planalto, porque a sua 
falta de preparo para bem gerir a c~i~a pública 
já tem sido objeto de outros comentar~os e ou-
tras observações da imprensa em geral e do povo 
brasileiro. São tristes os episódios dessa natu-
reza, que se verificaram ao longo desse governo. 
Lembraria apenas o de 7 de setembro passado, em 
que o Sr. Presidente da Repúbli~a ~ seus Hini~
tros Militares fizeram uma grav~ss~ma descortes~a 
com o Vice-Presidente Aureliano Chaves. Durante 
0 desfile militar em Brasília, que estava sendo 
visto pela Nação brasileira atravé~ d<;> milagre da 
televisão, o Sr. Presidente da Republ~ca e os 
seus Ministros Hilitares mostraram-se descorteses, 
deseducados e incapazes de um gesto maior deono-
breza e revelaram-se, assim, naquela oportun~da
de, que agora se repetiu no episódio de inaugur~ 
ção da AÇOMINAS, conforme ass~nala tão bem o o 
"Jornal do Brasil", sem vocaçao para as co~sas 
superiores. O Sr. Presidente da Repúbli~a e seus 
três Hinistros Militares revelaram-se ~ncapazes 
de um gesto de cortesia, de fineza e de no~reza 
e, portanto, no meu entender, r~velara~-s~ ~nc~
pazes de gerir e ~res~dir a Naça~ b~as~le~ra.~ao 
são estadistas, nao sao homens publ~~os, por ~s
so estão terminando o governo sem de~xar sauda-
des. Estão saindo do Planalto quase que sob ap~ 
pos e vaias de toda a Nação. É triste a gente 

com;tatar isto, porque podemos ser adversários po-
líticos, mas queremos ser corteses e queremosver, 
ainda que um adversário político, mas um supremo 
mandatário da Nação e seus altos funcionários, à 
altura da grandeza do povo brasileiro. Não se 
faz isto. Um simples cidadão não age assim. Um 
Presidente da República não poderia jamais agir 
como agiu no 7 de setembro em relação ao Vice-Pre 
sidente da República, e como agiu agora, na inau 
guração da AÇOMINAS, em relação ao Vice-Presiden 
te da República, em relação ao ex-Presidente da 
República, Ernesto Geisel, e também emrelação ao 
ex-Governador do Estado de Minas Gerais, France-
lino Pereira. Has, também por isso é que, graças 
a Deus, Minas se uniu e ajudou o povo a tirar es 
se governo que termina mal, derrotando-o quando 
ele, governo, tinha tudo para vencer e caiu der 
rotado. 

287~ REUNIÃO ORDINÁRIA 
Questão de Ordem suscitada em 12/3/85 pelo Sr. 

Deputado Sylo Costa. 
O SR. DEPUTADO SYLO COSTA - Sr. Presidente, eu 

discordo, "data venia", da opinião e da decisão 
da Mesa da Assembléia Legislativa. Acho que este p~ 
recer da douta Consultoria não pode ter guarida, 
uma vez que vai contra toda a legislaç~o existe~ 
te a respeito de constituição e formaçao de par-
tido, mesmo da Lei Orgânica dos Partidos. 

Nós temos um defeito grave no Brasil, porque não 
temos "know-how", não temos costume, porque até 
hoje não tivemos partido político formado. _Toda 
a nossa organização política foi editada, nao ex~ 
te um partido formado de baixo para cima. Por isto mesmo, 
não conhecemos processo para formação de part~ 
do. Se conhecêssemos, é evidente que a douta 
Consultoriá da Assembléia Legislativa não pode-
ria dar um parecer na forma em que deu. 

É preciso, para a criação de partido,depois de 
publicado o manifesto, que seja acionada a Just~ 
ça Eleitoral, no caso o egrégio Tribunal Superior 
Eleitoral. 

Depois disso, para a constituição do pa:tido, 
torna-se necessário constituição de Comissao Pro 
visória no mínimo em nove Estados da Federação: 
Nestes nove Estados da Federação, em que forcon~ 
tituida e anotada, em que for votada, aceita e 
reconhecida pela Justiça Eleitoral, esta Comis-
são Provisória, composta em cada um dos nove Es-
tados, terá de organizar 20% de Diretório Municipal. 

Ein Minas Gerais, sendo 722 municípios e tendo 
mais oito zonas em Belo Horizonte, duas em Juiz 
de Fora e creio que duas em Uberlândia, teremos 
que ter para a organização de um partido 160 Co-
missões Provisórias organizadas e aprovadas pelo 
egrégio Tribunal Regional Eleitoral. 

Feito isto, convocam-se as convenções, exige-se 
a presença delas e, para cada fase da organização 
do Diretório Municipal, torna-se necessário fi-
liação de 20% dos eleitores do município. Assim, 
em um município que tenha 100.000 eleitores, é ne-
cessário que sejam filiados 20.000 eleitores naq~e
le partido. Depois, ao convocar-se a conv~nçao, 
20% desses eleitores terão de comparecer a con-
venção municipal. 

Com esta legislação que ai está, não existe h! 
pótese para a constituição de partido político no 
Brasil. Mas veja v. Ex~ porque não concordo com 
a decisão da douta Procuradoria. 

O Partido da Frente Liberal publicou seu mani-
festo, mas não deu entrada na Justiça Eleitoral, 
ainda, do pedido de registro. Então, não existe r~ 
gistro provisório. 

Tenho em mãos a certidão do egrégio Tribunal~~ 
perior Eleitoral, certidão negativa de que nao 
existe Frente Liberal. Que existe de fato, todos sa-
bemos, mas não existe de direito, porque não foi 
dado o pedido de entrada de registro no egrégio 
Tribunal Superior Eleitoral. 

A certidão diz o seguinte (-Lê:) 

CER'riDÃO 
CERTIFICA, a pedido verbal do Deputado Armando 

Pinheiro, que em 27 de fevereiro de 1985 foi pr~ 
tocolada no Tribunal Superior Eleitoral sob o n9 
616 a petição do teor seguinte: "Of-PFL-002/85.-
Brasilia, 27 de fevereiro de 1985. - Exm9 Sr. M~ 
nistro RAFAEL Hl\YER - Presidente do Tribunal Su-



perior Eleitoral - Nesta. - Senhor Presidente. -
Comunicamos a v. Ex~ que, cumprindo o que deter-
mina o item II do art. 5 da Lei n9 5.682, de 2V 
7/71, a Comissão Diretora Nacional Provisória do 
Partido da Frente Liberal fez publicar no Diãrio 
Oficial da União, desta data, conforme cópia ane 
xa, os atos constitutivos do referido Partido,com 
preendendo o Hanifesto de Lançamento, o Estatuto 
e o Programa Part idãr i o. - Como consequência, ten-
do em conta os dispositivos legais em vigor, in-
clusive os termos da Pesolução n9 ll/921, de 7/8/ 
84, estão automaticamente desligados dos Partidos 
pelos quais se elegeram c filiados ao Partido da 
Frente Liberal os Senadores e Deputados Federais 
signatários do Manifesto de Lançamento. - Nesta 
oportunidade, renovamos protestos de estima e co~ 
sideração. - (a.) Senador MARCO MACIEL - Presid~ 
te. - (a.) Deputado SAULO ()UEIROZ - Secretãrio Ge-
ral". Despacho: "A Secretaria. Em 28.2.85 (a.)R~ 
Fl\EL MAYER". CEH'l'IFICO, mais, que até a presente 
data não foi protocolado pedido de registro pro-
visório do Partido da Frente Liberal. NADA MAIS. 
Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral,aos c~ 
co dias do mês de março do ano de 1985. Eu, (Jo-
nas Ferreira de Souza), Auxiliar Judiciãrio Cla~ 
se "B", datilografei. Eu, (Carolina llillheiros Cal-
vez), Técnico Judiciário Classe "E", conferi. E 
eu, (Geraldo da Costa Hanso) , Diretor-Geral da S.<:e_ 
cretaria, subscrevo e assino. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, a esta certidão 
se junta a certidão do Egrégio Tribunal Hegional 
Eleitoral, que também confirma que não existe P.':O_ 
dido de registro da Comissão Provisória de llinas 
Gerais do Partido da Frente Liberal. 

Portanto, Sr. Presidente, o que este parecerda 
douta Consultoria da Assembléia Legislativa faz 
é conhecer de uma certidão de fato, transforman-
do-a em Direito, porque, na verdade, a douta Co~ 
sultoria passa o carro adiante dos bois.Se a Ju~ 
tiça Eleitoral não conhece efetivamente de direi 
to sobre a Frente Liberal, como poderá conhecer 
senão por conveniência a douta Consultoria da A~ 
sembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, 
razão pela qual justifico a minha inconformidade 
com a decisão adotada pela douta Presidência des 
ta augusta Casa. 

287~ REUNIÃO OHDINÁRIA 
Discurso proferido em 12/3/85 pelo Sr. Deputa-

do Samir Cecilio. 
O SR. DEPUTADO SAMIR CECÍLIO - Sr. Presidente 

e Srs. Deputados, ocupamos hoje esta Tribuna pa-
ra dizer que encaminhamos ã 11esa um pedido de 
uma Reunião Especial e Solene em homenagem ã me-
mória de Gustavo Capanema. 

Iríamos ler, desta 'l'ribuna, o nosso requerime~ 
to, mas o nobre Deputado Jésus Trindade Barreto 
nos poupou este trabalho, quando traçou aqui, s~ 
mariamente, um perfil deste grande homem, dizen-
d? que, em ocasião especial, o Plenário iria fa-
ze-lo de maneira mais completa. 

Naturalmente, a delicadeza do nobre Deputado se 
r~feria ao nosso pedido, porquanto ele assinou til!!: 
bem o apoiamento a esse nosso requerimento. 

Eu gostaria de lembrar a esta Casa que vi e li, 
nos jornais de alguns dias atrãs, que o Preside~ 
te Tancredo Neves deseja impor neste Pais um pr~ 
cesso de austeridade. 

Uma das coisas que preocupa s. Exa. é o exces-
so de gastos que se fazem em diversos órgãos do 
Governo, com a propaganda de suas atividades. 

Queremos crer que quem trabalha nao precisa 
propagar. Isto salta aos olhos do povo e dos pa~ 
lamentares. O que é preciso, a partir de agora,e 
que se faça economia com o dinheiro do povo, que 
direcionemos o dinheiro do erário público para 
as obras de interesse vital da coletividade. 

Gostaria de estender este apelo a esta Casa e 
aos diversos órgãos públicos: vamos poupar para 
que o povo tenha aquela administração que espera. 

287~ REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso proferido em 12/3/85 pelo Sr. Deputa-

do Jésus Trindade. 
O SH. DEPUTADO J~SUS TRINDADE - Sr. President~ 

Srs. Deputados, em nome do Partido da Frente Li-
beral e por solicitação do eminente Líder, Devu-
tado Delfim Ribeiro, venho pedir, Sr.Presidente, 

que a reportagem do "Estado de Minas" do dia de 
hoje, no 29 caderno, destinado ã figura saudosa 
de Gustavo Capanema, reportagem sob o título "Cus-
tava Capanema, o Homem Político a Toda Prova",s~ 
ja transcrita "ipsis litteris" nos anais da Asse~ 
bléia Legislativa. ~ uma homenagem pequena, pro-
visória, passageira, do nosso Partido. Porque é 
claro que o Plenário, como um todo, vai, oportu-
namente, homenagear a figura invulgar do grande 
mineiro que acaba de nos deixar. 

Sr. Presidente, Gustavo Capanema, com mais de 
50 anos de vida pública, pertenceu a essa notá-
vel escola da política mineira, que produziu 
vultos extraordinários como Benedito Valadares,Jus 
celino Kubitschek, José Maria de Alkimim, Tancr~ 
do Neves e tantos outros, naturalmente fixando= 
me apenas no Partido Social Democrãtico, o part! 
do a que pertenceu o extinto, que é o que foi, 
no dizer do grande parlamentar e culto escritor, 
Pedro Maciel Vidigal, em sua obra recente, deno-
minada "!(eligião, Política e Humanismo", "a maior 
escola política do Brasil". 

O SR. DEPUTADO S~RGIO EIIÍLIO - V.Exa. me perm! 
te um aparte? 

O SH. DEPUTADO J~SUS TRINDADE - Um instante, 
por favor, para que eu ~ermine o me~ pens~~ento. 

Nós, que somos origina~ios da ant1ga Un1a0 De-
mocrática Nacional, de 11llton Campos ,Gabr1el Pas-
sos, Carlos Lacerda, do Brigadeiro Eduardo Gomes, 
de Pedro Aleixo, de nondon Pacheco, de Oscar CoE 
rea e de tantos outros eminentes vultos do nosso 
cenário como José Bonifácio, o pai do nosso Se-
cretári~, esse simpático Deputado José Bonifácio 
Filho originário que sou, e com muito orgulho, 
dessa'outra corrente política mineira e brasile! 
ra reconhecemos e concordamos com a afirmativa 
de' Pedro 11aciel Vidigal quando S. Exa. , em seu 1! 
vro mencionado há pouco, assevera inclusive para 
a posteridade que o velho PSD, Partido também de 
origem do futuro Presidente Tancredo Neve~, esse 
PSD foi e é, se assim podemos nos refer1r, a 
maior escola política do Brasil. A essa escola peE 
tenceu Gustavo Capanema, que hoje nos deixa. A 
sua morte apaga, no firmamento da política e da 
cultura brasileiras, uma estrela brilhante, uma 
estrela que brilhou intensamente por meio século 
ou mais. 

Nós vamos nos furtar de fazer referência ã atu~ 
ção de Gustavo Capanema, nesses ligeiros dez mi-
nutos, porque, primeiro a reportagem é completa 
e, segundo, no momento oportuno, quando este Pl~ 
nário marcar a data para a homenagem à memória 
de Gustavo Capanema, aí sim os oradores certam~~ 
te, com mais brilho e profundidade, focalizarao 
a personalidade d? jurista, ~o.gran~e :eformador 
do ensino no Bras1l e do pol1t1co m1ne1ro, Gust~ 
vo Capanema. 

com estas palavras ligeiras, deixo a minha ho-
menagem em nome do Partido da Frente Liberal, P.':O_ 
dindo a transcrição do editorial "Gustavo Capanema-
0 Homem Político a Toda Prova". 

Não sei, meu caro Deput~do Sérgio Emílio, se o 
neg imen to me permite, corr-o quero, a tender a "!.. 
Exa., que me solicita um aparte. Lamento!mas n~o 
devemos quebrar o Regimento. V. Exa. ter a enseJo, 
com seu verbo, com sua palavra, desta Tribuna,de 
referir-se à memória de Gustavo Capanema. 

Deixo pois, em nome da nossa agremiação, a h~ 
menagem'a Gustavo Capanema, a saudade dos minei-
ros a reverência nossa a um grande vulto das 1~ 
tra~, da cultura e da política, do grande Estado 
de !Unas Gerais. 

"O HOMEH POLÍTICO A 'l'ODA PROVA 
Editorial de Pesquisa 

Ao tomar conhecimento da morte do ex-ministro 
Gustavo capanema, o presidente eleito Tancredo 
disse, em Brasília, que "a cult~ra mineira fi-
cou desfalcada de um de seus ma1ores valore~.~a
panema foi grande em tudo o que fez como 11lnlS-
tro da Educação, como deputado federal, como se-
nador. Perde o País uma de suas maiores expres-
sôes, um de seus homens públicos mais cultos e 
mais completos". 

coube a esse mineiro de Pitangui, que foi Mi-
nistro da Educação e Saúde, no primeiro mandato 
de Getúlio Vargas, introduzir, durante os onze 
anos de sua permanência na Pasta, uma reorganiz~ 
ção profunda no sistema educacional brasileiro, 
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com mudanças e critérios que ainda hoje se fazem 
sentir. Tinha clara consciência da necessidade 
da difusão do ensino técnico e profissionalizan-
te e, ao mesmo tempo - o que é raro, uma clara 
visão da importância do humanismo na formação da 
juventude. Seus principias neste ponto foram mu! 
to bem definidos por ele mesmo, no discurso ~ue 
fez em Nova Delhi, Capital da índia, aonde foi 
chefiando a delegação brasileira à Conferência 
da UNESCO: "a educação e cultura - disse Gustavo 
Capanema - precisam, em todo o mundo, dar maior 
profundidade à preparação técnica dos estudantes 
e trabalhadores manuais e intelectuais de todas 
as categorias e porfiar no sentido da formação do 
humanismo, que, sem abandonar, em cada povo, as 
experiências das passadas gerações, expressas nos 
seus grandes clássicos, entre a conquistar uma 
idéia nova de humana universidade". E mais adian 
te precisou ainda mais seu pensamento: "devo acres 
centar que, no fundo da idéia de humanismo, resi 
de o fundamental principio da liberdade, liberdã 
de dos povos e dos homens e que esse principiõ; 
sempre em perigo, não pode deixar de ser, para 
todas as instituições de educação e cultura do 
mundo, uma preocupação de caráter permanente". 

A carreira politica 
Capanema nasceu, em 10 de agosto de 1900, no 

Município de Pitangui, filho de Gustavo Capanema 
e de dona !1arcelina Júlia de Frei tas Capanema. 
Ali fez o curso primário. Os estudos secundários 
foram realizados no antigo Colégio Azeredo, no 
Colégio Arnaldo e, finalmente, no Ginásio Minei-
ro, hoje Colégio Estadual. De 1925 a 1930, vol-
tou a Pitangui, onde iniciou a carreira politica 
elegendo-se vereador. Dedicou-se também â advoca 
cia e foi professor na Escola Normal. Havia con:-
cluido o curso de Direito, em 1924, tendo recebi 
do o Prêmio Rio Branco, que era conferido ao me:-
lhor aluno dos cinco anos do curso; AbgarRenault, 
seu colega e amigo, foi o orador da turma e, pa-
raninfo, o desembargador Tito Fulgêncio. Em 1930, 
de novo em Belo Horizonte, depois de passar cin-
co anos em sua terra natal, assumiu o cargo de 
secretário particular do Presidente do Estado,Ole 
gário Dias Maciel. Em 1931, foi nomeado Secretá~ 
rio do Interior e, em 1933, assume a Intervento-
ria de Hinas quando do falecimento de Olegário Ma 
ciel. Em 1934, é convidado pelo presidente daRe 
pública, Getúlio Vargas, para assumir o Ministé= 
rio da Educação, em virtude da renúncia do minei 
ro de Formiga Hashington Ferreira Pires. A par:-
tir de 1946, foi deputado federal em várias le-
gislaturas, sempre trabalhando na Câmara, como 
membro da Comissão de Constituição e Justiça.Foi 
um dos principais redat0res da Constituição de 
1946. Em 1951, era lider da maioria e foi ainda 
nesta função que pronunciou um histórico discur-
so no dia do suicidio de Vargas. Em 1956, che-
fiou a delegação brasileira à Conferência Mun-
dial da UNESCO, em Nova Delhi. Em 1959, ê nomea-
do Ministro do Tribunal de Contas da União. Em 
1970, foi eleito senador por Hinas Gerais, tendo 
exercido integralmente o mandato. 

Educação 

De sua permanência à frente do Ministério da 
Educação, ficaram realizações que deixaram mar-
cas no ensino e na cultura do Pais. De inicio, 
chamou para a chefia de seu gabinete o poeta Car 
los Drummond de Andrade, que antes tivera iguai 
missão na Secretaria do Interior, em Minas Ge-
rais. Uma de suas primeiras preocupações foi cons-
truir a sede própria que o órgão ainda não pos-
suia. Colocou em concorrência pública o projeto, 
mas deixou de aceitar a planta vencedora, pagan-
do, porém, o prêmio devido. Chamou então profis-
sionais modernos, então quase desconhecidos, en-
tre eles o arquiteto Lúcio Costa, que chefiou a 
equipe, assessorado por Le Corbusier. E' quando 
aparece o jovem Oscar Niemeyer, que viria a ter 
renome internacional, imortalizado, como se sabe, 
nas obras da Pampulha e na construção de Brasí-
lia. O edificio foi sendo levantado, na avenida 
Graça Aranha, com a determinação do ministro,ape 
sar das criticas e da polêmica levantadas pelos 
conservadores. Outros artistas, também modernos, 
foram chamados a colaborar e o Palácio da Cultu-
ra acabou recebendo obras de Portinari, Bruno 

Giorgi, Burle Marx e outros. Esse edifício que, 
depois, se tornou, por suas linhas modernas e pe 
la funcionalidade, um dos marcos da arquiteturã 
nacional, recebeu, em 1982, o nome de "Edificio 
Gustavo Capanema". Como ministro, fiel a seu prin-
cipio de sempre prestigiar a cultura nacional,in 
traduziu importantes reformas no ensino secundá:-
rio, comercial, agricola e industrial, com a 
criação, no Rio de Janeiro, Manaus, são Luis e 
em Vitória, de escolas profissionais padrão. Fun 
dou o Patrimõnio Histórico e Artístico Nacional; 
criou museus, o Instituto Nacional do Livro e o 
Serviço Nacional de Teatro. Promoveu a edição de 
grandes obras, como "Autos da Devassa da Inconfi 
dência ~Une ira" e as "Obras Completas de Rui Ilar 
bosa". Em 1942, firmou tratado com a Academia de 
Letras de Portugal, estabelecendo a unidade or-
tográfica da lingua portuguesa. No seu tempo de 
ministro, os problemas da saúde estavam vincula-
dos ao Ministério da Educação. Neste particular, 
retirou dos serviços de saúde pública o seu cará 
ter local e carioca, projetando-os no Brasil in:-
teiro, através de uma rede nacional de leprosá-
rios, sanatórios e centros de saúde, já construi 
dos, mas praticamente abandonados em várias re= 
giões do Pais. 

O homem público 
!lo posto de Secretário do Interior de Minas re 

velaram-se algumas das qualidades do politico. 
Assistiu a uma profunda alteração na paisagem so 
cial, politica e econõmica do Brasil. Não raro; 
participou dos acontecimentos desse periodo. Foi 
negociador sagaz e discreto, que conciliou ten-
dências opostas, removeu obstáculos, buscando ob 
ter um clima de paz para o seu Estado. Em 1958; 
depois de ser Ministro do Tribunal de Contas da 
União, voltou a candidatar-se a deputado federal , 
ficando na suplência, mas assumindo a cadeira em 
1960. Em 1962, novamente candidato, consegue se 
eleger. No Congresso Nacional, partidário do in-
tervencionismo econômico, defendeu o monopólio 
do petróleo, dos minerais atômicos, da eletrici-
dade, das telecomunicações e dos transportes fer 
roviários. Comandou a primeira reforma adminis= 
trativa que resultou na criação do Ministério da 
Saúde. Defendeu a reforma agrária cooperativista, 
sendo contra as experiências coletivistas e é fa 
vorável à desapropriação dos latifúndios improdu 
tivos, com indenização em dinheiro ou titulas dã 
divida pública, com cláusula de correção monetá-
ria. Sempre lutou pelas reformas bancária e tri-
butária. Não faz oposição ao reatamento de rela-
ções diplomáticas com a URSS e defende os princi 
pios da não-intervenção e da autodeterminação dos 
povos. Eleito senador, continua a partilhar dos 
mesmos principias, embora o quadro politico na-
cional seja outro, após a Revolução de 64. Dura~ 
te toda a sua vida, Gustavo Capanema entregou-se, 
com grande dedicação, a tudo o que fez,mantendo-
se fiel âs suas idéias modernizadoras e aos prin 
cipios reformistas da economia e da sociedade bra:-
sileira." 

2871;\ REUNIÃO ORDINJI.RIA 
Questão de ordem suscitada em 12/3/85 pelo Sr.De 

putado Sylo Costa. 
O SR. DEPUTADO SYLO COSTA - Sr. Presidente, te 

nho a declarar que não tenho interesse nenhum nã 
formação do Partido da Frente Liberal. Se formar, 
bem. Se não, amém. Não desejo sequer felicidades 
a eles. A alguns amigos desejo que sejam felizes, 
a outros, me importa pouco saber o destino, ain-
da mais do Partido Politico da Frente Liberal, que 
não quer dizer coisa nenhuma diferente do PDS, 
porque se trata daqueles pedessistas que, não se 
conformando com a derrota eleitoral, resolveram 
passar para a situação. Para mim não representa 
nada. 

Estou neste partido e não pretendo sair. Minha 
posição é esta. Se continuar existindo, continu~ 
rei fazendo politica. Se não existir mais o PDS, 
deixo a politica, porque não sou profissionalne~ 
ta área. Sei fazer outras coisas, pouco me impo~ 
ta saber e não concordo definitivamente com as 
dificuldades existentes na legislação eleitoral 
para a criação da Frente Liberal e, muito menos, 
a criação de outros partidos. Por mim, podem criar 
quantos partidos quiserem. Tomara que criassem 



bastante partidos para que cada um de nós ocupe 
um partido e pàra que cada um fique do lado que 
c1uiser. 

~ preciso que se diga que não sou nem culpado 
e nem autor e nem participei desta legislação au 
toritária que está aí. Não tenho nada com isto-:-
Estou seguindo a regra, porque conheço a lei e 
sei que tem que ser cumprida. Não posso querer 
modificar a lei, por suposição, aplicada a legis 
lação positiva, porque acho que deve ser mudada-:-
Aqui alguns dizem que deve ser mudada. 

A legislação vige no tempo e no espaço. Este é 
um princípio de direito e a lei que está vigente 
é esta. Não fui eu quem fiz a lei; quem a fez fo 
raro os Deputados Federais, o Sr. José Sarney,que 
era Presidente da Arena; o sr. Aureliano Chaves; 
o Sr. Marco Maciel, que era Presidente da Câmara 
Federal. Não fui eu. Ninguém me perguntou nada. 
Acho que esta lei é uma desgraça, ela não é nada 
mais do que representativa da ditadura, do que 
esta legislação que está aí. Foram os ditadores 
que a fizeram. Não me consta que nenhum Deputado 
Estadual tenha comparecido para dar opinião a e~ 
se respeito. Sou contra esta legislação feita por 
esses aproveitadores e traidores da marca de Jo-
sé Sarney, Aureliano Chaves, Marco Maciel e ou-
tros. 

287~ REUNIÃO ORDINÁRIA 
Questão de ordem suscitada em 12/3/85 pelo Sr. 

Deputado Luiz Vicente. 
O SR. DEPUTADO LUIZ VICENTE - Sr. Presidente, 

é com satisfação que a Bancada da Frente Liberal, 
hoje, em virtude de decisão prolatada por V. Exa., 
reconhecida nesta Casa como Bancada vem repetir 
p~blicamente, alto e bom som, o que'nós,em Que~ 
tao de Ordem de 19 de março, neste Plenário, ja 
dizíamos: isto é, confiar no tirocínio e na reti 
dão da Presidência para decidir, com a tranquili 
dade que lhe é peculiar, a Questão de Ordem le-
vantada pelo douto Deputado Artur Fagundes. 
Vemo~ com satisfação e reconhecimento que esta 

Casa nao tem solução de continuidade de sua ca 
pacidade e seu tirocínio, pois a questãofora pr~ 
posta a~ ex-Presidente Deputado Genésio Bernard! 
n? e hoJe, .P~la primeira vez, vemos V.Exa. ass~ 
m1r a Pres1dencia e tomar essa decisão que muito 
nos gratifica. 

Reservo-me o direito de discutir o entendimen-
to do Deputado Artur Fagundes com relação ao pa-
recer exarado pelo Consultor-Geral Professor Mar 
cela Leonardo. A fundamentação jurldica demonstrã 
que, no corpo da nossa Consultoria, temos doutos 
homens,_ dignos, probos e conhecedores do Direi to. 
Quanto a consideração relativa ao informe feito 
a V._E~a. de que pode o interessado recorrer ao 
Plenar1o, ouvida a Comissão de Justiça, procedeu 
S. Exa., o Consultor-Geral com a conveniência e 
a dignidade que lhe compet~, dando ao Presidente 
da C~sa~ ao julgador supremo, todos os informes 
de d1re1to necessários à sua decisão. 

Agradecemos, pois, aquilo que é de justiça: o 
reconhecimento de que, de fato e de direito, a Ban 
cada da Frente Liberal existe. 

287~ REUNIÃO ORDINÁRIA 
Questão de ordem suscitada em 12/3/85 pelo Sr. 

Deputado Luiz Vicente. 

O SR. DEPUTADO LUIZ VICEN'rE - Sr. Presidente, 
efet~vamente não é pretensão minha refutar o en-
~en~u~ento do Deputado Sylo costa e nem as razões 
J~r1d1cas e suas convicções expedidas em Plená-
r1o. 

Gostaria de considerar que os argumentos expe-
d~dos pelo Consultor-Geral, informamos a V.Exa., 
sao argumentos auxiliares à convicção da douta 
Presidência e não à convicção das partes intere~ 
sada~: Isto aí restaura todo o caminho processu-
al, .Ja dito no próprio parecer, e não cabendo di~ 
cut1r aqui o sim, o não, o porquê, o como. 

Entretanto, nas considerações do Deputado Sylo 
Costa, gostaria de ressalvar um tópico. Toca-me 
profundamente o zelo, o carinho e a dedicação que 
o PDS nos dispensa com cuidado para que o nosso 
partido venha a se constituir da melhor forma ju 
rídica, sem nenhum senão. Isto evidencia que o paÍS 
vive atualmente as melhores condições democráti-
cas e que os partidos entre si querem se favore-
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~er~ c:iticam até m~smo_esta lei partidária que 
1n~1ab1l1za a aglut1naçao dos homens em torno de 
ideias. O Partido da Frente Liberal agradece sen 
sibilizado o interesse do PDS. 

287~ REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso proferido em 12/3/85 pelo Sr. Deputa-

do Clodesmidt Riani. 
O SR. DEPUTADO CLODESMIDT RIANI - Sr. Presiden-

te, Srs. Deputados, ocupamos hoje a tribuna pa-
ra trazer um assunto de suma importância, publi-
cado pelo "Tribuna de Minas", jornal de Juiz de 
Fora: (- Lê:) 

"Câmara Autoriza Tarcísio 
Prefeito viajou autorizado a negociar com o Estado 

Apesar da matéria ser de grande importância pa-
ra Juiz de Fora, a Câmara Municipal não recebeu 
populares na manhã de ontem. Só duas pessoas vi-
ram o Legislativo aprovar, por unanimidade, em 
três reuniões extraordinárias, a mensagem do pre-
feito Tarcísio Delgado que autoriza o Município 
a transferir para o Estado as ações de capital 
da Siderúrgica Mendes Júnior e, com isto, a dí-
vida contraída pela Prefeitura com a implantação 
do empreendimento. 

Era o fim de uma novela que começou em 67, quan-
do foram iniciados os estudos para que a Side-
rúrgica viesse para a cidade, mas a sua implan-
tação só começou em 77, quando o Município assu-
mia uma divida de 25 milhÕes de dólares, que che-
ga, hoje, a 45 milhões de dólares. 

Para os vereadores, foi um momento de emoção, 
em que foram lembrados todos os prefeitos que de-
ram a sua contribuição para que "o sonho se tor-
nasse uma realidade". Itamar Franco, Agostinho 
Pestana, Saulo Moreira, Mello Reis, Tarcísio Del-
gado foram nomes pronunciados mais de uma vez, mas 
os vereadores não se esqueceram dos colegas que 
atuaram em outras Câmaras, as passadas, que aju-
daram a Siderúrgica a se instalar, votando em ma-
térias que favoreceram a sua implantação. 

Luis Gonzaga de Campos Bastos, em entrevista, 
lembrou de José Mendes Júnior, já falecido, ex-
presidente do conglomerado Mendes Júnior, quedes-
de o início manifestou o desejo de ver.um de seus 
empreendimentos em Juiz de Fora, reparando um ato 
das décadas de 40 e 50, quando foi anunciada a 
vinda para a cidade da siderúrgica que hoje se 
encontra em Volta Redonda. Não veio para Juiz de 
Fora por razões políticas. 

Também foi um momento para criticas. O ex-go-
vernador Francelino Pereira não foi poupado. João 
Carlos Campos lembrou que ele esteve aqui às vés-
peras das eleições, quando declarou que solucio-
naria o problema do endividamento da cidade num 
prazo de 45 dias. Foi, como disse João Carlos, um 
engodo. Ficou só na promessa. 

A deselegância do ministro da Indústria e Co-
mércio Murilo Badaró, na inauguração da Siderúr-
gica, voltou a ser lembrada, quando o próprio João 
Carlos destacou que o ministro citou apenas o De-
putado Fernando Rainho e o ex-prefeito Mello Reis 
como os pais da criança. Tudo, no entanto, ter-
minou bem, os vereadores, à tarde, foram em co-
missão até o Secretário de Governo, Rubem Barbo-
sa, anunciar o resultado das reuniões e deseja-
ram que a Assembléia solucione o problema do Hu-
nicipio o mais breve possível." 

Deparamos, Srs. Deputados, que, quando 
a esta Casa a solução enviada por aquela 
tura ao Sr. Governador do Estado, todos 
rem para que o assunto possa ser resolvido. 

Aprovação em tempo recorde 

chegar 
Prefei-
colabo-
(- Lê:) 

A mensagem do prefeito Tarcísio Delgado que doa 
ao Estado as ações que o Município detém no ca-
pital da Siderúrgica Mendes Júnior pôde ser vo-
tada em tempo recorde, graças aos membros das Co-
missões de Legislação e Justiça e de Finanças, que 
apresentaram um parecer favorável conjunto à ma-
téria. Com isto, colaboraram para que o Municí-
pio se livrasse da divida assumida para a implan-
tação do empreendimento que estava onerando os 
cofres públicos e reduziu a zero a capacidade de 
endividamento da cidade. 

o presente projeto de lei que a nossa atual Câ-
mara tem a oportunidade histórica de votar vem 
coroar o trabalho de muitas que nos antecederam. 
Temos como um privilégio o poder de dar parecer 
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na matéria que de uma vez por todas, significa 
o ponto de partida para a verdadeira redenção eco-
nômica do Município, colocaram os rrembros das duas 
comissões. 

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA 
Atos do Governo 

Lei n9 6.697, de 5 de março de 1985. 
Autoriza o Município de Juiz de Fora a trans-

ferir para o Estado de Minas Gerais as ações do 
capital da Siderúrgica Mendes Júnior S/A que men-
ciona. 

A Câmara Municipal de Juiz de Fora aprova e eu 
sanciono a seguinte lei: 

Art. 19 - ~ o Município de Juiz de Fora auto-
rizado a dar em pagamento ao Estado de Minas Ge-
rais a totalidade das ações preferenciais que de-
tenha no capital da Siderúrgica Mendes Júnior S/A, 
seus desdobramentos, bonificações e direitos pre-
sentes e emergentes, inclusive correção de ati-
vo. 

Parágrafo único - A dação de que trata o arti-
go decorre da transferência a ser feita ao Esta-
do de Minas Gerais, na sua condição de fiador, das 
dividas do Município de Juiz de Fora para com o 
Banco de Crédito Real de Minas Gerais S/A e para 
com o Banco do Estado de Minas Gerais S/A, con-
traídas para a implantação da Siderúrgica Mendes 
Júnior S/A. 

Art. 29 - A referência financeira para a ope-
ração a que se refere esta lei é o saldo atual da 
divida do Município para com as instituições men-
cionadas no artigo anterior, mais o montante fi-
nanceiro já honrado pelo Estado de Minas Gerais, 
que atingia, em 31 de dezembro de 1984, o total 
de Cr$99.010.046.808. 

Art. 39 - Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação, revogada a Lei n9 5.721, de 20 
de dezembro de 1979. 

Paço da Prefeitura de Juiz de Fora, 5 de março 
de 1985. Tarcisio Delgado, Prefeito Municipal. Ma-
ria Margarida Martins Salomão, Secretária Muni-
cipal de Administração, 

Srs. Deputados, a nossa satisfação é grande, 
porque a Mendes JÚnior já está instalada em Ju-
iz de Fora. Assistimos à sua inauguração, à qual 
compareceu o Exm9 Sr. Presidente da República, 
fizemos aqui um comentário a respeito. Agora, com 
esse endividamento, a Prefeitura de Juiz de Fora 
não tinha condições de pagar nenhuma parcela. To-
dos os Governadores de Estado pagaram a divida pa-
ra a Prefeitura, mas ela está limitada, não tem 
condições de fazer empréstimos em bancos, porque 
está praticamente glosada. E agora, com o Estado 
encampando a divida da parte da Mendes Júnior, é 
lógico que a Prefeitura Municipal poderá fazer 
empréstimos, se se fizerem necessários, para aten-
de~ às reivindicações do povo de Juiz de Fora. 

E ficamos satisfeitos porque a Câmara de Ve-
readores atendeu prontamente, em três reuniões ex-
traordinárias consecutivas, ao que era necessá-
rio para a Prefeitura Municipal. 

Esperamos que a Assessoria do Sr. Governador 
Hélio Garcia não demore em enviar a esta Casa a 
mensagem respectiva para que possamos aprová-la 
mais rápido possível. Estou certo de que os se-
nhores Deputados, nobres colegas, hão de concor-
dar conosco para a aprovação rápida da mensagem. 

288~ REUNIÃO ORDINÁRIA 
Questão de Ordem suscitada em 13/3/1985 

Sr. Deputado Raimundo Rezende. 
pelo 

O SR. DEPUTADO RAIMUNDO REZENDE - Considerando 
o pronunciamento do Deputado Jésus Trindade, a res 
peito da conclusão a que chegou a Comissão que 
foi presidida por nós, com a finalidade especifi 
ca do assunto que ele, com muita propriedade~ 
apreciou, ou seja, a inconstitucionalidade daLei 
que foi por nós apreciada nesta Comissão, deve-
mos informar a V. Ex~ que a Comissão terminou 
seus trabalhos, que foram processados criteriosa 
mente, e entregue o resultado com a sugestão ao 
ex-Presidente desta Casa, o ilustre Deputado Ge-
nésio Bernardino. 

o Deputado Jésus Trindade, como um dos mais 
ilustres Deputados nesta Casa e componen·te da Co 
missão, que nos honrou com a presidência, nos afir 
mou algumas vezes a respeito da necessidade de 

uma providência relativa ao assunto das conclu-
sões a que chegou essa Comissão. O Presidente de 
então nos informou que havia delegado um dos De-
putados desta Casa para assessoria de Parecer a 
respeito do assunto e que aguardava o pron~ncia
mento desse Deputado. Hoje, por uma questao de 
ordem; o ilustre Deputado Jésus Trindade vol~a 
ao assunto, que deve realmente merecer a atençao 
dos Srs. Deputados. 

Portanto, agradecemos as palavras do nobre De-
putado Jésus Trindade e trazemos também esta in-
formação, que serve como subsidio a V. Ex~ para 
que esse assunto retorne à consideração e estu-
do que merece. Huito obrigado. 

288~ REUNIÃO ORDINÁRIA 
Questão de ordem suscitada em 13/3/85 pelo Sr. 

Deputado Jésus Trindade. 
O SR. DEPUTADO JÉSUS TRINDADE - Sr. Presiden-

te, duas questões estão me preocupando, ambas d~ 
pendendo, entendo eu, de medidas da Mesa desta 
Casa.A primeira, refere-se à necessidade de se 
corrigir um artigo de uma lei estadual, que esta 
Casa votou no primeiro biênio desta Legislatura. 
É um assunto que extrapolou, que saiu na impre~ 
sa, que foi criticado, que a imprensa até chamou 
de escândalo; é que teria havido uma mudança na 
redação de um projeto de lei. O fato é que a He-
sa, na época presidida pelo ilustre Deputado Ge-
nésio Bernardino, em face da denúncia publicada 
na imprensa - que merece sempre o maior acata~e~ 
to desta Casa, sobretudo quando age no super1or 
interesse da coletividade - nomeou uma comissão 
de Deputados, presidida pelo ilustre colega ~a~
mundo Rezende, da qual tive a honr~ de part;c~
par. Fui o seu Relator, e a Comissao de Inguer1-
to aprovou o nosso relatório e submeteu-o ~ P:e-
sidência, que havia constituído essa com1ssao. 
Nesse nosso relatório, que a comissão aprovou "~n 
totum", sugeríamos que a Mesa adotasse a~ pr<?v~
dências cabíveis para se corrigir um d1spos1t1-
vo da lei estadual, que está em vigor e q~e, no 
nosso entender, é inconstitucional. Essa 1ncons-
titucionalidade está gerando direitos para fun-
cionários de cartórios. Então, é preciso que a 
Casa das Leis, que é o Poder Legislativo, mande 
corrigir esta lacuna que esta Asse~léia, atra-
vés da comissão de Deputados, aver1guou e suge-
riu corrigir a inconstitucionalidade.de_u~a lei 
estadual, que está beneficiando func1onar1os, em 
detrimento do espírito da Carta Magna Federal. 

Outro assunto, Sr. Presidente, é que, em agos-
to do ano passado, entrou em vigor uma Lei Com-
plementar Federal, que tem o n9 46, data~ ~e 21/ 
8/84, e estabelece normas quanto a topon1mos. 

Essa lei, Sr. Presidente, manda que, havendo 
duas cidades ou mais com o mesmo nome, como por 
exemplo em Minas Gerais, ao que eu saiba, temos 
Itapeva: e são Paulo também tem; em Hin~s, temo~ 
Presidente Bernardes, em são Paulo tambem: A Le1 
Complementar Federal manda corrigir ess~ 1~conv~ 
niência, porque, às vezes, uma cor_:espondenc1a pa-:-
ra a nossa cidade vai para a de Sao Paulo e v~ 
ce-versa. 

Indago da Mesa quem vai aplicar esta lei: ~sta 
Casa tem que tomar conhecimento dela, e~am1~a-la, 
pronunciar-se e agir para a efetiva apl1caçao da 
Lei Complementar Federal, que, a meu ver, e. uma 
lei bem inspirada. Precisamo~ evitar q~e haJa em 
Minas, Ceará, Pernambuco e Sao Paulo c1dades com 
o mesmo nome. 

Agradeço a V.Exa. a atenção e peço 
nhecimento destas questões de ordem. 

288~ REUNIÃO ORDINÁRIA 

Discurso proferido em 
do Sérgio Emílio. 

13/3/85 pelo 

que tome co 

sr. Deputa-

O SR DEPUTADO S~RGIO EMÍLIO - Sr. Presi?ent~, 
· • 'd v d"naoex1s Srs. Deputados, apesar do 'P~rt 1 0 er ~ m va 

tir oficialmente em nosso Pa1s, ele ex1ste e 
• ses de cultura rios países da Europa, pa1ses es C 

mais avançada, onde ele se faz representar nas a-
sas Legislativas, Prefeiuras, nos Poderes Execu-
tivo e Legislativo. . _ 

Nós, que pertencemos a este P~rt1do ha ~astan
te tempo, vimos lutando no sent1do ~e se ~mplan
tar órgãos oficiais de defesa do Me1o Amb1ente. em 
nosso Estado e em nosso Pais. Lembro-me perfe1t~ 



mente de que, quando o Dr. 'l'ancredo Neves foi elei-
to Governador do Estado, nós imediatamente o pro-
curamos no sentido de que ele implantasse em Mi-
nas Gerais a Secretaria Estadual de Defesa do Me:io 
~b~ente. Naquela época S. Exa., o Governador, ju.§_ 
tLflcava como sendo de ordem financeira as difi-
culdades que teria para implantação de uma Secre 
taria especifica de Defesa do Meio Ambiente. -

Posteriormente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
estivemos novamente já com o Presidente eleito 
Tan~redo Neves, .e conduzimos a ele exposição d~ 
motlvos, ampla Justificativa e argumentos váli-
dos, solicitando a criação do Ministério de Defe 
sa do Meio Ambiente. Na época, o Presidente Tan= 
credo Neves nos dizia que era sensível ao proble 
ma e que iria estudar, com todo o cuidado a si= 
tua?ão. Pensava ele em realmente criar um' órgão 
s<;>c7a1 de defesa do meio ambiente. Ontem, para fe--
llcldade nossa, o Presidente ocupou todas as re-
de~ d~ televisão e anunciou para todo o Pais a 
crlaçao do Ministério do UrbaniS!lD e Defesa do Meio 
Ambiente. 
E~identemente~ Sr. Presidente, que não estamos 

a9u7 P~ra as~umlr a paternidade da criação de um 
Mlnlsterio tao importante. Mas é com satisfação 
que participamos deste objetivo, que levamos nos 
sa.mensagem, nosso apelo ao Presidente da Repú= 
bllca. Ele, pensando no assunto, preocupado com 
o problema e bem assessorado pelos seus conpanhei-
ros, resolveu criar o Ministério de Defesa do Me:io 
Amb~e~te. Não f~ i a nossa humilde participação que 
deflnlu a criaçao de um Ministério mas houve uma 
manifestação e preocupação nossa p~ra a criação 
desse Ministério. 

Esta é a razão pela qual, sr. Presidente e Srs .• 
Deputados, ocupamos a Tribuna hoje, para congra-
tularmo-nos com o Sr. Presidente da República,Dr. 
Ta~cr~do Neves, congratularmo-nos por ser ele o 
prlmelro Presidente da República a se preocupar 
de fato com a ecologia e com o meio ambiente de 
nos~o ~ais, po: ser ele o primeiro Presidente da 
Republlca a crlar um Ministério de Defesa do Meio 
Ambient~. Nós sempre lutamos por esse objetivo 
quanto a defesa do meio ambiente em nosso Estado 
e em nosso Pais e esbarramos em dificuldades, 
~m <;>bstác~los íngremes para alcançarmos esse ob-
]~tlvo. Ja existe um órgão não a nível ministe-
rlal, ~as.ligado à Presidência da República e na 
dependencl~ de outros órgãos, para cuidar da de-
fesa do me:-o_ambiente. Este órgão não tem forças 
e. nem condlçoes para promover a defesa do meio am 
~lente em.nosso_Pais. Verificamos daí, Sr. Presi~ 
en~e! a lmportancia desse Ministério. ~ como se 

estlvessemos defendendo o patrimônio que perten-
ce a futuras gerações. No momento em que defende 
mos 0 me~o ambiente, defendemos a ecologia, esta 
~os tambem defendendo a economia nacional. Veja 

· Exa · , Sr · Presidente, apenas para citar como exem 
plo: n<;> momento em que este Ministério controlàr 
a I_'lS~lcul tura, estaremos controlando divisas, as 
mals lmportant:s, para o nosso Pais. E não é só 
0 asp~cto economico. Há também o aspecto social. 
Atraves do controle da piscicultura estaremos for 
~ecen~o proteínas às populações, p;incipalmente 
~s ~als c~rentes e necessitadas. ~ necessário, é 
lnd!spen~a~el, portanto, que se tenha o controle 
d~soas dadlvas ~aturais, para que elas possam seE_ 
v:-r ao nosso_Pals de modo adequado, sério, equi-
llbrado, e nao como vinha sendo feito até agora, 
d~ntr<;> de um desequilíbrio, dentro de uma agres-
sao VlOlenta e irreparável ao meio ambiente. Te-
mo~ veri~icado, Sr. Presidente, destruições as 
mals radlcais em nosso Pais. Veja, v. Exa., que, 
quando um dos satélites americanos sobrevoou o 
solo brasileiro, constatou-se através das suas cé 
lulas fotoelétricas e existência do maior incên: 
di o já verificado no mundo. E r a um incêndio na ma 
ta amazônica, Sr. Presidente, era a destruição t~ 
tal e a transformação em deserto da mata amazôni 
c~, ~ncêndio de proporções realmente inéditas, os 
tecnlcos custaram a acreditar que existisse, na 
face da terra, uma queimada, um incêndio como aque-
le · A destruição foi das piores que já houve no mu~ 
do. Depois, nós pudemos verificar que a área quei-
mada pertencia à Volkswagen, a multinacional Vo~ 
kswagen, que foi para aquela região do Pais para 
destrui-la, liquidá-la, arrasá-la. Naquela épo-
ca, nõs gritamos desta tribuna, denunciando o fa 
to. Mas não existia, lamentavelmente, um órgãõ 
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com força bastante para conter o ímpeto da multi 
nacional que estava destruindo, arrasando. Hoje, 
nós teremos um Ministério, um Ministro a quem 
responsabilizar e a quem recorrer. A criação por 
tanto, do Ministério de Meio Ambiente seri do 
maior valor, não olhando apenas o aspecto líri-
co, poético, do ecologista, do naturalista, mas 
um aspecto real de defesa da economia nacional, na 
defesa de melhores condições de renda para a nos-
sa gen~e e na def~~a do nosso patrimônio, que a 
cada dla se destrol na componente do meio ambien 
te, nós estaremos destruindo uma célula de vida 
sobre a terra, quebramos um elo da corrente da vi 
da, e o Ministério do Meio Ambiente terá missão de 
resguardar e defender estes aspectos. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, fica manifesta 
da aqui nossa congratulação. Apresentamos um Re= 
querimento ao Presidente Tancredo Neves, de aplau 
sos, e de reconhecimento por este seu ato que e~ 
pelha em si a alta sensibilidade do Presidente pa-
ra com os problemas nacionais, desde os maiores 
aos menores, o que demonstra, com clareza inso-
fismável, a preocupação do Presidente para com os 
aspectos sociais, ecológicos, naturais, de nosso 
Pais. Temos certeza de que o Presidente Tancre-
do Neves, com a implantação desse Ministério, es 
tará dando um passo importante no sentido de res 
guardar, para as futuras gerações, aquilo que lhes 
pertence. 

Falo hoje, Sr. Presidente, com a mesma satisfa 
ção e com muito orgulho, porque fui o primeiro 
Prefeito deste País - quando eu tive a honra de 
ocupar a Prefeitura de Sete Lagoas - a instalar 
uma Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambi-
ente, e agora vejo o meu pensamento, o meu obje-
tivo e propósito terem prosseguimento pelo exemplo 
do Presidente Tancredo Neves, quando ele também 
se transforma no primeiro Presidente do País a 
instalar o Ministério do Meio Ambiente. As nos-
sas afinidades serão maiores e melhores, e a mi-
nha admiração pelo Presidente, que já era grande, 
hoje ainda é maior, porque ele vem demonstrando o 
seu tirocínio, sua sensibilidade para com as gr~ 
des causas Nacionais. 

NÓs, que fazemos parte, como eu disse ontem, dos 
grupos ecológicos do Estado, Sociedade Orquidóf! 
la Brasileira, Sociedade Ornitológica, que somos 
Presidente, nesta Casa, da Comissão de Defesa do 
Meio Ambiente, que fazemos parte da COPAM, da Se 
cretaria de Ciência e Tecnologia, todos nós esta 
mos hoje satisfeitos e depositamos a certeza em 
dias melhores na defesa do meio ambiente, atra-
vés da gestão do Dr. Tancredo Neves. 

Fica, aqui, apresentado o nosso voto de congr~ 
tulações com o novo Presidente e a certeza de que de-
positamos nele a esperança na sua ação eficaz, 
equilibrada, experiente, para que o nosso Pais 
não continue sendo destruído em seu patrimônio 
ecológico, para que não continue sendo arrasado 
no seu patrimônio de meio ambiente, para que a 
nossa cultura rupestre seja respeitada e acatada 
por todos os brasileiros, para que as nossas ma-
tas os nossos rios, as nossas nascentes, a nos-
sa ~iscicultura sejam mantidos e ~e tr~nsformem 
em fontes importantes para a econQffila naclonal, mas 
dentro de um equilíbrio racional e de bom senso. 

Fica aqui, portanto, Sr. Presidente, esse nos-
so pronunciamento e os mais efusivos aplausos ao 
Presidente Tancredo Neves e tenha ele a certeza de 
que fez renascer, dentro de cada um de nós, o Par 
tido Verde, que, como disse, já existe nos países 
mais adiantados, mas que existe dentro dos nos-
sos corações, dentro do nosso pensamento e que 
terá, agora, na sua coordenação, para o seu co-
mando e para a sua orientação, o Ministério de Ur 
banismo e Defesa do Meio Ambiente. 

288~ REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso proferido em 13/3/85 pelo Sr. Deputa-

do Hugo Gontijo. 
O SR. DEPUTADO HUGO GONTIJO - Sr. Presidente, 

Srs. Deputados, estou plenamente de acordo ~om o 
requerimento de S.Exa., o nobre Deputado Jose Sa~ 
tana de Vasconcelos, e não somente apóio como 
parabenizo o nobre Deputado pela brilhantee opoE_ 
tuna lembrança em fazê-lo. 

Aproveito a oportunidade que me foi concedida 
por v. Exa., nobre Deputado Dálton Canabrava, p~ 



ra trazer a esta Casa dois assuntos de alta rele 
vãncia para o processo democrático que se inici~ 
rã a partir do dia 15 próximo, com o inicio da 
Nova República. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, sexta-feira pró 
xima passada, por iniciativa própria, tomei a li 
herdade, achando o momento oportuno e adequado, 
de conversar com os companheiros de Bancada do 
PMDB, para sugerir a S.Exa., o Dr. Tancredo de 
Almeida Neves, o nome do ilustre, leal e honrado 
companheiro Carlos Alberto Cotta para ocupar o 
honroso cargo de Ministro da Casa Civil. 

Naquela oportunidade, estava apenas ventilado na 
imprensa o nome do não menos ilustre companheiro 
José Hugo Castelo Branco, que, diga-se de passE: 
gero, apesar de não pertencer à legenda do PMDB, 
durante os 20 anos lutou contra o arbítrio, con-
tra a prepotência, contra o desmando e a corrup-
ção neste País. Apesar de não ser Hugo Castelo 
Branco filiado à nossa agremiação, pessoalmente, 
não tenho nada contra o Ministro que será empos-
sado. Todavia, naquela oportunidade, achei que o 
PMDB de Minas Gerais tinha por obrigação se for-
talecer, uma vez que perdemos o primeiro t~ do 
jogo. Ao ser indicado para Ministro das Minas e 
Energia - Ministério considerado da mai~ alta r~ 
levãncia do Governo - o ilustre homem publico, Dr. 
Aureliano Chaves de Mendonça, estará fortalecen-
do uma sigla que, o mais rápido possivel, será 
nossa adversária. S.Exa., Dr. Tancredo Neves, não 
poderia deixar de fortalecer o PMDB, pois daqui 
a pouco estaremos nas trincheiras das eleições de 
86. Ao assinar esse documento, fi-lo consciente 
de que a sugestão encaminhada ao Dr. 'l'ancredo N~ 
ves não tinha a pretensão de reivindicar. Estáva 
mos apenas sugerindo a S.Exa. que prestigiasse Õ 
PMDB mineiro através do Secretário de Governo, Dr. 
Carlos Cotta, que tão relevantes serviços pres-
tou ao Governo de Minas, quando então era Gover-
nador o Presidente eleito. Quem mais sacrificou, 
quem mais se entregou para composição e para le-
var à Presidência da República o Dr. Tancredo Ne 
ves foi o PMDB. Por que não pleitear? Pleitear 
sim, sugerir também sim. Não é mais do que nossa 
obrigação fazer isso, é questão de autodefesa. Não 
poderia deixar S.Exa. de escolher o nome_mais ho~ 
rado e mais competente, o nome do Secretario de 
Governo Dr. Carlos Cotta. Não vai aí nenhuma res 
trição pessoal ao nome de José Hugo Castelo Bra~ 
co, pessoa por quem tenho o maior apreço e admi-
ração. Mas vai ai uma interrogação: dos quatro 
ministros escolhidos de Minas Gerais, apenas um 
é político, apenas S. Exa. o Vice-Presidente da 
República, Dr. Aureliano Chaves, altamente compe 
tente, e diga-se de passagem, nosso adversário po= 
lítico em 1986. Dr. Dornelles é um homem compe-
tente, mas Dr. Dornelles é um técnico que pres-
tou serviços ao Governo que ora deixa suas trin-
cheiras. Dr. Ronaldo Costa Couto, jovem por quem 
tenho a mais alta estima, é um técnico,ainda que 
sensível. Não está filiado às fileiras do PMDB. 
Também o Ministério a ser criado, Ministério da 
Cultura, será entregue a um homem filiado ao PI1DB, 
mas este Ministério não terá o menor valo~ pera~ 
te uma disputa. É um Ministério limitado a área 
intelectual, aos poetas, filósofos, escritores e 
que muito pouco poderá contribuir para fortale-
cer o PMDB de Minas Gerais. 

Por que fugir da verdade? Assinei esse docume~ 
to, fui o primeiro a encabeçá-lo_e.o farei nova-
mente quantas vezes forem necessar~as. Se algum 
Deputado estiver arr~p~ndido, alguém que estej~ 
acostumado a viver soa sombra do Poder, podera 
retirar sua assinatura. Não retiro minha assina-
tura de onde a coloquei. 

Quero aproveitar a oportunidade para reparar 
uma noticia que saiu publicada no "Estado de Mi-
nas", que afirmava que o Deputado Paulo 0lmada hE; 
via assinado este documento. Houve um "-'<-JU~voco por 
parte de quem publicou. Nesse documento faltaram 
as assinaturas de alguns Deputados ~ o Deput~do 
Paulo Almada achou melhor não assina-lo. Entao, 
quero deixar públic~ que a preferência de S.Exa.~ 
o Presidente da Republica, Dr. Tancrcdo de_Alme! 
da Neves, pelo Ministro da Casa Civil, Jose Hugo 
castelo Branco, não vem desmerecer_e~ abs~luto o 
Dr. Carlos Cotta. Muito pelo contrar~o, qu1sera eu 
o nome lembrado para a Casa Civil e quisera qual 
quer um outro o seu nome lembrado. 

A Bancada do PMDB está de parabéns e também os 
companheiros leais de luta. Mas, se algum compa-
nheiro desejava apor a sua assinatura, poderá ain 
da fazê-lo a qualquer momento, pois o documento 
está em meu poder. 

Gostaria, Sr. Presidente, Srs. Deputados, de 
ler, na íntegra, este documento que não teve ca-
ráter reivindicatório, mas sim o caráter de su-
gestão. 

"Exmo. Sr. Dr. Tancredo de Almeida Neves 
DD. Presidente da Nova República 
Os Deputados da Bancada do PMDB do Estado de 

Minas Gerais, abaixo assinados, vêm mui respeito 
sarnento sugerir a V. Exa. o nome do atual Secre= 
tário de Governo do Estado de Minas Gerais, Dr. 
Carlos Alberto Cotta, para ocupar o honroso car-
go de Ministro da Casa Civil do Governo de V.Exa. 

Como V. Exa. bem sabe, o nobre Deputado Carlos 
Cotta tem honrado e dignificado a classe politi-
ca de Minas Gerais e do Brasil com sua lealdade, 
com seu trabalho e sua total dedicação à causa pú 
blica. -

Certos de contarmos com a atenção de V.Exa. a 
esta nossa sugestão, reiteramos a nossa mais ele 
vada estima e distinta consideração." 

Este documento contém as assinaturas de 36 De-
putados da Bancada do PMDB. Isto é motivo para 
qualquer companheiro do PMDB se sentir envaideci 
do, honrado e enobrecido de ver que na Bancada do 
PMDB há união, há solidariedade, principalmente 
aqueles que, como outros aqui, enfrentaram os di 
fíceis anos de 1964 até os alegres dias de 1985~ 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, sou considera-
do talvez um jovem otimista, porém não-utópico, 
não-surrealista. Sei perfeitamente que o Minist~ 
rio composto para trabalhar a partir do dia 15 
próximo não.é o melhor, mas é, dentro da conjun-
tura atual, o melhor que se pôde formar. Basea-
dos nessa realidade, iremos enfrentar a situação 
e pediria a V.Exa., Sr. Presidente, a liberdade 
para ver publicada em nossos anais e em nosso DiÉ: 
rio Oficial uma reportagem que considerei extre-
mamente significativa para demonstrar as dificul 
dades que o nosso querido Presidente irá enfren-
tar, a partir de 16 de março. É uma mensagem de 
uma pessoa que eu admiro, apesar de não conhecer 
pessoalmente - Joelmir Betting. Tem o titulo de 
"Sentado na bomba" e foi publicada no "Correio 
Brasiliense". 

Essa reportagem tem a oportunidade de mostrar 
que 40 milhões de brasileiros estão em estado de 
pobreza relativa, enquanto que 30 milhÕes estão 
em estado de miséria absoluta. Esse é o legado 
dos 20 anos de autoritarismo. 

Pediria aos Srs. Deputados que dessem sua ate~ 
ção a alguns itens que considero importantes e 
que gostaria de ressaltar. Dentre os indicadores 
elaborados pelo Estado Maior das Forças Armadas, 
alguns são estarrecedores e nos trazem grande apr~ 
ensão quanto aos próximos anos. Assim, passo a 
ler o artigo, para que conste nos anais desta Ca 
sa. 

"Sentados na bomba" 
Com recursos da ordem de Cr$5 trilhÕes, para 

aplicação de abril a dezembro, o governo Tancre-
do Neves espera minorar os efeitos da dívida so-
cial que assola a qualidade de vida de pelo menos 
70 milhões de brasileiros, assim discriminados pe-
lo próprio presidente eleito: 40 milhÕes em estE; 
do de pobreza relativa e 30 milhões em estado de 
miséria absoluta. 

O Programa de Emergência, articulado [kla COPAG 
na direção das áreas de alimentação, saúde, hab~ 
tação, saneamento c emprego, tem por título, so-
lenemente, "subsídiofJ para a ação i media ta contra 
a fome c o desemprego" e bem que poder ia torr.c:rr c~ 
mo exposição de motivos, oficialmente, em docu-
mento intitulado "projeção silenciosa", produz~ 
da, ano pa.s .s a do, pelo EMFA - E.s ta do Maior das F o_::: 
ças Armadas. 

Um retrato três por quatro do desastre nc1cional. 
Na apresentação do Documento em auditórios se-

letos, o brigadeiro Waldir de Vasconcelos, mini~ 
tro-chefe do Estado Maior das Forças Armadas,co~ 
tuma sacudir a platéia desavisada. 

"Estamos sentados numa bomba". 
Ao lado dos indicadores econômicos que docume~ 

tem o crescimento físico da economia brasileira-
que passou, em 20 anos, de 499 para o 89 PIB do 



mundo -o relatório do EMFA descortina a paisagem 
de terra-arrasada da chamada "qualidade de vida" 
da população brasileira. Mais que isso: adverte pa 
ra alguns impactos tenebrosos (e irreversíveis) das 
car~ncias de nutrição e de safide de dezenas de 
milhões de crianças e jovens para a construção do 
Brasil 2.000. 

O levantamento do EMFA percorreu todos os Minis 
t~rios e suas respectivas ~reas de atuaçâo. Pro-
vidência precipitada por uma aterradora descobe~ 
ta no interior das pr6prias Forças Armadas: os 
exames de seleção do serviço militar obrigatório 
dando conta de que quase metade da população ma~ 
culina de 18 anos padece de deficiência física. 

Indicador precioso, o alistamento militar é o 
finico mecanismo de contato governamental com to-
da a juventude brasileira de todas as classes, a 
um só tempo. Balanço do recrutamento de 1983: qua 
se 1,5 milhão de registros dos quais 770 mil co~ 
vocados pelo Exército, Marinha e AeronáuticaDos 
convocados, submetidos a exames de saúde, cerca 
de 360 mil não passaram pelo crivo médico.Dos 410 
mil aprovados apenas 114 mil foram incorporados. 

Primeira verificação: 47% dos convocados, re-
provados nos exames médicos, padecem de subnutrl 
ção, nanismo, deficiências dentárias, visuais e 
auditivas, verminoses e alterações congênitasdos 
membros inferiores e da coluna. Segunda verific~ 
ção: por extrapolação, 47% da população brasilel 
ra com menos de 19 anos está desfalcada no cor 
po e na mente para a escola, o trabalho o a vida-:-

Somos 64 milhões de brasileiros com menos de 
19 anos. Nos Últimos quatro anos de recessão, a 
deterioração da qualidade de vida deve ter com-
plicado o quadro clinico da primeira faixa etá-
ria mais sacrificada em tempo de crise, segundo 
pesquisa mundial realizada em 1982/83, pela UNICEF-
Fundo das Nações Unidas para a Infância. ou na 
"projeção silenciosa" do EMFA: até prova em con 
trário, as futuras convocações do serviço J1tilitar 
podem exibir uma estatística ainda mais sinistra 
que a de 1983. 

No relat5rio do Ministério da Saúde, solicitado 
pelo EMFA consta-se que a diarréia, combinação 
da falta de proteína com falta de latrina, mata 
mais que uma guerra civil. De preferência,na prl 
meira infância, no Nordeste, taxa de mortalidade 
infantil de 198 por mil, 96 óbitos são provoca-
dos pela fome (que começa ainda no ventre mater-
no). 

Do Ministério da Educação, igualmente acionado 
pel~ E~FA, captou-se a informação de que mais de 
7 mllhoes de crianças de 7 a 14 anos estão fora 
da escola, sem contar o total já constatado de 
20 milhões de adultos analfabetos, com Mobral e 
tudo. 

Do Ministério do Trabalho, a revelação de que 
o processo de concentração de renda (ou de alar-
gamento da base da pirâmide social) ganhou corpo 
ao tempo do "milagre econômico" e desandou de vez 
no "estouro" da "estagflação" dos últimos anos. 
Ainda no Nordeste, armazém de pancadas, exatame~ 
te 66% da população economicamente ativa (???) · 
Dois terços ganham menos de um salário mínimo 
por mês. 

Em todo o Brasil, perto de 31 milhÕes vegetam 
abaixo do salário mínimo (que por sua vez mal c~ 
bre um terço das necessidades "biolôgicas" da fa 
mília de cinco membros) . -

Em matéria de alimentação, habitação, saúde e 
educação, as quatro maiores promissôrias da dívi 
da social, o documento do EMFA isola um dado cri 
tico, rotulado de "bomba-relôgio" pelo brigadei= 
ro Waldir de Vasconcelos: dos 64 milhÕes de br~ 
sileiros com menos de 19 anos nada menos de 30 
milhões sofrem de desvio soei~! absoluto, o da 
marginalização familiar, vulgo "menores abandon~ 
dos". 

Bem, 30 milhões, de deserdados absolutos, com 
desfalque até do amor e do afago, equivalem à P~ 
pulação conjunta da Argentina e do Uruguai. 

Sem resvalar para a autocrítica, enquanto fia-
dor do Brasil potência via Revolução do 64, o E~ 
tado-Maior das Forças Armadas localiza na dívida 
social acumulada (e autotélica) o desvio de ro-
ta do modelo, que se revelou vitorioso no plano 
fisico e desastroso no plano social, porque "ex-
cessivamente concentrador de renda~. 

Ou na observação lateral do Senador Ror.x=rto Cam 
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pos, um dos artifices e principal ideólogo do mo 
dela de 1964. 

"Os descaminhos do pr6cesso revolucionário se 
tornam palpáveis na desatenção aos investimentos 
sociais, estado-empresário crescendo às expensas 
do estado-provedor. Por outro lado, na ineficiên 
c ia, no descontrole e na corrupção que acompanham-; 
normalmente, a hipertrofia da máquina estatal. A 
crise mundial dos últimos anos completou a biode 
gradação do autoritarismo onisciente, entregando 
o aparelho econômico aos velhos demônios da "es 
tagflação" interna e da insolvência externa". 

O brigadeiro Waldyr de Vasconcelos aponta um 
terceiro desvio: a tolerância do "baby-boom". 

Nos últimos 20 anos, balanço do modelo de 1964 
(que se esgota oficiosamente, nesta próxima sex-
ta-feira, instalação da Nova República), a popu-
lação brasileira disparou de 78 milhões, em31 de 
março de 1964, para mais de 133 milhões, no Últl 
mo dia do governo Figueiredo. 

Em volume de necessidades sociais e econômicas, 
um acréscimo de 55 milhões de habitantes ou de 
dependentes." 

289~ REUNIÃO ORDINARIA 
Discurso proferido em 14/3/85 pelo Sr. Deputa-

do Mares Guia. 
O SR. DEPU'rADO MARES GUIA - Sr. Presidente e 

srs. Deputados, no dia 13 de março, as lideranças 
dos servidores públicos do Estado de Minas Ge-
rais dirigiram-se em caminhada organizada ao Pa-
lácio da Liberdade. Não foram recebidos pelo Sr. 
Governador Hélio Garcia. O Secretário de Estado 
de Governo e Coordenação Política, Carlos Cotta, 
estando presente no Palácio dos Despachos, desc~ 
nheceu a presença dos servidores públicos em 
frente ao Palácio da Liberdade, negando-se a re-
cebê-los, embora estivesse na agenda do Secretá-
rio de Governo o compromisso formal de entrevis-
tar-se com as lideranças dos servidores públicos, 
exatamente às 15 horas. Uma funcionária do gabi-
nete do Governador é que foi, por fim, destacada 
para fazer contato com a liderança dos servidores 
públicos. 

Lamentavelmente, o gesto do Secretário de Go-
verno e Coordenação Política caracteriza uma ação 
de prepotência e de desapreço pela.democrac~a .e 
frente às justas demandas dos servldores publl-
cos estaduais que viram desrespeitado seu legitl 
mo direito de negociar suas reivindicações com o 
Governo. 

se 0 Governador não agendara audiência aos se~ 
vidores públicos, por outro lado o Secretário de 
Estado de Governo e Coordenação Política assumi-
ra formalmente este compromisso, negando--se a cum 
pri-lo no dia de ontem. . _ . 

o que reivindicaram os servldores publlcos aha 
vês de suas lideranças? 

Em primeiro lugar, aumento salarial equivalen-
te a 100% do INPC, na expectativa de que o Gove~ 
no mantenha como regra para o reajuste salarial 
0 procedimento que foi adotado no segundo semes-
tre do ano de 1984. 

A 2~ reivindicação é a reposição salarial de 
49 9% indice este que corresponde exatamente à 
pe;da'real do salário dos servidores públicos a~ 
mulada nos dois útlimos anos, 1983 e 1984, exata 
mente 0 período de Governo d~ ~r. Tan~redo Neves 
e inicio de Governo do Sr. Hello Garcla. 

Basta dizer-lhes que em outubro de 1983, o Go-
vernador Tancredo Neves concedeu um reajuste de 
30% para todo o assalariado da máquina pública do 
Estado, enquanto que o índice nacion~l do INPC 
fixado pelo Governo Federal chegava a cifra de 
62%. Isto significa aritmeticamente, que a perda 
real transferida ao salário do servidor de Minas 
Gerais, foi de 32%, fato este praticado no Gove~ 
no Tancredo Neves, do qual se esperava a abolição 
das práticas do arrocho salarial. 

Em abril de 84, durante a greve dos servidores 
públicos estaduais, o INPC fora calculado pelo G~ 
verno Federal em 69%. Qual o reajuste concedido 
pelo Governo Estadual nctquela ocasião? Setenta e 
um vírgula dois por cento, ou 2,2% acima do INPC, 
mas apenas para os servidores públicos que ganh~ 
vam até 2 salários mínimos mensais. Daí em dian-
te, aplicou-se o chamado "efeito cascata", até o 
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limite de 4 salários mínimos. De 4 salários mí-
nimos para acima, todos os servidores públicos tj, 
veram um reajuste de 50%, em contraposição ao in 
dice do INPC fixado, como já disse, em 69%. -

Logo, a perda real, para todos os servidores pú-
blicos em abril de 1984, que ganhavam 4 salários 
mínimos ou mais, foi de 19%. Esse índice de 19% 
somado ao índice ~n~erior de 32%, corresponde i 
pe~da real de ;a~arlo de todos os funcionários pú-
bllcos estatutarlos, no ano de 1983 e nos dá•uma 
cif:a ~m torno de ~9!9%, que corresponde, pois, 
ao lndlc~ de re~~Sl?ao salarial reivindicado pe-
los servldores publlcos de Minas Gerais nesse mo 
rnento. ' -

Em resumo, eram essas as reivindicações as pon-
derações que os servidores públicos, atra~és de 
suas lideranças pretendiam apresentar formalmen-
te ao representante oficial e categorizado do Go 
v~rno de Minas Gerais. Mas, infelizmente 0 sr~ 
Helio Garcia_não tem mais tempo para gov~rnar Mi 
nas Gerais, e o grande ausente do Palácio da Li= 
berdade. Há muito tempo, diga-se de passagem. 

Poderá o Governo argumentar que é razoável pa-
gar-se agora 100% do INPC, mas que a reoosição de 
49.~% seria despropositad~. Eu já di~se" aqui e 
replto que o que se pede e a re~osiçao correspon 
dente ao período de Governo de Tancredo Neves e 
Hélio Garcia. Não se reivindica a reposição cor-
respondente às perdas reais de salário praticadas 
durante o período Francelino Pereira para trás. 

Poderá o Governo atender a urna tal reivindica-
ção? Os dados oficiais coletados junto da secre-
taria da Fazenda são óbvios, a saber: o orçamen-
to de Minas Gerais de 1984 previa que o montante 
a ser gasto com a folha de salários, em todo 0 
ano de 84, corresponderia a 60% do total da re-
ceita tributária do Estado de Minas Gerais em 
ICM, e assim se fez. Exatamente 60% do total da 
receita de ICM corresponderam ao total da folha 
de salários dos funcionários estatutários. Para 
o presente orçamento de 85, de urna receita de ICM 
estimada em 4,5 trilhões de cruzeiros, o Governo 
de Minas Gerais prevê um dispêndio de 2 trilhões 
de cruzeiros para pagamento de toda a folha de 
salários, já incluídas as previsões de reajustes, 
o que equivale a 44% da receita total de ICM. Nes-
se sentido, de 84 para 85, ao nível de correlação 
receita de ICM - dispêndio de folha de salário 
do pessoal estatutário há um arrocho salarial cor 
respondente a 15,6 pontos percentuais, o que mos 
tra, portanto, urna disparidade desfavorável aõ 
pessoal e favorável à acumulação e ao entesoura-
rnento. Vou fornecer dados mais concretos para tra 
balharmos com valores absolutos: em janeiro, õ 
Estado gastou 120 bilhões de cruzeiros com salá-
rios de seu pessoal estatutário; em fevereiro, gas 
tou 120 bilhões de cruzeiros, mas, em janeiro ar 
recadou, só na rubrica de ICM, 280 bilhões de 
cruzeiros, em fevereiro, 291 bilhões de cruzeiros 
e em março, conforme previsão do próprio Secretá 
rio de Estado da Fazenda, Luiz Rogério Mitraud~ 
arrecadará de 330 a 340 bilhões de cruzeiros. o 
que significa isso? Significa que o pagamento de 
salário dos servidores estatutários está hoje na 
faixa de 40% da Receita Tributária do Estado o 
que representa, portanto, a reintrodução de urna 
política de arrocho sobre o salário dos estatutá 
rios praticada no governo de Tancredo Neves, ame 
nizada no segundo semestre de 84 e agora radica= 
lizada na administração Hélio Garcia. Por esse 
motivo, eu me associo às reivindicações dos ser-
vidores do Estado de Minas Gerais e, politicarnen 
te, repudio o gesto autoritário do Secretário de 
Governo e Coordenação Política, Carlos Cotta, ao 
se negar a receber a liderança dos servidores, con 
forme estava combinado em agenda. 

289~ REUNIÃO ORDINÁRIA 

Discurso proferido em 14/3/85 pelo Sr. Deputa-
do Mares Guia. 

O SR. DEPUTADO MARES GUIA - Sr. Presidente e 
Srs. Deputados, na véspera da posse do Dr. Tan-
credo Neves na Presidência da República, aqui em 
Minas Gerais e no Minicípio de João Monlevade, a 
Cia. Transnacional Siderúrgica Belga Mineira de-
sencadeia urna manobra anti trabalhista, mas de evi-
dente cunho político, com o objetivo insensato e 

premeditado de induzir o Sindicato dos Metalúr-
gicos daquele Município a uma greve contra a em-
presa. Evidentemente que a comunidade de João 
Monlevade nada tem contra a empresa em si. Até 
ao contrário, por se tratar de um empreendimento 
industrial pioneiro mesmo na siderurgia mineira 
e implantado naquele Município há mais de 50 anos, 
sendo a principal fonte de empregos e de geração 
de rendas naquela cidade. 

Ocorre que, em período recente, da segunda me-
tade ~a década de 70 até esta data, a Companhia 
Siderurgica Belgo Mineira optou por uma política 
acelerada de acumulação de capital e de conse-
qüente alteração nas relações de trabalho, que 
se tem caracterizado: primeiro, pelo aumento do 
capital intensivo, isto é, investimento em tec-
nologia de ponta, reduzindo o nível absoluto de 
emprego; em segundo lugar, ao introduzir de modo 
s~stemático e rápido esta tecnologia, a empresa 
nao optou por urna diversificação de investimen-
tos ou por uma política de relações de trabalho 
que pelo menos mantivesse o mesmo nível de em-
prego naquela usina de João Monlevade, proceden-
d? ao longo do tempo a planejado desemprego da 
mao-de-obra, induzindo compulsoriamente os tra-
balhadores próximos da aposentadoria a se apo-
sentarem sem colocar em seus lugares novos tra-
bal~adores; em terceiro lugar, ao expandir a pro-
duçao e a produtividade, utilizando menor con-
tingente de mão-de-obra, operando a produção a 
rit~o mais intenso, a empresa expande com a pro-
duçao o faturamento e o lucro, enquanto exaure 
as energias físicas dos trabalhadores impondo-
lhes inclusive enorme esgotamento mental. Isso 
resulta em aumento de produção física na mesma 
unidade de tempo, em aumento da produtividade e 
do faturamento bruto e liquido, enquanto se pro-
cessa a redução absoluta do número de trabalha-
do:es na Usina da Belgo Mineira, instalada em 
Joao Monlevade. Em período mais recente, dispos-
ta a destruir o Sindicato dos Metalúrgicos de Mon-
levade, a empresa introduziu a política de de-
s:mprego, ~esde 1983, acompanhada da reintrodu-
çao da polltica de arrocho salarial. 

Nesses Últimos dias, conforme certifica o Sin-
dicato dos Metalúrgicos em telegrama endereçado 
ao Presidente Tancredo Neves e em carta endere-
çad~ a~ Governador Hélio Garcia, a Companhia Si-
derurglca Belgo Mineira demitiu 40 empregados, 
alguns com mais de 25 anos de serviço, à véspera 
da ~posentadoria. A mesma empresa confirma que 
es~a prevista_a demissão, nos próximos dias, de 
m~ls 150 op:rarios, sendo que os empregados de-
mltld~s ~stao sendo substituídos por operários de 
emprelt~lras, ganhando salário mínimo, enquanto 
que ? ~lso salarial da empresa é muito superior 
a~ mlnlmo.e.o salário médio também é muito supe-
~l?r ao mlnlmo. Faz-se, pois, o rodízio em pre-
JUlZO da comunidade de João Monlevade e em de-
trimento dos interesses do Município. Tensão, in-
s~gurança e revolta é o que hoje está na ordem do 
dla do MunicÍpio de João Monlevade. Essas práti-
cas absurdas contra o Sindicato se inserem num 
Processo de radicalização unilateral, adotado pe-
la empresa contra o Sindicato e os trabalhadores. 
Ao longo dos dois e meio últimos anos o Sindi-
cato tem sido golpeado pela Companhia
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Suderúrgi-

c~ ~elgo Mineira das maneiras mais condenáveis e 
a~t~cas, como, por exemplo, o deslocamento dos 
dlrlgentes sindicais para a base territorial de 
~elo H?rizonte, com o propósito de depois arguir 
J~nto a Delegacia Regional do Trabalho que os di-
r!gentes sindicais de João Monlevade perderam o 
Vln~u~o com o Município, para dai, sumariamente, 
dem~tl-los da empresa, manobra esta que caiu no 
vazlo. 

Outro exemplo é o não-pagamento ou a retenç5o 
do pagamento devido aos dirigentes sindicais no 
exercício de suas funções, conforme estabelece a 
Consolidação das Leis do Trabalho, impondo ao 
Sindicato a necessidade de recurso jurídico para 
fazer valer direito liquido e certo assegurado em 
lei. Ao lado disto, a Companhia tentou reter e 
reteve por mais de nove meses consecutivos o cha-
mado Imposto Sindical ou Contribuição Sindical, 
que, pela lei, é arrecadado em folha pela pró-
pria empresa e entregue ao Sindicato. As verbas 
foram retidas para levar o Sindicato dos Meta-
lúrgicos de João Monlevadc c uma situação de pe-



núria e insolvência financeira. O Sindicato viu-
se novamente na contingência de recorrer ã Jus-
tiça para fazer valer direito liquido e certo as-
segurado em lei. 

Frustrada esta manobra tipicamente neocolonia-
lista, própria do capitalismo selvagem que a Bel-
ga Mineira não pratica em seu pais de origem, on-
de paga ao operário um salário 3,46 vezes supe-
rior ao que paga em João Monlevade, recorreu es-
sa Cia. a mais uma manobra insidiosa, condená-
vel, moral e humanamente, a saber: passou a cha-
mar os encarregados no processo de produção e a 
pressioná-los individualmente com a ameaça de 
perda do emprego, caso não desfizessem seu vin-
culo com o Sindicato. Em virtude disso, cerca de 
300 trabalhadores, embora solidários e identifi-
cados com o seu Sindicato, pela credibilidade que 
essa instituição tem não apenas em João Monleva-
de, mas em todo o Brasil, nos meios sindicais, 
desligaram-se do seu Sindicato corno único meio 
de assegurarem a permanência em seu emprego. 

. Esses ~rabalhadores que se desvincularam do Sin-
dLcato tem sido agora contemplados pela Cia. Bel-
ga Mineira com manobras de cooptação seletiva, 
recebendo prêmios e favores não estendidos aos 
traba~hadores sindicalizados, com o objetivo de 
desunLr para tentar dominar ditatorialmente. 

~ curioso que o Sindicato dos Metalúrgicos de 
Joao Monlevade, que tem uma Diretoria honrada e 
acreditada, formada por dirigentes sindicais mo-
dernos, conhecedores dos direitos e dasleis, de-
t~rmina~os na defesa dos interesses da catego-
r7a, S~Ja agora alvo de perseguição insidiosa e 
s7st~matica, aplicada com a conivência do Mi-
n:sterio do Trabalho e algumas vezes com a ornis-
sao da D~legacia Regional do Trabalho, isto en-
quanto ~Ln~a sobrevive o regime militar. Numero-
sas denuncLas de desresoeito aos termos do acor-
do c?l~ti v o, de desaca t~ ãs normas que regubm as 
condLçoes de trabalho previstas em lei jamais fo-
ram assimiladas pela Delegacia Regional do Tra-
balh?, que jamais determinou fosse feita a ins-
pecçao devida no ambiente de trabalho em João Mon-
levade. O Sindicato dos Metalúrgicos de João Mon-
levade recorreu por três vezes ã Justiça em de-
~esa dos salários, de condições de trabalho mais 
JUstas e pela dignidade do trabalhador e sua fa-
mília. 

Ganhou na Justiça porque as razões eram jus-
tas. Teve o desprendimento, nos idos de 79 e 80, 
em que a empresa alegava crise financeira exata-
m~nte pelos investimentos que fez na moderniza-
çao e elevação da produtividade e que, mais tar-
de se voltar~m contra os trabalhadores, de pro-
por aos operarias em assembléia um empréstimo ã 
Belgo, sob a forma de retenção, a favor da em-
presa, de parte do reajuste que a lei lhes asse-
gurava. 

Transpostas as dificuldades financeiras, a ern-
pr~sa agora se volta com práticas neocoloniais, 
pre-capitalistas, que os governos da Bélgica e 
de Luxemburgo não tolerariam e transformariam tais 
procedimentos em caso de policia. Mas, aqui, eles 
fazem o que querem com a complacência do Governo 
Federal. 

Condenamos e clamamos para que se faça justiça 
e as devidas alterações na Legislação do Traba-
lho. Como agora se está no momento da passagem 
do governo do arbítrio, do autoritarismo mili-
tar, serviu aos interesses das multinacionais pa-
ra uma expectatjva, pelo menos, de esperança, em 
que a Legislação do Trabalho possa ser alterada, 
em que a autonomia e liberdade sindical possam 
ser introduzidas e o direito de greve conquista-
do, que a estabilidade no emprego possa ser in-
t~oduzida nas empresas, a Belga quer levar o Sin-
dLcato ao desespero para arrancar dele uma gre-
v~, para tentar incompatibilizar no plano poli-
tLco o Sindicato com o Governo que se inicia. Mas 
o Sindicato c os trabalhadores de João Monlevade 
são astutos, inteligentes c habilidosos. Eles não 
aceitam a provocação. Esperam as mudanças de go-
verno para iniciarem gestões no sentido de que 
se mude a Legislação, e que o Ministério do 'l'ra-
balho, sob nova direção, realize de imediato as 
inspeções devidas no ambiente de trabalho da Com-
panhia Siderúrgica Belgo Mineira. 

En~crrando, quero apenas declarar que enquanto 
na Belgica, pátria da multinacional Belga Minei-
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ra, a empresa tem um dispêndio equivalente a 351 
do seu custo global com a folha de salários aqui 
em João Monlevade, despende não mais do qu~ 8~ 
com a folha de salários sobre seu custo global, 
incluídas as obrigações trabalhistas. 

Estas práticas pré-capitalistas, desumanas e 
neocol6niais não podem mais acontecer no terri-
tório nacional. Fica, pois, esse tipo de desafio 
para que a Nova República sobre ele medite e es-
tude de imediato as mudanças e reformas que os 
trabalhadores estão a reivindicar e a exigir, com 
muita justiça. 

Pediria que V .. Ex~, Sr. Presidente, determine 
a publicação nos anais da Casa e no "Minas Ge-
rais", à guisa de complementação do meu pronun-
ciamento, dos documentos seguintes: 

1) Carta do Sindicato dos Metalúrgicos de João 
Monlevade ao Sr. Murilo Macedo; 

2) Carta do Sr. Leonardo Diniz Dias ao Sr. Go-
vernador do Estado; 

3) Telegrama do Sr. Leonardo Diniz Dias ao Dr . 
'l'ancredo Neves. 

"João Monlevade, 6 de março de 1985. 
Ilm? Sr. Murilo Macedo, DD. Ministro do Traba-

lho - Brasília - DF. 
Sr. Ministro, V. Ex~ está prestes a encerrar 

sua gestão à frente desse Ministério do Trabalho 
- naturalmente, ela vem sendo objeto de urna ava-
liação; o saldo social de todo o tempo na dire-
ção do órgão é dramático e nada dignificante, le-
vando-se em conta o empobrecimento, a represão, 
e, conseqüentemente, a miséria decorrente, que 
ceifou a vida de centenas de trabalhadores, vi-
timas da política governamental. 

De lembrar-se que V. Ex~ é o Ministro que mais 
tempo esteve à frente do Ministério. Aqueles a 
quem V. Ex~· serviu, com tanto zelo, ficarão sau-
dosos - nunca houve tamanha concentração de ri-
quezas nas mãos de tão poucos como nos Últimos 
seis anos .. 

Durante a permanência de V. Ex~ nessa Pasta, 
fatos de suma gravidade mereceram o seu registro 
na história. Senão vejamos: 

1?- Em setembro de 1978, foi editada a Lei 
1.632, que criava os setores essenciais ã econo-
mia nacional. Dentre eles, por esdrúxulo que pa-
reça, está o setor bancário. Confide~ciou o en-
tão Ministro do Trabalho, Arnaldo PrLeto , estar 
obrigado a aceitar uma lei de interesse do go-
verno que se empossaria brevemente e que servi-
ria de instrumento de arbítrio do novo titular da 
Pasta, singularmente, um diretor de estabeleci-
mento bancário. Este instrumento foi, sem dúvi-
da, magistralmente manejado. V. Ex~, com nitidez 
cristalina, identifica seus criadores com os ob-
jetivos a que serviu, e serve. Caracteriza, ine-
quívoca e precisamente, a "sensibilidade social" 
de seus signatários e manipuladores eficazes. Ho-
je, podemos afirmar, sem medo de errar, que a po-
lítica dos argentários banqueiros multinacionais 
e nacionais deve muito a essa concessão que lhes 
fizeram - o setor é o mais rentável, mais que qual-
quer atividade produtiva, e os empregados os mais 
mal remunerados - seus salários foram extrema-
mente aviltados; 

2? - Nesses últimos vinte anos, nenhum Minis-
tro do Trabalho fez tantas intervenções em Sin-
dicatos de Trabalhadores quanto fez V. Ex~, nos 
seis anos de Ministério de Trabalho. A auxiliá-
lo nessa tarefa contou com a colaboração servil 
do Secretário de Relações do Trabalho do MTB, 
Alencar Naul Rossi, advogado do Banespa, estrei-
tamente ligado aos órgãos de informação e re-
pressão. Talvez por estar o Ministério do Traba-
lho nas mãos de prepostos de banqueiros, os ban-
cários estão sendo rudemente golpeados pelas in-
tervenções e prisões que sofreram, pelo fato de 
defenderem seus expoliados representados. V. Ex~, 
cheio de júbilo, afastou o companheiro Olívio DU-
tra, Presidente do Sindicato dos Bancár~os de 
Porto Alegre, e ainda solicitou sua prisao. Es-
se Sindicato esteve sob intervenção durante lon-
go período. Foi atingido também pelo brutal in-
tervencionismo de seu Ministério o companheiro 
Arlindo José Ramos, Presidente do Sindicato dos 
Bancários de Belo Horizonte. O Sindicato dos Ban-
cários de São Paulo continua sob intervenção,pa-
ra satisfação dos banqueiros de São Paulo; 

3? - Merece destaque a intervenção no Síndica-
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to dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, 
como sempre por determinação militar. Houve, em 
1980, intervenção militar no Estado de São Pau-
lo. O Governador Paulo Maluf e seus secretários 
nada podiam no perÍodo dessa intervenção militar 
no Estado. As ordens emanavam do comando militar 
de Brasília. Tudo a serviço da "segurança nacio-
nal", pois o empobrecimento da classe operária 
passou a ser imperativo da segurança nacional 
e de interesse do empresariado mul tinacional, evi-
dentemente. os dirigentes sindicais, na calada 
da noite, foram presos em sua residência, sem 
qualquer mandado judicial, por militares em tra-
jes civis, que não se identificaram. Verdadeiras 
operações terroristas foram montadas para pren-
der os que escaparam ao cerco previamente plane-
jado. Naquele episódio, V. Ex~ cumpriu todas as 
ordens oriundas dos Ministros Militares, como se 
elas fossem fruto de seu próprio arbítrio. O go-
verno achou que era preciso montar toda a opera-
ção militar para assegurar o ritmo da expropria-
ção salarial dos trabalhadores brasileiros. Na 
circunstância, a v. Ex~ restavam duas alternati-
vas: curvar-se à determinação militar ou renun-
ciar ao cargo. V. Ex~ optou pela primeira, com 
zelo inexcedível; 

49 - Durante a permanência de V. Ex~ no Minis-
tério, a fiscalização se debateu em terrivelfal-
ta de verbas, por isso ficou à mingua de recur-
sos com graves prejuízos para o exercício de seu 
mister; 

59 - Ao mesmo tempo, todos os levantamentos de 
condições de trabalho, sumamente danosas à saúde 
dos obreiros, deixaram de ser feitos, segundo é 
voz corrente, por determinação direta de v. Ex~, 
sensível às pressões empresariais, a exemplo do 
que aconteceu em João Monlevade: V. Ex~ deixou 
de cumprir ordem do Presidente da República; não 
mandou realizar o levantamento das condições de 
trabalho na Usina de Monlevade - e nada aconte-
ceu; 

69 - Esses últimos seis anos foram de absoluta 
impunidade dos empresários mais utilitaristas des-
te Pais. Os mesmos puderam "usar e abusar" de 
seus operários, com o beneplácito desse Ministé-
rio. Nos últimos dias, vimos estampados nas pá-
ginas dos jornais caso de escravidão registrado 
em são Paulo - há muitos outros por este Brasil 
dfora e fica tudo por isso mesmo, pois o Minis-
cério que deveria agir como fiscalizador das nor-
mas protetoras do trabalho dedica-se à proteção 
dos interesses do capital, somente. 

Apesar de todas estas constatações adversas, 
nosso Sindicato sempre encaminhou a V. Ex~ as de-
núncias de sua obrigação. O dever de sua direto-
ria nunca foi esquecido. Nossas cartas, às cen-
tenas, encontram-se arquivadas nas gavetas de V. 
Ex~ - delas, nos parece, v. Ex~ jamais fez caso. 
A lei, na visão desse Ministério, pode ser uti-
lizada segund~q critério de dois pesos e duas 
medidas, quais_sejam: • 

a) punir os trabalhadores e intervir em seus 
sindicatos; 

b) facilitar a impunidade dos empresários- ja-
mais um deles foi punido por qualquer Ministro 
do Trabalho. Esta é uma verdade inconteste. 

Por esta razão, estamos encaminhando a V. Ex~ 
mais denúncias contra a direção da Cia. Siderúr-
gica Belgo Mineira, a saber: 

a - Arbitrária e sorrateiramente, a direção da 
Belgo Mineira transferiu de Monlevade para Belo 
Horizonte os diretores do Sindicato Leonardo Di-
niz Dias, João Paulo Pires Vasconcelos, Antônio 
Ramos e Vicente de Oliveira Guimarães. ~ eviden-
te que a empresa, transcorrido prazo hábil, pre-
tende alegar que os dirigentes sindicais perde-
ram seu Mandato SiJ.dical por haverem tacitamente 
concordado com a transferência em questão, e, co-
mo prevê a legislação, pelo fato de não estarem 
lotados na unidade da empresa sediada ·na base ter-
ritorial do Sindicato, perderão a imunidade que 
lhes é legalmente conferida, sendo sumariamente 
demitidos do emprego; esta é a pretensão da di-
reção da Belgo Mineira, que ora tornamos públi-
ca; 

b - A di~eção da empresa concedeu antecipação 
de reajuste salarial a todos os empregados, no 
entanto, dela excluiu somente os 24 diretores do 
Sindicato; 

c - Conforme denunciamos a V. Ex~, a direção da 
Belgo Mineira obrigava seus empregados a se des-
filiar do Sindicato sob ameaça de dis~sa do em-
prego. Em sua ação repressiva, impôs a desfilia-
ção de cerca de seiscentos operários. 

Neste momento, conforme poderá ser comprovado, 
a empresa está distribuindo material escolar a 
preço de custo, mas somente àqueles que se des-
filiaram do Sindicato. De notar-se que isso nun-
ca antes foi feito. A direção da empresa deter-
minou essa distribuição para silenciar os recla-
mes daqueles a quem impôs a desfiliação e que no 
Sindicato sempre se beneficiaram da distribuição 
anual que dele é feita; 

auto-
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d - O Sindicato organiza o sorteio de um 
móvel FIAT, através da extração da Loteria 
ral de 27/2/85, a fim de angariar recursos 
nanceiros de que necessita. 

Sabedora disto, a direção da Belgo Mineira pres-
sionou as autoridades fazendárias para que atuas-
se nessa entidade, a fim de impedir que consiga 
os recursos de que necessita, devido à ação re-
pressiva da própria empresa. 

O Sindicato foi visitado pelas autoridades, que 
nada conseguiram apurar contra a entidade; 

e - Os Departamentos de Relações Industriais de 
várias empresas siderúrgicas informaram-nos ter 
recebido da direção da empresa lista de nomes de 
empregados da Belgo Mineira demitidos em 1983 e 
1984, rotulados de agitadores, grevistas e sin-
dicalistas, ao mesmo tempo em que solicitou não 
fossem tais operários admitidos - lamentavelmen-
te, isso acontece porque as autoridades de Mi-
nistério fazem "vistas grossas" diante da repres-
são empresarial, quando não chegam a coordená-la, 

Temos esperanças de que o ciclo do autorita-
rismo esteja se encerrando. Contamos com certo o 
encerramento da ingerência dos militares em as-
suntos que não são de sua competência. Que o no-
vo Ministro do Trabalho saiba dirigir com auto-
nomia seu Ministério. 

Pel~ menos esta correspondência, pensamos nós, 
podera sensibilizar v. Ex~, uma vez que espelha 
o pensamento de trabalhadores sobre a gestão de 
quem se diz Ministro do Trabalho. Podemos nos 
conceder um pouco de presunção: nenhum trabalha-
dor tem conceito diverso do que ora emitimos -
V. Ex~ gravou seu nome na História de nosso Pais, 
indelevelmente, como o Ministro que mais repri-
miu a classe trabalhadora. Com v. Ex~, auguramos 
nós, encerra-se o ciclo da famigerada "Revoluçãc 
de 1964", que tantos males fez ao nosso Pais ( 
cujos traços principais foram a traição aos in-
teresses nacionais e a corrupção, sem precedente. 

Atenciosamente. 
Leonardo Diniz Dias, Presidente - João 

P. Vasconcelos, Secretário." 
"João Monlevade, 14 de março de 1985. 

Paul c 

Exm9 Sr. Governador do Estado de Minas Gerais. 
Por intermédio desta, vimos denunciar a v. Ex~ 

os gravíssimos fatos que vêm ocorrendo em nossa 
cidade relativamente ao comportamento da Compa-
nhia Siderúrgica Belgo Mineira, em relação aos 
seus empregados e nossos associados. 

Desde outubro de 1984, quando instauramos Dis-
sídio Coletivo contra a referida empresa, isola-
damente, iniciou ela um processo de intimidação 
e revanchismo, dispensando paulatinanente, de for-
ma capciosa, quase que diariamente, inúrreros obrei-;' 
ros, atingindo nos últimos meses mais de 100 em-
pregados, fato que foi denunciado- às autoridades 
competentes, sem nenhuma providência até a presen-
te data. 

Acontece que, a partir da recente decisão do 
TRT desta Capital, ocorrida em 7/3/85, quando foi 
rejeitada a pretensão da referida empresa de se 
obter uma sentença normativa única, abrangendo 
todas as empresas de João Monlevade, com as mais 
variadas características e condições financei-
ras, visando a um nivelamento por baixo, com o 
~~jetivo indisfarçável de suprimir os direitos 
Ja adquiridos por seus obreiros há longos anos, 
acelerou a empresa o comportamento acima mencio-
nado, dispensando em massa 40 obreiros, princi-
palmente os mais antigos, visando a reforçar a 
intimidação e .semear a insegurança, sendo que há 
inf~rmação concreta de que novas dispensas ocor-
rerao, nos próximos dias, em número aproximado 



de 150 (cento e cinqüenta) operarlos. 
Esta situação, já denunciada às autoridades 

como já dita, tem causado enorme preocupação ~ 
esta entidade sindical, pois os empregados demi-
tidos são substituídos por outros, de empreitei-
ras inescrupulosas - como é o conhecido e rumo-
raso caso da _Montreal Engenharia e Corrércio Ltda. 
já autuada pelo Ministério do Trabalho, por di~ 
versas vezes - que não oferecem as mínimas con-
dições de higien~ e se~urança do trabalho, e pa-
gam apenas o salario mlnimo, fato que vem cau-
sando enorme tensão, grande insegurança e estado 
de revolta talvez incontrolável, que pode oca-
sio~ar gr~v~ perturbação da ordem social, geran-
do lnstabllldade e intranqüilidade, de modo a 
provocar reações imprevisíveis por parte dos obrei-
r~s, já t~~ s~fridos nos últimos anos, mas que 
tem consclencla dos seus direitos e capacidade 
de organização suficiente para repelir as vio-
lências que contra eles são praticadas, sem con-
trole desta entidade, no caso específico. 

P~r estes motivos, reiteramos a nossa preocu-
paçao quanto aos f a tos acima narrados, e, ·temen-
do 9ue a revolta dos trabalhadores afete a paz 
soclal de nossa comunidade já tão conturl.lada, con-
tamos com o decidido apoio de v. Ex~ no sentido 
de interferir junto à Companhia Siderúrgica Bel-
go Mineira, visando à solução do problema ora de-
nunciado, se possível, em reunião conjunta sob 
o patrocínio de V. Ex~ e seus assessores. ' 

Aguardando a manifestação de v. Ex~ com a ur-
gência que o caso exige, antecipamos nossos agra-
decimentos e subscrevemo-nos 

Atenciosamente, ' 
Leonardo Diniz Dias, Presidente." 
"Telegrama - 0613719 

Exm9 Sr. Dr. Tancredo de Almeida Neves Vg DD. Pre-
sidente da República. 

O Sindicato dos Trabalhadores da Inds Meta Mecs 
Mat Elet de João Monlevade comunica fato gravís-
simo ocorrente João Monlevade pt Cia Belgo Mi-
neira nesta cidade Últimos três dias demitiu qua-
renta empregados vg alguns mais vinte cinco anos 
serviços pt Confirmou demissão prevista maiscen-
to e cinqüenta operários próximos dias. Emprega-
dos demitido~ são substituídos por empreiteiras 
ganhando salario mínimo. Tensão, insegurança, re-
V<;l ta provocam estado de greve vg afetando já ins-
tavel paz social. Solicitamos urgentes providên-
cias_evitando conseqüências imprevisíveis. 

Joao Monlevade, 13 de março de 1985. 
Leonardo Diniz Dias Presidente. 
Rua Siderúrgica, 67

1

- centro- João Monlevade 
- MG." 

289~ REUNIÃO ORDINÁRIA 

Questão de ordem suscitada em 14/3/85 pelo Sr. 
Deputado Alcyr Nascimento. 

O SR. DEPUTADO ALCYR NASCIMENTO - Sr. Presiden 
te, encaminhamos a esta Mesa um requerimento em 
que solicitamos ao Sr. Governador do Estado abre 
viar a liberação de recursos para a cidade de GÕ 
vernador Valadares. Como se trata de matéria que 
julgamos da maior urgência, solicitamos a V.Exa. 
se digne nomear um relator para que dê o seu pa-
recer oral, permitindo, assim, uma tramitação rã 
pida do expediente. Complementando ainda, solici 
to a V.Exa. que nomeie relator para esse parecer 
oral um Deputado que conheça o problema, o Depu-
tado Mendes Barros. 

289Q REUNIÃO ORDINÁRIA 

Questão de ordem suscitada em 14/3/85 pelo Sr. 
Deputado Raimundo Albergaria. 

O SR. DEPUTADO RAIMUNDO ALBERGARIA - Sr. Presi 
dente e Srs. Deputados. É realmente da maior im= 
portãncia o atendimento pelo Poder Executivo à 
Ilha dos Araújos e a diversas outras obras em Go 
vernador Valadares. Venho a esse microfone para 
me associar aos demais Deputados que represen-
tam Governador Valadares, no sentido de que, no 
mai~ breve espaço de tempo possível, seja recon~ 
tr:ul.da a ponte de Governador Valadares. 

Associo-me, pois, aos demais Deputados nesta 
preocupação que é de todo o povo de Governador Va 
ladares. 
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289~ REUNIÃO ORDINÁRIA 
Questão de ordem suscitada em 14/3/85 pelo Sr. 

Deputado Raimundo Rezende. 
O SR. DEPU'l'ADO RAIMUNDO REZENDE - Sr. Presiden 

te, Srs. Deputados, desejamos apenas prestar um 
esclarécimento a propósito do assunto aqui abor-
dado pelos nobres Deputados Alcyr Nascimento e 
Sebastião Mendes Barros, este último quando pro-
feriu parecer sobre matéria relativa a recursos 
para a cidade de Governador Valadares, a fim de 
que o Executivo possa fazer face às despesas ne-
cessárias ao atendimento dos problemas das en-
chentes. 

Queremos dizer que, embora não tenhamos tomado 
providências através deste Legislativo,nossa paE 
ticipação direta e imediata sobre esse assunto 
se fez junto ao Exmo. Sr. Governador do Estado, 
que nos atendeu prontamente na liberação de re-
cursos. Devemos acrescentar que hoje se encontra 
nesta Capital o Prefeito Municipal de Governa-
dor Valadares, Ronaldo Perim, que aqui veio para 
receber uma parcela de 90 milhões de cruzeiros 
destinada a fazer face aos primeiros gastos rea-
lizados naquela cidade, indistintamente, já que 
especificamente para a recuperação da ponte para a 
Ilha dos Araújos o Governador do Estado determi-
nou a liberação de mais 300 milhÕes de cruzei-
ros. 

Dessa forma, a preocupação de nossos dois cole 
gas com assento nesta Casa, no sentido de solic~ 
tar ao Governador do Estado recursos para Gover-
nador Valadares, é louvável, mas constitui uma 
providência já efe~ivad~, e com noss~ ~ireta e 
efetiva participaçao. Nao se pode omltlr o gran-
de trabalho e empenho desenvolvidos pelo Prefei-
to de Governador Valadares nesse episódio. 

289Q REUNIÃO ORDINÁRIA 

Discurso proferido em 14/3/85 pelo Sr. Deputa-
do Antônio Faria. 

O Sr. DEPUTADO ANTONIO FARIA - Senhor Presideg 
te, Srs. Deputados: a Bancada do PMDB quer se_a~ 
sociar ao júbilo que toma conta desta Casa hoJe, 
com o retorno ao trabalho do nosso conpanheiro FeE 
nando Junqueira. A alegria de todos nos pela vol 
ta desse companheiro significa que os trabalhos 
desta Assembléia estarão melhores e estaremos t2 
dos mais felizes com o nosso quadro completo. 

ocupo esta Tribuna para relatar aos meus comp~ 
nheiros desta Assembléia que ontem, na parte_ da 
tarde quando a liderança do funcionalismo publ! 
co se'concentrava nas portas do Palácio da LibeE 
dade para a entrega das su<;s reivindicagões ao GS!_ 
vernador Hélio Garcia, estavamos no Palacio,o D~ 
putado Armando Costa e eu. Assisti à entrega das 
reivindicações feitas por todas as entidades do 
funcionalismo público a uma funcionária do palá-

. cio da Liberdade, uma vez que ali não se encon-
trava 0 Governador Hélio G~rcia, em ':i~gem para 
Brasília segundo informaçoes do Palaclo, tratag 
do de interesses do Estado de Minas Gerais. ~o~
teriormente à entrega, esta~a.n~ p~rta do Palaclo 
e tive oportunidade de me dlrlglr a pequena mas-
sa de funcionários q~e a~ompanhava a lide~a~ça e 
que, infelizmente, nao pode en~rar no Palaclo.~~ 
latei-lhes o que ouvira em Palacio sobre a auseg 
cia do Governador Hélio Garcia. Algumas liderat;-
ças do funcionalis~o, que me merecem_t?do o c~e
dito e respeito, dlsseram-~e. que na Radlo Itatiala, 
se não me engano, o Secretarlo Carlos Cotta_ te-
ria dito que às 15h30min receberia a Comissao de 
funcionários públicos. Nenhuma dessas lidera~ 
ças várias das quais tenho a honra de privar da 
ami~ade, informou de. comp:omisso do Gov~r~o de e~ 
tar à espera do funclonallsmo. Ao contrarlo, o 
Presidente da Associação dos Funcionários ~a Fa-
zenda Antônio Passos, da Secretaria da Saude, o 
presidente da UTE, Fernando Cabral, sabiam ante-
cipadamente que o_Governado: não estava presen~. 

Fui em seguida a Secretarla de Governo,_depols 
de ter percorrido o Palácio da Liberdade a proc~ 
ra do Secretário de Governo. Não o encontrei nem 
em Palácio nem na Secretaria, onde permaneci on-
tem até às 18 horas. 

Estou relatando esses fatos apenas para dizer 
que deliberadamente não houve nenhuma desconsid~· 
ração do governo para com o funcionalismo. Disse 
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aos funcionários públicos que a minha expectati-
va e a minha luta, urna vez que te~o o passado de 
luta ao lado dos trabalhadores, sao para que o 
Governo se sentasse à mesa das negociações_e que 
encontrasse, junto com as lideranças, uma formula 
de minorar os sofrimentos dos trabalhadores, em 
virtude de urna política salarial desumana, que vem 
ao longo de muitos e muitos anos, e buscar,_den-
tro das possibilidades do Estado, a recuper.açao d'? 
poder aquisitivo do funcionalismo, com CUJas re~ 
vindicações manifesto-me inteiramente de ~cordo. 

Entretanto, não posso ouvir as declaraçoe~ do 
nobre líder do PT, que não estava presentela,sern 
ter o dever de consciência de comparecer a esta 
Tribuna para restabelecer a verdade. 

Eu acredito que todas as lideranças do funcio-
nalismo merecem respeito, que devem merecer o r e~ 
peito do Governo, do Governador e de todo ~ se-
cretariado. Mas é preciso que se diga tarnbern - e 
tive a oportunidade de dizer isso a eles e ~ mul 
tidão que estava presente - O Governador, nao i~ 
porta que nome tenha ou de que partido seja, não 
está permanentemente à disposição de quem quer 
que seja para receber na hora em que ~e quer vi-
sitá-lo. ~ uma regra mínima de educaçao que, ao 
se falar com o Governador, corno com qualquer pe~ 
soa, se marque a hora com antecipação. 

Isto digo não para desmerecer a liderança do 
funcionalismo. Ao contrário. E disse a eles que 
a vitória da luta do funcionalismo iria depender 
mais da união deles, da capacidade de luta deles 
do que da agenda do Governador. 

E é nesta luta que eu me insiro. ~ nesta luta 
que eu estou. Mas numa luta em que a verdade tarn 
bérn seja respeitada. 

Muito obrigado. 

290~ REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso proferido em 18/3/85 pelo Sr.Deputado 

Antônio Faria. 
O SR. DEPUTADO ANTONIO FARIA - Sr. Presidente, 

Srs. Deputados, em nome da bancada do PHDB, que-
ro associar-me aos votos de pesar pelo passamen-
to do nosso ex-colega Targino Raimundo de Figuei 
redo e manifestar, desde logo, o apoiamento da 
nossa bancada ao requerimento do eminente Deputa 
do Armando Costa, que pede a suspensão dos nos= 
sos trabalhos e a marcação de um dia para que es 
ta Assembléia reverencie a memória desse nosso 
ilustre colega. 

Targino Raimundo de Figueiredo, curvelano de 
boa cepa, homem honrado e probo, dentista que a~ 
sistia à pobreza, exerceu o seu mandato de depu-
tado de 1967 a 1970, pela legenda do Hovimento 
Democrático Brasileiro, num momento em que ser 
da oposição significava um ato de heroísmo. Hor-
reu já depois de anunciada a Nova República. Não 
pôde ver o início das transformações que o País 
sofrerá, após 21 anos de autoritarismo. l-las te-
nho absoluta certeza de que de onde estiver, Tar 
gino Raimundo de Figueiredo, estará vinculado,pe~ 
lo trabalho que realizou, a este processo de lu-
ta do povo brasileiro em busca da democracia que 
ele tanto amou e teve oportunidade de praticar ne~ 
ta Casa. 

Nós teremos, juntamente com a comunidade de CUE, 
velo e com todos os mineiros, a oportunidade de, 
em sessão especialmente convocada nesta Assem-
bléia, aquilatar e nos lembrar das imensas qual! 
dades humanas e da postura política honra~a e h~ 
nesta desse nosso companheiro,~ue, adversario,em 
curvelo, do nosso Presidente Dalton Canabrava,t~ 
ve como último gesto político de sua vida, uma 
ma~ifestação pública de apoio à candidatura do 
nosso bravo Presidente desta Assembléia. Isso r~ 
vela que Targino Raimundo de Figueiredo, acima das 
diveraências da política municipal, era capaz de 
enxergar os verdadeiros interesses do Legislati-
vo mineiro e de H~nas Gerais e saber que~ ~in~a 
que adversário, Dalton Canabrava, ~a Pres1denc7a 
desta Assembléia, era a melhor opçao que o Leg1~ 
lativo mineiro tinha para os momentos de mudança 
e transformação que estamos iniciando. 

Em nome da bancada do PMDB, reitero o apoio d~ 
do ao requerimento do nobre Deputado IU~do Cos-
ta. _ • . 

Quero também manifestar a fam1l1a enlutada os 
votos de pesar da nossa bancada e talvez de toda 
a Assembléia Legislativa, do povo mineiro, fican 

do a vida de Targino Raimundo Figueiredo corno um 
exemplo para as novas gerações que haverão de 
construir este País e haverão de fazer a grande-
za do nosso povo. 

290~ REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso proferido em 18/3/85 pelo Sr. Deputa-

do Artur Fagundes. 
O SR. DEPUTADO ARTUR FAGUNDES - Sr. Presidente 

e Srs. Deputados, acabo de tornar conhecirnento,p~ 
la leitura do requerimento de autoria do nobre 
Deputado Armando Costa, do passamento, ontem oco~ 
rido na cidade de Curvelo, do ex-Deputado Targi-
no Raimundo de Figueiredo. 

Causou-me profunda consternação a inopinada c~ 
rnunicação, que ora está sendo feita a esta Casa, 
da morte do Deputado Targino Raimundo. 

Tive, Sr. Presidente e Srs. Deputados, amena 
convivência com o extinto. Foi ele Deputado à As 
sernbléia Legislativa de nosso Estado, na mesma oca 
sião em que, modestamente, representávamos urna 
parcela do povo mineiro que habita a área do se-
tentrião de Minas Gerais. Targino Raimundo, ci-
rurgião-dentista, teve ocasião de projetar-se no 
exercício de sua profissão liberal em Curv~lo, co.::. 
seguindo angariar a estima e a consideraçao do 
povo daquela cidade. 

Corno Deputado, participou da Mesa Diretora da 
Casa e exerceu atividade de alta significação aos 
interesses das bases eleitorais que o elegeram. 

Desta maneira, Sr. Presidente, associamo-nos às 
justas homenagens que esta Casa presta agora,ne~ 
ta no i te, com a suspensão de nossos trabalhos, pe-
lo passamento, porque não dizer, prematuro, do 
ex-Deputado Targino Raimundo de Figueiredo, horn~ 
nagern que fazemos, não sõ no nosso nome pessoal, 
mas também; em nome da bancada do Partido Demo-
crático Social, com assento nesta Casa. 

O nosso preito de saudade, a nossa manifesta-
ção de pesar e a nossa homenagem se confundem na 
afirmação de que Targino Raimundo de Figueiredo 
não morreu para sempre, porque o seu exemplo, as 
suas virtudes e o brilho da representação parla-
mentar que imprimiu ao seu mandato de Deputado 
Estadual ficarão entre nós de modo perene, inde 
lével e indestrutível, dignificando a gente e Õ 
povo mineiro. 

290~ REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso proferido em 18/3/85 pelo sr. Deput~ 

do José Maria Borges. 
O SR. DEPUTADO JOS~ MARIA BORGES - Sr. Presi-

dente, Srs. Deputados. 
Estou de pleno acordo e voto favoravelmente 

ao Requerimento pedindo um voto de pesar pelo 
passamento do ex-parlamentar Raimundo Targino 
Figueiredo. 

Gostaria, Sr. Presidente e nobres Deputados, 
de trazer a este Plenário, condoidarnente tris-
temente, a noticia que abalou a minha região, 
principalmente o município de Vazante, quando 
ali morreram sete jovens, sendo dois Engen~ei
ros e os demais operários, que pertenciam a e-
quipe da Cia. Mineira de Metais. 

Realmente, perdi dois conterrâneos, filhos de 
minha terra natal, Patos de Minas, e mais cinco 
amigos da cidade de Vazante. 

Assim sendo, Sr. Presidente e nobres Deputa-
dos, estou apresentando à casa o seguinte requ~ 
rimento: 

(-O requerinE!'lto a que se refere o orador está 
publicado em outra parte desta edição.) 

291~ REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso proferido em 19/3/85 pelo Sr. Deputa-

do José Maria Borges. 
O SR. DEPUTADO JOS~ MARIA BORGES - Sr. Presi-

dente e Srs. Deputados, que minhas primeiras pa-
lavras sejam dirigidas ao Altíssimo, para que Ele, 
na sua misericórdia, possa olhar para esse gran-
de filho brasileiro que é Tancredo de Almeida N~ 
ves, que, deslanchando, caminhando pelo Brasil 
afora, propiciou ao povo brasileiro urna nova es-
perança que é a iniciante Nova República. 

As preces nossas, as preces do povo brasileiro 
realmente estão voltadas para a pessoa de Tancr~ 
do de Almeida Neves e eu comungo, Srs.Deputados, 



com o mesmo pensamento, com a mesma aspiração de 
pronto restabelecimento do nosso querido ex-Go-
vernador de Minas Gerais, Tancredo Neves. Que nes 
se momento as forças espirituais possam estar pre 
sentes no Hospital de Base em Brasília e possa 
derramar sobre a sua pessoa os fluidos benéficos 
de pronto restabelecimento do nosso Presidente da 
República. · 

f: o que eu peço às forças da espiritualidade nes-
te momento em que ocupo a tribuna da Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais. Que ele 
se possa restabelecer com a ajuda de toda a for-
ça do mundo espiritual e. volte para cumprir sua 
grande missão de governar a Terra de Santa Cruz. 

(- A seguir, lê o Projeto de Lei n9 1.185/85 pe-
lo qual concede aos anciãos com a idade de 65 anos 
ou mais o direito de freqüentar o Estádio Gover-
nador Magalhães Pinto, o Mineirão, gratuitamen-
te.) 

292~ REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso proferido em 20/3/85 pelo Sr. Deputa-

do Roberto Junqueira. 
O SR. DEPUTADO ROBERTO JUNQUEIRA- Sr.Presiden 

te, Srs. Deputados, é com agradável surpre·sa que 
acabamos de ouvir a palavra do prestigioso Depu-
tado da Assembléia Legislativa que vem dar apoio 
ao requerimento do ilustre Deputado Jaciel Perei 
ra, pedindo eleições nas estâncias hidrominerais 
de Minas Gerais. 

Todos nós sabemos que o Conselho Político da 
Aliança Democrática já decidiu que diversos itens 
da reforma vão ser feitos através do COngresso Na 
cional. E nós ficamos numa situação, realmente~ 
muito ruim~ porque temos três projetos de lei da~ 
do autonom1.a para as estâncias, inclusive uma men-
sagem de S.Exa., o Governador Hélio Garcia,pedin 
do eleições nas estâncias hidrominerais. Se dei= 
xarmos que o Congresso Nacional promulgue essa 
lei antes que ela seja aprovada na Assembléia 
L~gislativa, fica parecendo ao povo mineiro, pri~ 
c1.palmente, ao povo das estâncias hidrominerais, 
que ~ós, da Assembléia Legislativa, não estamos 
imbu1.dos daquele propósito democrático de permi-
tir que as estâncias hidrominerais de Minas Ge-
r~is consigam eleger seus prefeitos, uma aspira-
çao de todo o povo das estâncias de Minas 
Gerais. 

Portant~, Sr. Presidente, nós, também, endoss~ 
mos o ped1.do para que o projeto de S.Exa., o Go-
vernador do Estado, venha a esta Casa para ser 
discutido e votado pelos nobres Deputados. 

292~ REUNIÃO ORDINÁRIA 

Discurso proferido em 20/3/85 pelo Sr. Deputa-
do Sérgio Emílio. 

O SR. DEPUTADO S~RGIO EMÍLIO - Sr. Presidente 
e.srs. De~utados, são várias as razões que justl 
f1.ca~ a.m1.nha presença, hoje, aqui nesta Trilxma. 
A pr1.me1.ra delas é para registrar o nosso pesar 
mai~ sincero, mais doído e mais profundo pelo f~ 
lec1.mento do ex-Deputado Targino Raimundo, da c! 
dade de Curvelo. Estive eu Sr. Presidente, na úl 
tima quinta-feira com sua ~sposa, D. Bernardet~ 
conversando com ela para saber notícias do nosso 
c~m~anheiro e amigo Targino Raimundo. Em seguida 
VlaJei para o interior e somente ontem, na terça-
feira, tomei conhecimento do lamentável falecliren 
t~ do inesquecível Targino. Esta a razão pela quãl 
nao me manifestei anteriormente nesta Casa, mas 
o fez, com muita propriedade e acerto, nosso co-
l~ga, Deputado Antônio Faria. Mas hoje, Sr. Pre-
sl.dente, nesta Tribuna, venho lamentar que nossa 
r~gião tenha perdido um líder da estirpe, das qu~ 
l1.dades morais, das qualidades pessoais de Targi 
no Raimundo, homem humilde, simples, sempre imbui 
do dos melhores propósitos, enaltecendo a região 
quando ocupou aqui nesta Casa a cadeira de Depu-
tado Estadual, exercendo funções na Mesa Direto-
ra desta Casa. Targino constitui, sem dúvida, um 
exemplo a ser seguido por todos nós. Ao seguinros 
seu exemplo de dignidade, de luta, de persevera~ 
ça .e idealismo, estaremos exercendo com acerto o 
nosso mandato. Fica aqui manifestada nossa saud~ 
de pelo falecimento de Targino Raimundo. 

Sr. Presidente, outra razão que justifica minha 
presença nesta Tribuna é uma notícia auspiciosa que 

355 

recebemos. t: que, depois de uma série de notícias 
distorcidas sobre a situação da saúde do Presi-
dente Tancredo Neves, hoje pela manhã tive uma no-
tícia que me alegrou profundamente. Todos nós, bra 
sileiros, estamos preocupados com a saúde do Pre 
sidente ~ancredo Neves. A cada instante recebemos 
uma not'ícia que é sempre conflitante com a notí-
cia anterior. Mas, hoje, Sr. Presidente, tive a 
grata satisfação de conversar com o nobre =lega.; 
Deputado Sílvio Mitre, que faz parte da família 
do Dr. Tancredo e que esteve, juntamente com seus 
familiares, em Brasília, e pôde nos afirmar com 
segurança que todos os órgãos do Presidente Tan-
credo passaram, hoje, a funcionar normalmente. A 
crise passou Sr. Presidente, Srs. Deputados. O 
Presidente Tancredo Neves se encontra hoje já em 
situação de ampla recuperação, já =m todos os seus 
órgãos funcionando normalmente. ~ esta a razão da 
nossa satisfação, do nosso prazer em estanros nes 
ta tribuna para podermos afiançar a todos os nos 
sos colegas Deputados, a toda a população de Mi= 
nas Gerais, a toda a Imprensa e a todos que no~ 

ouvem, que o nosso Presidente, dentro de breves 
dias, irá assumir a Presidência da República, ple 
namente restabelecido. -

~ uma notícia que nos alegra, que nos traz tran 
qüilidade e satisfação. 

Outra razão que nos traz â tribuna é aquela que, 
há aproximadamente um ano atrás, estive aqui le~ 
do, em um documento muito sério, um c'loc:uroonto que 
se refere â Mensagem de Natal, de André Luiz, na 
psicografia de Francisco Cândido Xavier, no Cen-
tro Espírita "Jesus de Nazareno", em_ Congonhas, 
Minas Gerais, no dia. 23 de dezembro de 1952. 

como disse anteriormente, na época que li este 
documento ~não sou espírita, mas admiro os espí 
ritas e os respeito - alguns o criticaram, e hoje 
verificamos que os fatos se concretizam, que to-
das as previsões contidas nesse documento são veE 
dadeiras e chegamos à conclusão de que a última 
previsão também se concretizou, com a eleição do 
Dr. Tancredo Neves. 

Naquela época, em 1. 952, dizia o documento: "No 
Brasil, um líder operário terá morte violenta, pois 
as forças espirituais que vivem no Cosmos pedem 
ao Supremo Criador justiça por tudo que foi fei 
to de bárbaro em nome do Supremo Criador e da Pa 
tria." 

concluímos, facilmente, que se tratava de Getú-
lio Vargas, Llder Operário. 

Prossegue o documento: "Com o desaparecimento 
deste, o Brasil vai passar por momentos difíceis, 
diversos movimentos armados vão abalar profunda-
mente a estrutura Nacional. No meio a isto virá 
um homem da Terra do Mártir Tiradentes e, apesar 
das pressões, muito irá fazer pelo Brasil, incl~ 
sive, será o criador de uma Cidade Jardim ••• " 

conclui-se com facilidade que se referiu ao sau 
doso Llder, Presidente Juscelino Kubitschek. 

Prosseguindo, " .•• será substituído por outro, que 
muita confusão irá criar e, na sua salda ihjusti 
ficada, vai deixar a Nação abalada e, deste aba= 
lo vai começar o período crítico, até que um ho 
me~ de patriotismo, vindo também da Terra de Ti= 
radentes, irá cercar-se de outro, e vão derrubar 
a viga mestra da confusão, e então muita =isa vai 
acontecer." 

Concretiza-se a última afirmação da rrensagem re 
cebida por Chico Xavier em 23/12/52. -

Chegou um outro homem, da terra de Tiradentes, 
de Minas Gerais, um outro mineiro, cercando-se de 
outros homens que compõem a Frente Liberal, para 
derrubar a viga mestra da confusão, e, então, mui 
ta coisa nova vai acontecer. 

Prosseguindo, "o regime será canbatido e até aba . 
lado, mas muitas Nações passarão a dar crédito 
e respeito ao Brasil." 

Este fato é uma realidade, porque muitas NaçÕes 
já respeitam a nossa Pátria, através do nosso Li 
der Maior, que é Dr. Tancredo Neves. 

vejo que, aproximadamente há um ano atrás, quan 
do não se falava ainda na candidatura do Dr. Tan 
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credo Neves, líamos este documento da tribuna da 
Assembléia. 

Ficava claro que um mineiro iria assumir a Pre 
sidência da República e que este mineiro se cer= 
caria de outros, e hoje concluímos a leitura, rea 
firmando aquilo que afirmávamos há um ano atrás~ 

Um mineiro assumiu a Presidência da República, 
um homem da terra de Tiradentes. O Brasil hoje é 
mais respeitado, mais querido e tem mais crédito 
nas outras nações através do grande líder Tancre 
do Neves, que, nos próximos dias, irá reassumir de 
fato a Presidência da República, uma vez que seu 
estado de saúde se normalizou. 

Podemos antever com segurança que este Pais se 
rã entregue às mãos experientes de Tancredo Ne-
ves. Realmente, não poderia ser de outra forma. 
Seria de se lastimar que, no momento mais difí-
cil da transição, no momento da Nova República, 
viesse a nos faltar um homem do tirocínio, da ex 
periência, da capacidade e equilíbrio do Dr. Tan 
~r;do Neves; ~ o gr~nde estad~sta brasileiro que 
~ra, nos prox~mos d~as, assum~r a Presidência da 
República, confirmando as previsões, de 1952, de 
Francisco cândido Xavier. Fica aqui a nossa me-
lhor resposta àqueles que, na época, criticaram 
esta nossa afirmação. A nossa melhor resposta são 
os fatos que se concretizaram. 

A Última confirmação seria a posse do Dr. Tan-
credo Neves, ; este fato se concretiza agora, uma 
vez que ele ja ganhou as eleições e está com a sua 
saúde em dia, pronto para, nos próximos dias, as 
sumir a Presidência da República. :t: o horrem da ter 
ra de Tiradentes assumindo o comando da Nação, pã 
ra o nascimento de uma nova esperança e de um nõ 
vo sorriso nos lábios de todos os brasileiros. 

133~ REUNIÃO EXTRAORDINÂRIA 
Questão de ordem suscitada em 20/9/84 pelo Sr. 

Deputado Artur Fagundes. 
O SR. DEPUTADO ARTUR FAGUNDES - Sr.Presidente, 

a fala do nobre Deputado Mares Guia foi por nós 
refutada de maneira veemente, apesar de cautelo-
sa e comedida. Nós defendemos o seu direito à 
ideologia e à filosofia política que encarna e 
consubstancia a sua figura, o seu pensamento e 
o seu modelo político. 

Defendemos, intransigentemente, o seu direito 
de falar e de dizer. Não concordamos um só ins-
tante~ todavia, com as colocações que S.Exa.faz, 
externando o seu interior, marcado ao longo do 
tempo e nas ma~ifestações populares pelo engodo 
e a mistificaçao, a farsa e o embuste, instrumen 
to de que se valem extremistas da esquerda, ho= 
mens que falam a linguagem do Comunismo Interna-
cional e do movimento que ele chama de MR-8. Con-
fesso, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que não 
conheço nenhuma dessas instituições registradas 
como partido político no nosso País. 

Assim, pois, classifico a ideologia que eles 
pregam como um fantasma. Como fantasma também é 
a frente liberal, a farsa desfarsada que encon-
traram para encobrir propósitos inconfessáveis ao 
se sentirem frustrados na disputa do pleito Pre 
sidencial da República. :t: esta mais uma incongru 
ência, mais outra incoerência que traz para este 
Plenário o Deputado Mares Guia. 

O seu Partido prega as eleições diretas, o seu 
Partido defende o restabelecimento das eleições 
diretas, mas S.Exa. ,defende o Colégio Eleitoral, 
defendendo a candidatura da aliança democrática, 
outra figura fantasmagórica de nossa polÍtica. O 
Deputado Mares Guia defende, em última análise, 
a fala de seus companheiros que vivem da insis-
tência de pregar o extremismo,a baderna e a con-
fusão em nosso País, alguns dos quais se inscre-
veram e se elegeram, como s.Exa. afirmou, pela le-
genda do Partido do Movimento Democrático Brasi-
leito. 

:t: essa a fala que tínhamos a fazer, antes mes 
mo do encerramento dos trabalhos por absoluta fal-
ta de "quorum". É o nosso veemente protesto às a 
firmações infundadas do nobre Deputado Mares Guia-; 
porque a preocupação única e maior do Presidente 
Figueiredo, neste momento, é garantir o processo 
do restabelecimento da plenitude do regime demo-
crático entre nós. 

133~ REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
Questão de ordem suscitada em 20/9/84 pelo Sr. 

Deputado Artur Fagundes. 
O SR. DEPUTADO ARTUR FAGUNDES - Sr. Presiden-

te, ocupou a tribuna há poucos instantes, por me 
ra liberalidade dessa Presidência, o nobre Depu= 
tado Mares Guia. A pretexto de discutir a ata 
dos nossos trabalhos - sobre ela nada argüiu-ver 
be7ou S.E~a. a fala do nobre Presidente da Repú= 
bl~ca, Joao Figueiredo. Não assiste razão ao no-
bre Deputado Mares Guia, quando invoca o arbítrio 
e o_autoritarismo contido na fala presidencial. 

Nao, Sr. Deputado Mares Guia, não é verdade que 
o Presidente Figueiredo tenha falado ou versado 
no conteúdo do seu pronunciamento sobre a volta 
do autoritarismo ou do arbítrio do passado. O que 
se viu no Comício do Governo, é bom que se diga, 
foi o desfraldar de bandeiras vermelhas com a in 
sígnia do PCB. Este partido não é registrado no 
Tri~unal Superior Eleitoral do Pais. Esta organi 
zaçao partidária é clandestina, ela não tem legi 
timidade no território brasileiro e, por este mõ 
tivo,a fala do Presidente Figueiredo é absoluta= 
mente procedente, porque ele fala com comedimen-
to e com austeridade. Ele pratica no seu governo 
o processo de abertura democrática no Pais, mas 
não pode permitir os atos que estão sendo pr~ti
cados em praças públicas. 

Assim, Sr. Presidente, verberamos, de maneira 
veemente, a fala do nobre Deputado Mares Guia e 
o fazemos em nome da Bancada do PDS com assento 
nesta Casa, ao tempo em que desejamos aplaudir o 
belo, o oportuno e o eficiente pronunciamento do 
Presidente Figueiredo. 

~57~ REUNIÃO EXTRAORDINÂRIA 
Discurso proferido em 14/2/85 pelo Sr. Deputa-

do Manoel Conegundes. 
O SR. DEPUTADO MANOEL CONEGUNDES - Sr. Presi-

dent~_e Srs. Deputados, quero aproveitar esta 
reun~ao para abordar um tema de interesse da As-
sembléia Legislativa e, principalmente, para a 
futura Mesa dirigente, Mesa Executiva da Casa. 

• U~a das principais atribuições que tive no exer-
c~c~o da 4~-Secretaria foi a de presidir o Con-
selho de Informação e Pesquisa - CINPE e é nesta 
qualidade que quero lhe falar. 

Dupla é a motivação que me traz a esta tribu-
na: prestar contas e alertar. Prestação de con-
tas aos Srs. que me delegaram a honrosa missão 
de dirigir o CINPE nesse biênio. Alerta àqueles 
que dentre nós assumirão em breve a Mesa da As-
sembléia. Mesa que terá como principal desafio 
preparar as estruturas do Poder Legislatito para 
um n~vo Brasil, o Brasil da Nova República. 

Po~s bem, o que é a Mesa da Assembléia senão a 
materi~lização de uma das idéias pilares da de-
m~crac~a, a da administração colegiada? E tal 
nao poderia deixar de ser, pois é o Poder Legis-
lativo o sustentáculo da democracia. 

Sinto-me impelido a fazer esta reflexão, pois, 
como me~bro da Mesa, pude sentir que em poucas 
oportun~dad~s esse poder colegiado - o mais alto 
da Casa - pode se exercitar em sua plenitude, por-
que os instrumentos de que poderia lançar mão se 
assentam em estruturas que, elém de arcaicas e 
o~so~etas, estão impregnadas dos vícios caracte-
r~st~cos desses vinte anos de autoritarismo. A 
base ~il~sófica dessas estruturas é um poder per-
sonal~st:co que geralmente propicia espaços para 
a formaçao de bolsões de poder paralelo, que às 
vezes se sobrepõem, na prática, aos poderes le-
gitimamente instituídos. 

De que maneira um poder colegiado, como a Mesa 
da Assem~léia, pode funcionar em sua plenitude, 
se se apoia num poder personalístico, materiali-
zado na estrutura da Secretaria da Assembléia? 
Exercitar um poder colegiado apoiado numa estru-
tura de poder personalistico já é difícil; mais 
difícil, entretanto, se torna quando esse poder 
colegiado pretende introduzir mudanças de méto-
dos, já que estas são sentidas como rureaças àque-
las estruturas arcaicas e obsoletas. 

:t: nesse sentido que, ao final desse biênio co-
mo Pr~sidente do CINPE, posso dar meu testemunho 
das d~ficuldades que a área de informação e pes-
quisa tem enfrentado dentro da estrutura da As-
sembléja e fazer um alerta à próxima Mesa. Não é 



demais repetir, esta terá um desafio histórico, 
o de preparar a nossa Casa para os tempos da No-
va República. 

No mínimo, a próxima Mesa terá que alterai es-
sas estruturas para que elas se tornem compatí-
veis com a administração colegiada que caracte-
riza a vocação democrática do Poder Legislativo. 

Nestes dois anos que estivemos à frente do 
CINPE, por delegação deste Plenário, tentamos do-
tar a área de estruturas e condições para que ela 
pudesse mais facilmente alcançar os objetivos 
preconizados pela Resolução 2.625/81, que criou 
o Conselho. Nesse sentido, pela primeira vez na 
história do Legislativo Mineiro, os funcionários 
da Diretoria de Pesquisa e Documentação Legisla-
tiva, Órgão executivo do CINPE, a partir de um 
compromisso por nós assumido com eles, no início 
de nossa gestão, elegeram, em assembléia reali-
zada em setembro do ano próximo oassado, uma lis-
~a ~ríplice para escolha do novo-diretor daquele 
orgao. Por injunções alheias à nossa vontade, só 
agora, no final de minha gestão, terei condições 
de viabilizar esse meu compromisso. 

Concomitantemente, baixarei ato que institui a 
administração colegiada no rrencionado órgão. Ao mesmo 
tempo, já propus à Mesa da Assembléia um regula-
mento que estabelece critérios e mecanismos para 
que os fu~ci~nários da Assembléia, independente-
mente do orgao de lotação, tenham a oportunidade 
de participar dos projetos da área de informação 
e pesquisa, sem prejuízos de suas atribuições re-
gulamentares e com uma remuneração adcional. Es-
se regulamento propiciará o aproveitamentode mui-
tos valores hoje existentes no quadro funcional 
da Ca~a, que, de outra forma, permaneceriam sub-
aprove~ta~~s, como têm estado até hoje. 

Tambem ]a propus à Mesa a contratação, urgen-
t~, de analistas de sistemas e de organização e 
metodos, que terão por tarefa dar apoio ao pro-
grama de automação dos Gabinetes sob a coorde-
nação de uma comissão devidament~ qualificada. 
Sinto que a aprovação dessas propostas ainda não 
se deu em virtude da ação desses bolsões de po-
der informal. 

Todas essas medidas e outras tanto de caráter 
administrativo quanto institucional foram pen-
sadas e estão sendo viabilizadas no'sentido de 
dotar o Legislativo mineiro dos modernos meios e 
instrumentos de que necessita para os seus novos 
momentos. 

Por decisão explícita da Mesa, baseada em es-
tudos e levantamentos feitos pelo CINPE junto aos 
~rs. Depu~ados, nosso esforço se concentrou na 
1mplantaçao de um Sistema Automatizado de Ende-
reçamento. A~ós um exaustivo trabalho que envol-
veu a nossa area, a PRODEMGE e o PRODASEN, ce-
lebramos um ~onvênio tripartite em 23/10/84, que, 
pelo seu carater inédito custou a essas três 
instituições vários mese~ de trabalho, mas que 
se tornou modelo para todas as outrasAssembléias 
Legislativas. 

O referido convênio era a peça indispensável 
para a viabilização do Sistema de Endereçamento. 
Por ~sforço conjunto das três instituições, con-
seg~1mos, em tempo recorde, adaptar os programas 
e l1ng~agens a fim de que o sistema entrasse em 
operaçao ainda em 1984. Entretanto, as negocia-
çoes relativas ao respectivo termo aditivo, para 
que_a Assembléia pudesse obter condições mais fa-
vorave~s e compatíveis com a sua realidade, fo-
ram ma1s demoradas do que o previsto. 

Finalmente, chegamos a uma proposta que tive 
oportunidade de apresentar à Mesa na reunião de 
7 do corrente. 

Durante esse ~eriodo de negociação com a PRO-
DEMGE, a nossa area continuava em contato com os 
gabinetes, ajudando-os na organização dos dados 
para ~tilização do sistema. um terço dos gabine-
tes ja se encontra em condições de utilização ime-
d~ata do sistema quando este iniciar suas opera-
coes, ao passo que outro tanto de gabinetes está 
em condições de fazê-lo dentro de curto prazo. 

Entretanto, como não pomeria deixar de ser, as 
estruturas arcaicas da Secretaria da Assembléia 
se opuseram, como já o fizeram em outras oportu-
nidades com relação ao trabalho do CINPE, e ten-
tam conseguir jogar a decisão sobre o Programa 
de Endereçamento para a próxima Mesa, num fla-
grante exemplo dessa obstinada reação à mudança. 
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Faço um apelo a V. Exa., Sr. Presidente, e à 
Mesa, para que, antes de terminarem os nossos 
mandatos, possamos aprovar esse programa, para 
que os Srs. possam utilizar esses benefícios, que 
serão de grande valia para todos. 

De u~a coisa, contudo, tenho certeza: pessoas 
podem vir a ser sacrificadas, e talvez algumas 
já tenham até sido, nesse esforço de inovação e 
de adaptação das. estruturas do Poder Legislativo 
aos novos tempos que já vivemos. Entretanto, es-
sas mudanças virão. É a história que as reclama, 
independente de pessoas ou de ideologias. 

Feita esta reflexão, com vistas a uma presta-
ção de contas e a um alerta, permitindo-me vol-
tar ao assunto em outras oportunidades com mais 
detalhes, quero fazer aos meus nobres colegas um 
convite especial - a inauguração da Microfilma-
gem dos Processos Legislativos, de 1947 a 1984, 
num total de aproximadamente 260.000 fotogramas. 
Essa inauguração será dia 26 do corrente, às 17 
horas, na sala 305. Convid.o, também, os Srs. pa-
ra visitarem os equipamentos destinados à ali-
mentação do sistema automatizado de endereçamen-
to, já instalados, desde dezembro próximo passa-
do, na sala interna da Divisão de Documentação e 
Arquivo - sala 305, andar SE. 

Na oportunidade, apresento aos Srs. minhas des-
culpas pelas instalações precárias desse Órgão, 
cuja importância para a preservação do acervo 
documental da Assembléia as estruturas arcaicas 
a que me referi persistem em desconhecer. 

Solicitaria aos meus nobres colegas o empenho 
para que, no decorrer deste ano, possamos, des-
ta tribuna, fazer essas reflexões, de modo que o 
poder desta Casa esteja no plenário e na Mesa e 
não nas mãos de radicais que pretendem comandar, 
e a fim de que o poder da Mesa possa, na verda-
de, prevalecer sobre outros poderes paralelos que 
pretendem comandar os destinos desta Casa. Muito 
obrigado. 

152? REUNIÃO EXTRAORDINÃRIA 
O SR. DEPUTADO PAULO ARAÚJO - Sr. Presidente, 

Srs. Deputados. O nobre Deputado Geraldo Pereira 
Sobrinho, dando continuidade a seu trabalho nes-
ta casa Legislativa, e demonstrando, uma vez mais, 
sua grande preocupação com as entidades benefi-
centes do nosso Estado, vem de apresentar a este 
Plenário Projeto de Lei em que autoriza o Poder 
Executivo a conceder gratuidade de serviços de 
água e energia elétrica à Sociedade São Vicente 
de Paulo. 

No momento em que, em primeira discussão, este 
projeto vem a Plenário, nós acreditamos que o no 
bre Deputado Geraldo Pereira Sobrinho talvez es-
teja vivendo um dos mome~tos.mais felizes.de s~a 
vida pública, ao trazer a ba1la um dos ma1s se-
rios problemas que afligem, atualmente, as nos-
sas entidades beneficentes. 

Todo o povo de Minas Gerais conhece bem de per 
to 0 grande trabalho realizado pela SOciedade são 
Vicente de Paulo, organização espalhada pelos no2_ 
sos 722 municípios. E em razão das grandes difi-
culdades principalmente de ordem financeira,com 
que se d~frontam essas entidades, este Projeto de 
Lei merece não somente a aprovação desta Casa, 
como o respeito de todos n~s. Temos a.cer~eza de 
que, uma vez aprovado e ~po~ sua_tr~m1taçao nor-
mal e regimental nas Com1ssoes Tecn1cas, ele su-
birá à sanção governamental para que possa, en-
tão surtir seus efeitos legais. Pois confiamos 
em ~ue o Governo do Estado, sensi~el à reivindi-
cação do nobre colega, que passara a ser desta 
casa dará o apoio e o amparo legal necessários, 
para'que a Sociedade São Vicente de Paulo possa 
beneficiar-se da força desta lei. 

Menciona o nobre Deputado Geraldo Pereira So-
brinho, em sua justificativa apresentada a esta 
casa, que, para se avaliar a dimensão das insti-
tuições que serão beneficiadas por este Projeto 
de Lei, basta-nos rever o grande trabalho que c~ 
da uma delas realiza em favor das pessoas neces-
sitadas. Seria também, Sr. Presidente, Srs. Depu 
tados, de bom alvitre, achamos nós, que, quando 
do exame deste Projeto de Lei, pelas Comissões 
Técnicas desta Casa, fosse também detidamente a-
nalisada a possibilidade de serem seus benefici-
os estendidos a todas as demais entidades benefi 
centes e filantrópicas do nosso Estado. Porque nós 
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sabemos, perfeitamente, que, juntamente com a So 
ciedade de são Vicente de Paulo, outras institui 
ções há, em nosso Estado, que trabalham e labu= 
tam em prol da assistência aos carentes. Poder-
se-ia, então, examinar a possibilidade da exten-
são do beneficio sugerido às creches, aos asilos· 
e aos demais órgãos assistenciais que tantos es-
forços despendem em prol de uma assistência mais 
efetiva aos necessitados. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados. Minas Gerais de 
senvolve, atualmente, através de entidades conge 
neres à Sociedade são Vicente de Paulo, um trabã 
lho de grande repercussão, de grande envergadura~ 
e que vem contando com integral apoio de toda so 
ciedade mineira.Esta a razão de, ao encaminhar= 
mos a votação deste projeto, apresentarmos essa 
sugestão às Comissões Técnicas desta Casa, para 
que cada Deputado possa, independentemente de cor 
partidária, levar a sua contribuição e a sua aj~ 
da às comunidades que representa, ensejando a 
Minas Gerais dar este exemplo de magnitude, este 
exemplo de grandeza e, sobretudo, prestar expre~ 
siva ajuda àqueles que lutam, hoje, pelo amparo 
dos desvalidos. 

E temos a certeza, Sr. Presidente, Srs. Deputa 
dos, de que esta Casa, dando a sua aprovação ao 
Projeto de Lei do nobre Deputado Geraldo Pereira 
Sobrinho, obterá, como conseqüência lógica,a sua 
sanção pelo Governador Hélio Garcia, para que Mi 
nas Gerais, uma vez mais, mostre a todo o País ã 
necessidade de o Estado amparar os menos favore-
cidos pela sorte, cumprindo, assim, sua finalida 
de precipua, a finalidade social. -

A medida não acarretará, temos certeza, quál-
quer prejuizo à CEMIG e à COPASA, que haverão de, 
a partir da sanção desta lei, ceder, gratuitamen 
te, a energia e a água a essas entidades. Repre 
sentará, isso sim, a prestação de um serviço de 
utilidade pública por essas duas empresas, numa 
valiosa contribuição a uma causa justa e meritó-
ria. 

Imbuidos do mais alto espírito público,nos ani 
ma a certeza de que a análise deste Projeto en= 
centrará a melhor guarida nesta Casa e no Poder 
Executivo, e nos guia a esperança de que o exem-
plo de Minas, pioneiro em nosso Pais, se propa-
gue pelos demais Estados, para que eles propiciem 
às suas entidades beneficentes todas a ajuda ne 
cessária para que elas possam, com essas facili= 
dades, melhor se desincumbirem de seu nobre tra-
balho assistencial. 

E é, Sr. Presidente, dentro desse espírito e 
dessa condição, que o Parlamento de Minas Gerais 
se integra ao reclamo da sociedade mineira,se in 
tegra à boa vontade, à inteligência e à força de 
trabalho representada por esses abnegados conci 
dadãos nossos que se empenham, anonimamente, em 
suas comunas, a realizar um trabalho dignifican-
te, engradecendo, com a sua presença, as entida 
des por eles dirigidas. 

Haverá de ser o dia de hoje aquele em que se 
abrirá, para as entidades beneficentes de Minas 
Gerais, um novo horizonte de esperanças. Essas 
entidades que recebem, de maneira dignificante,o 
apoio e a solidariedade do nosso povo, haverão 
de receber também, através da aprovação deste Pro 
jeto, o reconhecimento do Legislativo Mineiro~ 
que, ao deferir-lhes este benefício, ampliar-
lhes-á os recursos, possibilitando-lhes prosse-
guir na defesa dos interesses e da integridade 
dos desamparados pela sorte. 

Dos 722 municípios do nosso Estado, temos rece 
bido noticias de trabalhos e de frentes de servi 
ços que se abrem, a cada dia, movidos pelo prop; 
sito de minorar os sofrimentos alheios. Porque 
é sabido que nossas cidades mais distantes, mui 
tas vezes, se vêem a braços com dificuldades pa= 
ra locomover e transportar seus doentes carentes 
de recursos. Estes batem, então, às portas das 
entidades beneficentes, ali encontrando o amparo 
e recursos necessários para que possam se dirigir 
a outros centros com maiores condições de lhes 
prestar melhor assistência médica. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, no momento em 
que uma nova expectativa se abre para essas ent! 
dades, não poderia faltar a palavra do Parlamen-
to Mineiro, ao dar guarida, ao preparar campo p~ 
ra o amparo legal, dando condições a que a medi-
da proposta pelo Deputado Geraldo Pereira Sobri-

nho possa se transformar em Lei, para que empre-
sas como a CEMIG e a COPASA possam conceder gra-
tuidade à Sociedade São Vicente de Paulo e outras 
congêneres, e se façam presentes, uma vez mais, 
em nossas comunas, prestando a imprescindível as 
sistência àqueles mais necessitados. -

Assim, Sr. Presidente, Srs. Deputados, na opor 
tunidade deste encaminhamento à aprovação do Pro 
jeto de Lei 454/83, do nobre Deputado Geraldo Pe 
reira Sobrinho, pediríamos a V.Exa., neste momen 
to, que, ao submetê-lo às Comissões Técnicas,con 
tasse ele com o integral respaldo desta Casa pã 
ra que, ao ser levado ao Sr. Governador do Esta= 
do, possa ser sancionado,alcançando, assim, seus 
legitimes fins. 

Gostaríamos de deixar bem clara a nossa posi-
ção dentro do referido projeto e a intenção de 
apresentarmos uma emenda estendendo tais benefí 
cios às entidades congêneres do nosso Estado, pã 
ra que todas elas possam se beneficiar desta re= 
galia. 

157~ REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
Discurso proferido em 14/2/85 pelo Sr.Deputado 

Samir Tannus. 

O SR. DEPUTADO SAMIR TANNUS - Sr. Presidente, 
Srs. Deputados, a cada dia que passa, a situação 
se torna mais grave. 

Tenho <;>bservado, a través da imprensa, seja o i o.!:: 
nal, o radio ou a televisão, que as coisas muda-
ram. Ingressamos, agora, no regime democrático. 

Mas, na verdade, o povo agora está muito mais 
atento, observando o comportamento de cada polí-
tico e dos governos. 

Sr. Pres~dente e Srs. Deputados, acontece que, 
enquanto na9 fortalecermos os partidos políticos, 
enquanto os partidos políticos não tiverem pro-
grama e forem respeitados por seus membros, esta 
remos mergulhando, cada vez mais no fisiologis= 
mo politico, estaremos,cada vez ~ais, aumentando 
a fragilidade do regime, que tanto lutamos para 
sua consolidação. 

Com este objetivo, de início, proclamando a t~ 
da Minas Gerais que o meu partido, o Partido De-
mocrático Social, terá o fundamental dever e a pa.!:: 
ticipação na consolidação do regime democrático. 
A cada vez que o partido se consolidar e se fir-
mar, oferecendo pública resistência partidária e 
a contribuição para a consolidação do nosso reg! 
me, vejo que as coisas nada mudaram e nada muda-
rá neste Pais, a não ser para pior. 

O povo mineiro entendeu que, em 78, deveriam~ 
dar. Os representantes do povo brasileiro no Co~ 
gresso Nacional, com seus legítimos direi tos e d~ 
veres, entenderam que deveriam promover a alter-
nãncia do poder. Assim, mudou-se tudo nestePaís. 
A linguagem era sempre a mesma, a tecla era sem-
pre a mesma. Primeiro dizendo "eleições diretas 
já" e o já tornou-se tão já que o atual Governa-
dor quer o empréstimo "já" de 500 milhÕes de dó-
lares e tem que ser "já". Tem que convocar a As-
sembléia Legislativa extraordinariamente para au 
mentar_mais as despesas do Estado, para votar "já'' 
o emprestimo de 500 milhões de dólares que te-
rá que ir ao Senado Federal, que se encontra fe-
chado. E o Senado só vai decidir no período Le-
gislativo vindouro. Assim poderia ter esperado o 
19 de março que ai está, e mandar para cá o Pro-
jeto de Solicitação do Empréstimo de 500 milhÕes 
de dólares. 

Enquanto o povo brasileiro está preocupado em 
conseguir a migalha do Senhor José Cruzeirinho, 
o Senhor Governador de Minas está preocupado em 
conseguir o Mister dólar. 
O Governo quer dólar, o povo quer cruzeiro para 
se alimentar. 

Falou-se tanto no período da campanha pré-ele! 
tora!, sobretudo numa fase em que se procurou e~ 
venenar a consciência nacional, intoxicar a con~ 
ciência nacional,de que novos dias viriam e novo 
processo político administrativo e nova lingua-
gem apareceriam numa virada, que hoje posso di-
zer ao povo mineiro que ela, neste empréstimo,e~ 
tá configurada. Houve a virada: a dívida de Minas 
virou o dobro. Falou-se tanto em mordomia. O Pre 
sidente Figueiredo e os outros presidentes, sem= 
pre que viajavam, levavam consigo uma comitiva 
enorme e o povo observava. Agora, já houve uma 
antecipação. As coisas mudaram. Antes mesmo do 



·Presidente assumir a Presidência da República, já 
viajava levando sua comitiva os seus parentes e, 
como não são tantos, levava mais 50 jornalistas. 

Eu queria propor ao Presidente, aos Governado-
res que ao invés de viajarem para a Europa e le-
varem 50 jornalistas, deveriam mandar 100 jorna-
listas com os homens que estão negociando a divi 
da externa, lá fora, para que eles nos informas= 
sem, direitinho, com ligeireza, sobre o mesmo,in 
formando-nos sobre o juros, como são fixados os 
prazos das dividas, porque pedem ao Poder Legis-
lativo apenas uma autorização. 

Está aqui, como já foi lido pelo Deputado Mares 
Guia. Não vou repetir as palavras que puseram ne~ 
te pedido, mas o Senhor Governador de Minas Gerais 
deseja aplicar este dinheiro da maneira que lhe 
convier, até mesmo para construir a ponte da tr~ 
vessia, porque, com estas enchentes naturalmente 
muitas pontes rolaram e rodaram. Desta forma, é 
preciso construir uma ponte da tão decantada tr~ 
vessia. 

Eu observava, há poucos dias, na pequena cida-
de de Planura, na minha região, pequena no seu t~ 
manho, mas grande no meu coração, que, cada eleitor, 
cada cidadão, .todo mundo hoje vê televisão, lê os 
jornais, ouve o rádio, ac:cnpanhando de perto, "pari 
passu", o desempenho de seus representantes e do 
Governo, e um cidadão assim me disse: "Deputado, 
estou observando que toda financeira que começa 
a pôr propaganda na televisão, toda hora, no p~~ 
grama do Chacrinha ..• eu não tenho coragem de por 
meu dinheiro naquela financeira, porque lá vem 
chumbo grosso. E agora eu estou ouvindo dizer 
a nossa televisão só pega estações de são Paulo, 
pois temos problemas na transmissão nos canais 
de Minas Gerais, em virtude da distância, mas es 
tou vendo pela televisão várias propagandas de 
órgãos do Governo - Caixa Econômica, BEMGE, CRE-
DIREAL, CAMIG, CEMIG." Ele me perguntou se o no.§_ 
so Estado estava em perigo, se não havia possib~ 
lidade da falência do Estado. Eu lhe respondi que 
o nosso Estado já está quebrado, que as coisas 
não vão melhorar com esse empréstimo. Essa crit~ 
ca que faço, não a faço somente a este Governo 
mas também aos anteriores, pois foi criticando 
dessa maneira que aconteceu a "virada" em Minas 
e no Brasil. 

Agora, eu quero dizer aos homens da Frente Li-
beral que eles estão deslumbrados em poder part~ 
cipar do governo, estão arrancando todos os fav~ 
res do atual governo. Mas isso não nos leva a 
consolidação democrática. consolidação democrát~ 
ca só conseguimos mantendo firmes nossos propos~ 
tos e nossos compromissos. Se aqui estou repre-
sentando minha região é porque os meus amigos co~ 
f i aram em mim, e acredito que continuarão confian-
do, nas próximas eleições. Mas uma grande maioria 
votou em mim porque a sigla do meu Partido é PDS. 

E eu não posso trair esses eleitores querne di.§_ 
tinguirarn com seus votos através da sigla do meu 
partido. Ouvir as bases é balela. Base se ouve nas 
urnas. f; pensando em retornar a esta casa, em 1986, 
que tenho ouvido as bases do meu Partido. 

A linguagem usada, nos últimos ternpos,pelos d~ 
tentores do poder, é "rolar dividas". Mas o pr~ 
blerna de Minas Gerais, agora, é "enrolar a dívi-
da". Falaram tanto em Fundo Monetário Internaci~ 
nal e, no entanto, criaram agora o Fundo Mineiro 
de Investimento. o Sr. Tancredo Neves, no seu di~ 
curso de posse, afirmou que a situação do Estado 
era difícil e que ele iria devolver a dignidade 
a Minas Gerais. Haveria de restabelecer a digni-
dade de Minas Gerais. E aquilo me feriu muito,eu 
senti muito, porque estava a seu lado o meu fra-
ternal amigo, ex-Governador Francelino Pereira,e 
ele estava dizendo na presença do homem que pas-
sava, naquele momento, o governo, que ele have-
ria de restabelecer a dignidade de Minas Gerais. 

Eu gostaria que o Sr. Tancredo Neves também f~ 
zesse esse mesmo pronunciamento, dia 15 de março, 
de que ele há de restabelecer a dignidade nacio-
nal •. a~abar com a corrupção tão proclamada pela 
Opos~çao, acabar com a mordomia, o que ele prom~ 
teu, e amenizar a divida externa. 

Quando se fala que tem que amenizar, eu entendo que 
tem de diminuir o ItDntante da dívida externa. Fala-se 

que Minas Gerais, desde o dia em que Pedro Alvares 
Cabral aportou com as suas caravelas aqui na Pampulha 
até os dias em que o Sr. •rancredo Neves assumiu o gove.!:: 
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no de Minas Gerais, devia, segundo declarações da Secre-
taria da Fazenda, 1 bilhão e 200 milhões de dólares. 
Ora,em dois anos apenas, já com dois governadores de opo 
sição, esta dívida foi virada- isso é o que se chama vi 
rada -a dívida foi dobrada, foi multiplicada por 2. Esta 
mos com a dívida de 2 bilhões e 200 milhões de dólares 
com este empréstimo. 
~esse modo, a gente não vive s6 de criticar.Eu 

sempre disse que tenho medo do castigo de Deus, 
porque é como um raio, é como um ato institucio 
nal: ninguém sabe quando vem, corno e nem wr que 
Tenho medo da história, porque às vezes o políti 
co, ocasionalmente, vai tornando determinadas po-
sições de incoerência e quando chega no meio da 
sua trajetória política ou ele tem que fazer urna 
operação plástica ou ele vai ter que trocar sua 
identidade, ou mudar de Estado ou de partido,tal 
é a situação em que se encontra este País. 

Fala-se muito em crise institucional. Fala-se mui-
to em crise econômica e ultimamente nós passamos 
a observar que surgiu nova crise, que é a crise 
de caráter do homem público. 

A crise institucional, em nosso ponto de vis-
ta, a Nação inteira, sem restrições partidftrias, 
está com um objetivo só: a "Constituinte ja".Acr~ 
dito que o Presidente eleito, Tancredo Neves,as-
surnindo o governo dia 15 de março, tem t~das as 
condições políticas, tem todas as condiçoes pop~ 
lares, tem todos os meios e todos os instrumen-
tos para, no dia 16 de março, convocar urna Asse~ 
bléia Nacional Constituinte; de modo que esse pro 
blerna, um dos mais graves, poderá ser resolvido 
de imediato. 

Quanto à crise econômica, ele naturalmente, ao 
assumir a presidência,no dia 15 de rnarço,vai des 
cobrir - corno todos sabem - que este País deve 
100 bilhões ·de dólares e vai justificar perante 
aqueles que o aplaudiram que ele não pode fazer 
um bom governo, porque o País está devendo muito. 

Falaram tanto em negociação, em divisão e ra-
teio!Eu nunca vi em toda a história deste País 
ou deste Estado um rateio de cargos corno está sen 
do feito antes da posse do Presidente Tancredo Ne= 
ves. 

Ontem, quando eu viajava do Rio de Janeiro pa-
ra Belo Horizonte, lendo o jornal "O Globo" e eu 
estava vendo corno estão - assim corno toda a so-
ciedade se agrupa através de seus sindicatos - es 
tão agora procurando os sindicatos dos Estados~ 
os sindicatos dos políticos. 

O Nordeste reivindica sem reivindicar. O Sul rei 
vindica sem reivindicar. Os três Estados do Sul 
justificam que têm mais parlamentares no PMDB,no 
Congresso Nacional, do que o Estado de São Paulo. 
corno são Paulo terá quatro ministérios, eles en-
tão querem quatro ministérios para os ~rês Esta-
dos. Na Bahia, o Sr. Tancredo Neves va~ ter que 
resolver o problema entre o "Toninha Malvadeza"e 
0 PMDB. E ele agora abriu_o leq~e. Vai partici-
par do Governo ~ele, ~arnbern, al~rn de todos os P~.!:: 
tidos da Oposiçao, alem do_Part~do da_Frente L~~ 
beral vai participar tarnbem o PDS. Ha urna diss2:_ 
dênci~ do PDS que vai participar do Governo de-
le. . . _ , 

De forma que isso se chama conc~l~açao nac~o-
nal no entender do Sr. Tancredo Neves, e eu es-
tou' entendendo que estamos caminhando para um rn~ 
nopartidarisrno. Estamos transfo~rnand? o Brasil 
no novo México, que tem um part~do so e tem urna 
dívida muito grande, porque não tem praticamente 
oposição. 

consulto os colegas remanescentes do PDS para 
nos mantermos firmes, corno uma frente de resis-
tência democrática e de oposição sadia e coeren-
te, de urna oposição não sistemática, bitolada e 
eleitoreira, mas ativa, grandiosa, transmitindo 
ao povo de Minas Gerais o que se passa e as bal~ 
las que possam estar ocorrendo no governo, que 
apure as irregularidades, seja deste ou do futu-
ro governo, que também já se esquivou de apurar 
as irregularidades, dizendo que tem outros pro-
blemas a serem tratados. E o povo já esqueceu que 
o Presidente Nacional do PMDB, Dr. Ulysses Gui-
marães, depois de uma longa reunião pranovida pelo 
seu partido com o objGtivo de oferecer urna con-
tribuição ao Presidente João Figueiredo, com o 
objetivo de contribuir, participar do governo e 
ajudar a resolver o problema nacional, levou ao 
Presidente Figueiredo e à imprensa nacional a gran-
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de tese, a grande idéia, a da moratória unilate-
ral. 

E um cidadão da minha cidade me disse o seguin 
te: eu era pequeno, no Governo Getúlio Vargas,qua~ 
do ouvi falar em moratória, que ao meu ver ser-
ve para os ricos ficarem mais ricos e os pobres 
ficarem mais pobres. Porque os fazendeiros de 
Uberaba na tal de moratória, ficaram ricos e al 
guns pobres foram para a cadeia. -

Agora, o Sr. Tancredo Neves, no seu discurso, 
não de posse, mas no seu discurso de vitória, dis-
curso escrito, já diz que é vexatória a morató-
ria e que quem deve dinheiro deve pagar com di-
nheiro. De forma que o povo mineiro e brasileiro 
vai observando lentamente e a nossa obrigação do 
PDS é de nos firmarmos como partido monolítico, 
sólido, coeso, em defesa não do Governo mas em 
defesa do povo, porque o partido a que eu per-
tenço serviu de suporte ao governo que buscava 
os seus ministros e colocava no nosso partido, 
quando ele teria que tirar do nosso partido os 
ministros do seu governo. Serviu de suporte para 
este governo e não deu certo. Hoje, estamos as-
sistindo ao mesmo erro e ao mesmo espetáculo, uma 
montagem, um aumento de representação para a for-
mação de um suporte, para que este suporte possa 
dar ao governo meios para que ele continue con-
traindo empréstimos externos sem falar nem em que 
pais vai pegar o dinheiro, para que esse governo 
possa convocar, extraordinariamente, a Assembléia 
Legislativa, como se isso fosse uma sangria de-
satada, com o pretexto de resolver os problemas 
das enchentes, de construir pontes, de IJesolvcr 
as contas do Estado, mas vai passar o proieto, 
não cem o meu voto, porque ele, o governo, tem grande 
maioria aqui na Assembléia Legislativa, ele tem o seu 
partido, que é o FMDB, tem o partido auxiliar, que é um 
bloco ainda em formação, que é a chamada Frente Liberal. 

Quando falo em bloco auxiliar, é porque ouvi 
uma declaração do Deputado Federal Homero San-
tos, com quem tive 90% da minha votação no Tri-
ângulo Mineiro, e por quem tenho o maior respei-
to e o maior apreço, Secretário-Geral do meu par-
tido, justificando por que ele votou no Sr. Tan-
credo Neves. são as tais justificativas que não 
se justificam. 

Eu disse que o nosso partido sofreu o seu re-
vés e entrou num período de decantação para o 
enfoque final, onde alguns saíram e alguns sai-
rão, e que não vai se preocupar em participar do 
governo e nem em defendê-lo. Vai defender o di-
reito e o interesse do povo contra aqueles que 
querem se imortalizar no governo. O Deputado Ho-
mero Santos declara que será uma linha auxiliar 
do Governo Tancredo Neves. Ele julga essa linha 
auxiliar como uma coisa muito importante, quando 
eu chego até a ironizar, porque não nasci para 
ser linha auxiliar de ninguém. Nasci para parti-
cipar, efetivamente, da vida pública, e para co-
locar os meus objetivos e ideais na prática so-
cial. 

Observo que este empréstimo é calamitoso. Essa 
enchente de Minas Gerais, que foi uma calamida-
de, não é maior do que essa calamidade de em-
préstimo de 500 milhões de dólares. Isso, sim, 
vai levar o nosso Estado à bancarrota. Se o Bra-
sil deve 100 bilhões de dólares, passará a dever 
100 bilhões e 500 milhões de dólares. De modo 
que os governantes mudaram, mas o governo conti-
nua o mesmo. 

Faz dois anos que o PMDB de Ituiutaba não no-
meia uma diretora de grupo. Metade do partido 
queria uma diretora e a outra metade queria ou-
tra. Gostei muito dessa briga, porque resultou 
er.1 proveito para nossa cidade. O Governador achou 
a solução ideal. Criou mais um grupo escolar e 
nomeou as duas diretoras. Ituiutaba está passan-
do pelo mesmo sistema de Barbacena, onde os An-
dradas brigavam de um lado e os Bias brigavam do 
outro. Um levava benefícios para o outro. De for-
ma que o PMDB de Ituiutaba, até que enfim, en-
tendeu que, brigando entre si, levaria mais um 
grupo escolar para lá. 

Se Tancredo Neves cumprir o que prometeu em 
campanha, acredito que fará um bo~ governo e m~
recerá de nós o maior respeito. Nos do PDS nao 
vamos tratar o seu governo, ainda que porventura 
os corruptos e incompetentes participem dele, na 
mediocridade. Vamos respeitá-lo, mas vamos tra-

zer as críticas duras ao Plenário desta casa. So-
mos uma minoria e já foi feito um acordo. 

O meu discurso está incomodando os parlamenta-
res da Casa que estão ccrn pressa para praticar este 
crime contra o Estado. E os Srs. vão observar 
quem vai votar contra e quem a favor. Eu vou vo-
tar contra, porque não há menor especificação. 
~ mera balela e tapeação ao povo. Sobre a en-
chente, falaram que seriam necessários 30 mi-
lhões de dólares, mas o empréstimo é de 500 mi-
lhÕes de dólares. E uma coisa está me preocupan-
do - conforme disse-me aquele cidadão em Planura 
- que todos os bancos e financeiras que começa-
rem a fazer propaganda na TV em diversos progra-
mas e no Chacrinha tiveram prejuízo. Faço um ape-
lo ao Sr. Governador Hélio Garcia, que hoje con-
ta com a maioria absoluta jamais vista no pano-
rama econômico de Minas Gerais, que ele aprovei-
te este apoio que possui, a força parlamentar que 
é sua, e apure o desvio do dinheiro da RURALMI-
NAS, que apure o desvio de dinheiro na compra de 
feijão podre, que custou 300 milhões de cruzei-
ros aos cofres públicos, para ser distribuído co-
mo semente aos pequenos produtores do Norte de 
Minas. Foi entregue o feijão podre, adquirido por 
um processo, o mais vergonhoso que já se teve no-
tícia. Aliás, comprometeram-se comigo a mandar à 
Assembléia Legislativa os dados e as razões pe-
las quais estas compras de feijão foram feitas. 
As críticas feitas a determinados diretores da 
CAMIG, e eu faço aqui uma ressalva a um adversá-
rio político meu, da minha região, Sr. Luiz Jun-
queira, que faço questão de frisar ser um homem 
correto, um homem super honesto. Mas dissea ele, 
Diretor Financeiro daquela empresa, que montaram 
uma empresinha para ser intermediária nas com-
pras da CAMIG, como se esta fosse uma enpresa par-
ticular. Será que é para fazer caixinha 1, cai-
xinha 2 e 3? Este governo está montado numa si-
tuação de difícil solução. Agora, ele manda plei-
tear empréstimo de 500 milhões de dólares, quan-
do este empréstimo, que será aprovado em poucos 
minutos, e o povo de Minas Gerais verá, masapro-
vado este empréstimo, ele irá para o Senado Fe-
deral, e o Senado não está se reunindo, está em 
recesso, mas o empréstimo aqui está sendo apro-
vado a toque de caixa. Então, no que resultou es-
te pedido de empréstimo? Resultou em convocação 
extraordinária da Assembléia, aumentando as des-
pesas do Estado, o que não irá trazer resultado 
nenhum agora. E o Deputado Mário Pacheco chamou 
a minha atenção para um detalhe interessante, de 
uma propaganda na TV, onde se diz que o avô, o 
pai, o filho e o neto são clientes do banco. Ban-
cos que gastam fábulas em propaganda na TV e es-
tão falindo. O Banco de Minas Gerais, nas véspe-
ras das eleições, quando o Sr. Deputado Tancredo 
Neves precisava do apoio de 6 Deputados do PDS 
na Assembléia, e houve uma imposição - na ocasi-
ão eu me encontrava em Natal, Rio Grande do Nor-
te -, houve uma imposição porque a bancada esta-
va precisando de mais um voto - um voto fiel da 
balança - e este fiel da balança fez uma propos-
ta para que o Sr. Tancredo Neves arranjasse di-
nheiro a juros baratos ao agricultor nordestino, 
ele votaria, como votou. Bastou um telefonema, 
para que esses bancos, o Banco de Crédito Real 
e o Banco de Minas Gerais e dois bancos de São 
Paulo se unissem para emprestar 4 bilhões de cru-
zeiros, na exposição agropecuária, a jurosde 35% 
ao ano, com cinco anos de prazo. 

Assim, os bancos mineiros emprestam, a juros de. 
35% ao ano e com cinco anos de prazo, ao Rio 
Grande do Norte. Mas aqui em Minas Gerais o pra-
zo é o da agiotagem estabelecida pelos agiotas 
oficializados e os banqueiros de São Paulo, que 
são os homens que vão comandar a nossa política 
a partir de 15 de março. 

Encerrando minhas palavras, quero deixar meu 
protesto e fazer um apelo aos deputados do PMDB, 
aos deputados do PDS e aos deputados do bloco da 
Frente Liberal, para que não concedam este em-
préstimo. Nós precisamos viver novos tempos e no-
vos rumos. Temos de mudar o rumo da nossa nau, 
que está caminhando para o caos. Foi caminhando 
para o caos que o povo teve de passar pelas ma-
zelas dos governos anteriores. Vemos agora o mes-
mo espetáculo. Enquanto o PMDB fica deslumbrado 
com a vaidade e o prazer de asssmir o Governo, a 



Frente Liberal corrói e assume o comando deste 
País. O povo pagou e pagará caro por isso. Muito 
obrigado. 

157~' REUNIÃO EXTRAOIWIN!iRIA 
Discurso proferido em 14/2/85 pelo Sr. Deputa-

do Josã Bonifác~o Filho. 
O SR. DEPUTADO JOSÉ BONIFÁCIO FILHO - Sr. Pre-

sidente, Srs. Deputados, a autorização do Legis-
lativo para que Minas Gerais contrate mais este 
exagerado empréstimo ã altamente preocupante. 

Em verdade, Sr. Presidente, quando o então Go-
vernador Francelino Pereira, tão criticado antes 
da posse do Dr. Tancredo Neves e tão criticado pe 
la ilustre e douta Bancada do PMDB desta Casa ~ 
deixava o Governo, deixava atrás de si, é verda-
de, uma dívida consolidada de um bilhão e duzen-
tos milhÕes de dólares. 

Assume o Governo do Estado o Dr. Tancredo Ne-
ves. De imediato, com a desculpa ou o motivo de 
rolar a dívida, solicita a esta Casa um emprãsti 
mo de 250 milhões de dólares, e, apesar dos nos= 
sos esforços, foi-lhe concedida a autorização pa 
ra que S. Exa. rolasse a divida. -

Saindo S. Exa. para a campanha eleitoral ã Pr~ 
sidincia da RepGblica, campanha da qual jamais 
se afastou desde que entrou no Governo de Minas, 
s. Exa. passa o Governo para o ilustre Dr. Hélio 
Garcia, que resolve, também, enviar a esta Casa 
mais um pedido de empréstimo, da ordem de 180 m! 
lhões de dólares. 

Chamamos ãs Comissões Técnicas da Casa os Srs. 
Secretários e reclamamos deles não só aquele em-
préstimo que, durante a campanha eleitoral do 
Dr. Tancredo Neves, ameaçavam fazer ao Estado do 
Ceará, ao Governador do Ceará, mas comunicamos 
ao então Secretário que aqui esteve, Ronaldo Co~ 
ta Couto, do Planejamento, o nosso receio de que 
aquele pedido, que há pouco mais ~e 60 ~i~s che-
gava a esta Casa, para rolar tambem a d1v1da,paE 
tisse de novo para novos pedidos de empréstimosQ 
licitados a esta Casa. S. Exa. me respondeu, e 
vários Deputados o testemunharam, que não have-
ria mais pedidos de empréstimos. 

Agora, vem o Governador Hélio Garcia, com o mo 
tivo das enchentes, solicitar desta Casa 500 mi-
lhÕes de dólares. 

com isto, Sr. Presidente e Srs. Deputados, no 
curto espaço de menos de dois anos de Governo ~o 
PMDB, a dívida consolidada passa de um b1lhao 
para dois bilhões de dólares. Dois bilhõ~s de dó 
lares, Sr. Presidente, Srs. Deputados, sao cerca 
de 8 trilhões de cruzeiros. 

Digo que é altamente preocupante esta d~vid~, 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, porque n1nguem 
aqui é bobo e mui to menos ingênuo. Ao fim ~o ano, 
com a inflação que está campeando neste Pa1s, .e~ 
ta dívida aumentará, e chegaremos devendo. mu1~0 
mais do que 60 trilhões de cruzeiros, dív1da na~ 
só impagável do ponto de vista engraçado~ mas d~ 
vida impagável porque teremos que contra1r nm;os 
e vultosos empréstimos para pagar apenas os JU-
ros. 

Por isto Sr. Presidente, este apelo que faze-
mos, desta'Tribuna, não só à futura e gl~riosa 
bancada da Frente Liberal mas, sobretudo, a ban-
cada do PMDB, lembrando à consciên~ia de.suas.E~ 
celências que Minas Gerais disto nao va1 _sa1:, 
mesmo porque, infelizmente, as en~hentes nao vao 
parar, porque graças a Deus, prec1samos da~ chu-
vas. Não pãram as enchentes, e o Governo nao tem 
competência para eliminar os seus males e novos 
empréstimos virão. 

Voltarei ainda neste semestre ã Tribuna para 
reclamar de novo, mesmo porque, a minha intuição 
não falha. Novos pedidos de empréstimos virão, 
porque as chuvas continuarão a fazer os seus es-
tragos. Mas tentamos, apesar disso, minorar os 
seus males, apresentando, através de colegas,eme~ 
da para disciplinar os gastos - que be~ sabemos 
não serão disciplinados - e para encam1nhar me-
lhoramentos para vários municípios mineiros, co-
mo aqueles que, com muita justiça, .o Sr. Deputa-
do Clodesmidt Riani reclamou da 'l'r1buna. Vamos 
ver se s. Exa., otimista como é, voltará aqui pa 
ra agradecer ao Governo as soluções dos proble= 
mas de Juiz de Fora. 

Sr. Presidente, um novo apelo ãs consciências 
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dos nossos representantes nesta Casa, porque o 
povo, apesar da posse do Dr. Tancredo Neves, sa-
berá vigiá-lo e cobrará dele solução dos proble-
mas preocupantes como aquele que o Governador mi 
neiro acaba de lançar à Assembléia Legislativa~ 
Só isso, Sr. Presidente. 

15 7 ~1 REUNIÃO EX'rRAOHDINÂRIA 
Discurso proferido em 14/2/85 oelo Sr. Deputa-

do Clodesmidt Riani. ~ 

O SH. DEPUTADO CLODESMIDT RIANI - Sr. Presiden 
te e Srs. Deputados, ouvimos atentamente os nos= 
sos colegas que ocuparam a tribuna, fazendo ad-
vertências, dando sugestões, formulando apelos. 
Lamentamos é que recebemos do Líder a comunica-
ção de que havia sido feito um acordo para apro-
vação, hoje de manhã, do projeto em discussão.No 
entanto, vários colegas desta Casa pertencentes 
ao PDS continuam criticando a medida e já se de 
clararam contra o pedido. -

A verdade é que criticamos o governo passado 
pela divida de 1 milhão de dólares; aprovamos um 
pedido do então Governador Tancredo Neves de 250 
milhÕes de dólares; do Governador Hélio Garcia 
já aprovamos 180 milhões de dólares, agora, 50Ó 
milhoes. Isso nos assusta. Mas, diante das neces 
sidades de todas as regiões atingidas pelas en= 
chentes, sentindo a situação critica, não pode-
mos deixar de aprovar esse projeto de resolução. 
A verdade é que muitos que não estão de acordo 
com esse projeto é porque não tiveram suas rei-
vindicações atendidas. O Governador Hélio Garcia 
agiu como deve agir um governo visitou as re-
giões que põde e enviou seus el~mentos àquelas 
que não põde visitar. E como as estimativas da 
Comissão de Defesa Civil apresentavam as necessi 
dades mais urgentes, muitos órgãos do Governo gas 
taram uma.parte, uma parcela do dinheiro que es= 
tamos ped1ndo emprestado. Isto foi necessário por 
causa das medidas de urgência. E assim, Srs. De-
putados, o Governador Hélio Garcia lemos norrMi-
nas Gerais'; e o Secretário de Assu~tos Esoeciais 
José_Geraldo Ribeiro, viajaram ontem à ta~de pa~ 
ra Sao Paulo, para se encontrarem com o Ministro 
Delfim Netto, para tratarem da liberação de re-
cursos para solucionar problemas causados pela 
enchente em nosso Estado. (-Lê:) 

"O Governador Hélio Garcia e o Secretário de 
Assuntos Esp~ciais, José Geraldo Ribeiro, viaja-
ram, ontem, a tarde, para São Paulo, onde se en-
c~ntraram com o Ministro do Planejamento, Del-
flm Netto, para tratar da liberação de recursos 
para solucionar os problemas causados pelas en-
chentes no Estado. 

Hélio Garcia revelou que, anteontem deixou o 
pedido de recursos da ordem de um triÍhão de cru 
zeiros com o Presidente Figueiredo em Brasília-
através dos Ministros Mário Andreazza e Cloraldl 
no Severo. Segundo ele, esses recursos são neces 
sários para a recuperação de 11inas Gerais e deve 
rão ser liberados na medida que forem sendo exe-
cutadas as obras no Estado. 

Informou, ainda, que esses recursos fazem par-
te do empréstimo externo de 500 milhões de dóla-
res, ~~toriz~ção que será votada, hoje, pela As-
semblela Leg1slativa, e serão destinados às obras 
de recuperação do Estado, que, a seu ver, "são 
todas prioritárias"." 

Ora, Sr. Presidente, Srs. Deputados, está sen-
do claramente discutido um assunto de muita im-
portãncia. Esta Casa, ao receber a mensagem do 
Sr. Governador, criticou a mensagem. 

Os lideres da oposição, Mares Guia e Camilo Ma 
chado, quiseram trazer aqui as autoridades do_E~ 
tado para prestarem esclarecimentos às Comissoes, 
conseguiram os seus objetivos. Aqui estiveram tQ 
das as autoridades convidadas, que prestaram es-
clarecimentos dentro da maior honestidade, incl~ 
sive reconhecida pela própria oposição. O Deput~ 
do Camilo Hachado apresentou a sua emenda. De mo 
do que não há nada escondido. Tudo no PMDB é às 
claras. 

Hoje, está no Minas G<'rais para quem quiser ler: 
(- Lê:) 

"Em Brasília, anteontem, o Governador Hélio Gar 
cia solicitou ao Governo Federal o adiantamento 
de recursos da ordem de Cr$ 1 trilhão para que, 
em caráter de emergência, o Governo de Minas po~ 
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sa resolver os problemas causados pelas chuvas e 
enchentes no Estado. O pedido foi entregue ter-
ça-feira, durante encontro do Governador com o 
Ministro do Interior, Mário Andreazza." 

Está tudo às claras. Tudo está sendo debatido 
dentro do maior respeito. 

Srs. Deputados, é difícil mesmo avaliar por e~ 
timativa. Por exemplo, eu recebi hoje um telefo-
nema de Juiz de Fora, de uma Diretora da Escola 
Mariano Procópio, dizendo que desceu um pedaço 
do morro onde a Escola está construída. Esta Es-
cola foi inaugurada há um mês e meio, e agora um 
terço das crianças estão sem aula. Como eu vou 
arranjar 40 milhÕes de cruzeiros, no mínimo, pa-
ra reconstrução de 4 salas? Eu apelei para a 
CARPE. ~ por isto que o Governo está procurando 
arranjar dinheiro, para amenizar esta situação. 
Ele tem que atender a casos de urgência e não 
pode ficar esperando detalhamentos de verbas pl~ 
nificadas. Num caso de urgência, como fazer? O 
resultado é que o Secretário de Governo de Juiz 
de Fora, Rubens Barbosa, esclareceu à imprensa 
que a primeira estimativa para Juiz de Fora era 
de 3 bilhões de cruzeiros. Agora ele diz que man 
da para a Comissão de Defesa Civil de Minas um 
pedido de 5 bilhões de cruzeiros somente para 
Juiz de Fora. As outras regiões eu desconheço.F~ 
lo do meu caso, Juiz de Fora, e por isso estou 
muito à vontade. Has, Srs. Deputados, aqui no 
"Minas Gerais" de hoje, também na primeira pági= 
na, está o retrato do Sr. Presidente da Repúbli-
ca. Diz a reportagem: "Figueiredo inaugura Siderú..E_ 
gica Mendes". (- Lê:) 

"FIGUEIREDO INAUGURA SIDERÚRGICA MENDES 
Em sua primeira visita oficial a Minas após a 

posse do Governador Hélio Garcia, o Presidente 
João Figueiredo inaugura, em Juiz de Fora, no 
próximo dia 22, às 11 horas, a Siderúrgica Men-
des Júnior, um dos maiores empreendimentos do s~ 
tor privado do País, com capacidade para produ-
zir 720 mil toneladas por ano de laminados não 
planos. Conforme a programação oficial da Presi-
dência da República, o Presidente João Figueire-
do será recebido pelo Governador Hélio Garcia às 
10h30m no Aeroporto de Juiz de Fora e, meia hora 
depois, inaugura oficialme~te a nova siderúrgica. 
Em seguida, a comitiva sera homenageada com um 
almoço oferecido pela Mendes Júnior, na Usina,e, 
às 14 horas, o Presidente retorna a Brasília. A 
Siderúrgica Mendes Júnior foi constituída sob a 
forma de sociedade anônima em outubro de 1976,t~ 
do como base o Acordo de Acionistas firmado en-
tre a Siderurgia Brasileira S/A - SIDERBRÂS, a 
construtora Mendes Júnior, o Estado de Minas Ge-
rais e a Prefeitura de Juiz de Fora. O projeto 
envolveu investimentos da ordem de US§ 540 mi-
lhÕes, a preços de janeiro de 1984. Além de re-
cursos próprios - cerca de 35 por cento, foram 
empregados, no empreendimento, financiamentos do 
BNDES, FINAME, FINEP, e investimentos externo~. 
Atualmente a siderúrgica possui 2.350 funciona-
rios, proporcionando a geração de mais.n?ve mil 
empregos indiretos, provenientes de at1v1dadesr~ 
lacionadas com serviços de alimentação, transpoE 
te de pessoal, matéria-prima e produtos acabados, 
conservação e limpeza. 

Aqui, Srs. Deputados, um jorna~ da minha cida-
de onde um vereador do PDS e do1s vereadores do 
PMbB denunciam a omissão de Governador. Irritados, 
encaminham documento, pedindo soluções para os 
problemas de Juiz de Fora. (-Lê:) 

"VEREADORES DENUNCIAM OMISSÃO DE GOVERNADOR 
Irritados, se revezaram em protesto e encaminham 

documento pedindo solução para os problemas de 
JF. 

com depoimentos inflamados dos vereadores, que 
se revezaram na tribuna, o Governador de Minas, 
Hélio Garcia, foi alvo na última sexta-feira das 
mais severas críticas dos vereadores do PMDB, f~ 
to que surpreendeu inclusive aos pe9ess~stas,que 
fizeram coro ao festival de expressoes ardu<;:s com 
que classificaram a postura e a administraçao do 
sucessor de Tancredo Neves. 

Há muito tempo a bancada do PDS vinha fazendo 
uma oposição acirrada ao governador min~iro, mas 
o nível de saturação atingiu agora tambem os pe-
medebistas que "não concordam com o descrédito que 

Hélio Garcia vem dando às reivindicações de Juiz 
de Fora, principalmente as que recebeu de uma c~ 
mitiva de vereadores, ainda na gestão de 1\Talte-
cyr Martins, que foi a Belo Horizonte solicitar 
providências urgentes para solucionar os proble-
mas da.dívida da Mendes Júnior, do presídio San-
ta 'l'erezinha e do Corpo de Bombeiros de Juiz de 
Fora." 

Até hoje, porém, nenhuma providência foi toma-
da, e os vereadores reclamam principalmente que 
nem mesmo uma satisfação lhes foi dada pelo gover 
nador, ou até mesmo pelo Secretário do Interior 
e Justiça, Sílvio Abreu Júnior, que à época pro-
meteu que, quando o Hospital dos Toxicômanos fo~ 
se inaugurado, providenciaria a transferência de 
presos de Santa Terezinha, desafogando, assim, o 
presídio. 

Júlio Camargo, Vlaltecyr Martins, José Geraldo 
de Oliveira, Hoisés Bernardes, Maria Luíza de Oli 
veira Moraes e outros, ocupando o pinga-fogo dã 
Câmara Municipal, argumentando que a partir de 
agora não darão trégua ao governador mineiro e, 
ao invés de "solicitar", passarão a "exigir" so-
luções para os problemas mais agravantes da cid~ 
de. 

Expressões como "Minas não tem governador", ou 
como "Minas possui um Governador incompetente", 
entre outras, foram usadas à vontade pelos repr~ 
sentantes das bancadas do PMDB e PDS, que decidi 
ram elaborar uma representação que, depois de 
aprovada pelo plenário nos próximos dias, será 
encaminhada a Hélio Garcia, relatando a posição 
da Câmara Municipal ante o seu comportamento so-
bre tais problemas. 

A decisão dú Legislativo de prosseguir nas cri 
ticas ao governador continuará, independente da 
representação. Segundo eles, há muitas reclamações 
a fazer, "há muito o que falar". E com esta dis-
posição é que o vereador Vlaltecyr Martins prome-
teu ocupar diariamente a tribuna para criticar e 
analisar a administração de Hélio Garcia." 

O que eles pedem é que o Governo assuma a_dív! 
da da Prefeitura de Juiz de Fora, com relaçao a 
Mendes Júnior. Porque, do jeito como está a dív! 
da da Mendes Júnior e a Prefeitura sem possibil! 
dade de fazer um empréstimo sequer de 10 cruze! 
ros, o Estado vem pagando essa parte da Prefeit~ 
ra de Juiz de Fora, e o Prefeito precisa ficar 
liberado para que ele possa reorganizar aquela 
cidade. Como não foram atendidos, os vereadores 
vêm, publicamente, fazer uma severa crítica ao 
nosso Governador. Esperarros e fazerros um apelo, e nos di~ 
se o Secretário da Fazenda que já foi favorável ao pedido 
e em breve essa mensagem virá à Assembléia para seu exame, 
para que a dívida da Prefeitura seja coberta pelo nosso 
Governo do Estado de Minas Gerais. 

Justificamos a nossa posição, Sr. Presidente, 
Srs. Deputados, porque Juiz de Fora tem necessi-
dade de apoio, não só no caso da Mendes Júnior. 
Nós já tivemos a felicidade de levar cinco esco-
las novas para Juiz de Fora. Foi uma felicidade, 
mas a prioridade era para 16 escolas. Ainda exi~ 
tem escolas estaduais caindo em Juiz de Fora,e a 
CARPE, ainda não tendo o plano feito, não pode 
ser atendida. Juiz de Fora só conseguiu duas es-
colas de 29 grau. Todos os outros municípios da 
periferia de Juiz de Fora acorrem para a nossa 
cidade, e a situação é difícil devido à falta de 
verba. Conseguimos cinco escolas com mobiliário 
completo, material escolar e vasilhame das cant! 
nas. 

Dentro das possibilidades do DER, todas as 
obras que forãm iniciadas pelo governo passado 
não foram paralisadas. Nós, como representantes 
de Juiz de Fora, não deixamos que ficassem para-
lisadas. Eu disse, aqui, ontem, que felizmente 
conseguimos mais 23 quilômetros de estradas con-
tratadas com verba específica, de Bicas a Ma~ de 
Espanha, o que vai atender a uma reivindicaçaode 
mais de 50 anos. Já está também contratada uma 
firma para 25 quilômetros de estradas, liga~~o 
Juiz de Fora a Rio Preto, mas agora os 25 qullo-
metros irão de Juiz de Fora a Monte Verde, que 
atenderá também o distrito de 'l'orriões, Municjpio 
de Belmiro Braga. Como os Srs. Deputados podem 
verificar, o nosso esforço é muito, mas o que 
estamos conseguindo é pouco. O governo lamenta 
não ter verba, mas estamos fazendo tudo para dar 
apoio ao nosso governo e para atender à popul~ão 



de Minas Gerais. Hoje ã tarde, temos audiincia 
marcada com o Diretor do DER. E quem que vai lá 
comigo? ~ justamente um prefeito do PDS, para 
conseguir um quilômetro de e9tradas em Bicas. Se 
depender do PMDB, vamos dar o quilômetro de es-
trada. Qual é o interesse político que tenho nes 
se caso? Nenhum. Não importa que o Prefeito sejã 
do PDS. Importa é que se precisa de um quilôme-
tro de estrada na cidade de Bicas, para atender 
o interesse do bem comum. 

E, assim, procurando resolver os problemas de 
acordo com a necessidade da nossa região. 

157~ REUNIÃO EXTRAORDINARIA 
Discurso proferido em 14/2/85 pelo Sr. Deputa-

do Dênio Moreira. 
O SR. DEPUTADO D~NIO MOREIRA - Sr. Presidente, 

Srs. Deputados. Acredito que, após as palavras do 
líder do PT nesta Casa, Deputado João Batistados 
Mares Guia, e do Deputado Samir Tannus, já nãose 
justificaria, e por isso não o farei, urna análi-
se mais prolongada da mensagem governarnental,que 
pede permissão legislativa para contratação de 
empréstimo de 500 milhÕes de dólares. 

Embora o nobre líder do PT, talvez dos mais in 
teligentes e brilhantes deputados desta Casa,pro 
fessor João Batista dos Mares Guia, tenha consu= 
mido uma hora e dez minutos de brilhantíssima ex 
posição analítica sobre o projeto em discussão~ 
não entendi suas conclusões. Sua Exa. finalizou 
dizendo que iria votar favoravelmente. Ele discu 
tiu, o tempo todo, contra o projeto. Criticou-o~ 
com a grande sabedoria, mas, no final, afirmou 
que iria votar favoravelmente. 

Já o Deputado Samir Tannus, com a inteligência 
e a coragem cívica que têm caracterizado sua pas 
sagern pelo Poder Legislativo de Minas, demonstrou~ 
de sobejo, para que nossos anais registrassem, 
que realmente vivemos um momento perigoso na ad-
ministração pública brasileira. Particularmente 
em Minas Gerais. Não estamos sendo cuidadosos com 
problemas transcedentais, como, por exemplo, o 
grande endividamento do Estado. 

Recordo-me de que, no início da atual legisla-
tura, os ilustres deputados do PMDB subiam ã tri 
buna para criticar o processo de endividamento brã 
sileiro, principalmente o mineiro. Diziam que MI 
nas Gerais tinha dívida superior a 500 milhões de 
dólares. Naturalmente se referiam a todos os go-
vernos que antecederam ao governo do PMDB, no Pa 
lácio da Liberdade. Pois, ainda agora, os cole= 
gas que me antecederam demonstram que, em dois 
anos de governo, a dívida mineira subiu para dois 
bilhÕes de dólares. O que efetivamente nos dei-
xa reocupados. Todo o povo de Minas Gerais acom-
panhou a pregação da "virada" na certeza de que 
ela teria vindo para modificar rumos; para modi-
ficar métodos, e para recolocar as coisas nos 
seus devidos lugares. Não é isto o que parece e~ 
tar acontecendo. Já caminhamos para mais da rnet~ 
de do atual período de governo do PMDB. 

Disse no início da nossa modesta oração, que 
não iria repetir o que disse o Deputado Mares Guia 
e o Deputado Samir Tannus. Apenas desejamos fa-
zer um apelo à bancada da maioria nesta Casa, P~ 
ra que ela esteja atenta, para qu~ ela examin~ 
com seu espírito público característico, as eme~ 
das de alguns Srs. Deputados como última tentati 
va de aprimorá-lo e de lhe dar forma menos tele= 
gráfica como havia classificado o líder do PT. 
Emendas em que procuramos estabelecer alguma prio 
ridade para regiões mais carentes e dar a este 
projeto um pouco mais de sentido. Mais longevi-
·dade na aplicação dos recursos que pleiteia o go-
verno do Estado. Desejamos fazer um apelo à ban-
cada da maioria nesta Casa, para que examine a 
possibilidade de aprovar as emendas de 1 a 13.T~ 
das elas destinadas ao aperfeiçoamento do proje-
to. Todas destinadas a dar mais sentido, mais res 
ponsabilidade na aplicação de um volume realmen= 
te fabuloso de recursos, como 500 milhÕes de dó-
lares. Valor que se traduz por alguns trilhÕesde 
cruzeiros e, segundo a redação original da mens~ 
gero governamental, poderão ser aplicados ao li-
vre sabor dos escalões do governo. Sem qu~ nenh~ 
ma restrição de ordem legal, de ordem de priori-
dade venham a incidir sobre a ação do governo. O 
líder Ademir Lucas, numa demonstração de sua f, 
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mação democrática, esteve sensível aos apelos do 
líder da oposição, Deputado Camilo Machado.E por 
isto concordou em que se aperfeiçoasse a mensa-
gem, criando, sem dúvida, alguns dispositivos 
restritivos com vistas a diminuir um pouco o ân-
gulo de visão que se abre para a aplicação de 
500 milhões de dólares no Estado. Infelizmente, 
aquela conquista resultante da abertura do no-
bre líder Ademir Lucas cai por terra, a partir 
do instante em que S. Exa. o Governador tornou 
obrigatória a existincia do parágrafo único do 
projeto de resolução que, na prática, anula qual 
quer conquista que se tenha conseguido para um 
melhor policiamento deste projeto .Não há dúvida de 
que o parágrafo único dá a possibilidade de al-
terar toda a destinação. dá a possibilidade de 
modificar toda a aplicação desses recursos. Den-
tro deste clima de abertura para o aperfeiçoamen 
to. deste projeto, dentro desse ângulo de tentati 
va do Poder Legislativo trazer a sua contribuiçãÕ, 
é que apresentamos as emendas de 1 a 13, todas 
elas destinadas a melhorar e estabelecer algumas 
restrições na aplicação desses recursos. 

Permito-me, Sr. Presidente, referir-me especi-
ficamente à emenda n9 4, que tive a honra de apre 
sentar. Desejo estabelecer de plano o meu pedido 
para que sejam retificados os valores publicados 
nesta nossa emenda que por equívocos do autor,ou 
dos setores técnicos da Casa, esses valores não 
correspondem àquilo que desejamos dizer. Onde se 
lê lO milhÕes de dólares, na realidade, o que de 
sejamos dizer foi um milhão de dólares porque o 
raciocínio foi feito em termo de cruzeiros. No 
item 1 desta emenda quando falamos "recursos pa-
ra prosseguimento das obras da rodovia que liga 
Caratinga a Ipanema" imaginamos um milhão de dó-
lares. Entãó peço ao Secretário, ao promover a 
leitura da Emenda n9 4, para apreciação do Plená 
rio, que faça a gentileza de lê~a com as retifi= 
cações que estamos aqui promovendo para que os 
anais as registrem com precisão. 

Prosseguindo fazemos pedidos para que se consi 
derem recursos para o prosseguimento das obras 
de ligação da estrada caratinga-Ipatinga - Via 
Entre Folhas e Vargern Alegre. Pedimos que se con 
signassern recursos da ordem de 100 mil dólarespa 
ra obra de asfaltamento do Aeroporto das Palmei= 
ras de Caratinga; para retificação e melhoria 
da estrada que liga Córrego Novo e Bom Jesus do 
Galho. Pedimos que se consignassem recursos para 
a construção do acesso asfáltico a cidade de So-
brália. E finalmente, para que se reconstrua a 
Ponte sobre o Rio Jequitinhonha na ligação Diaman 
tina a Mendanha; além de recursos para a constru 
ção asfáltica do acesso a São João do Oriente. -

Sr. Presidente, quando integrantes da equipe 
de governo do Sr. Francelino Pereira, na condi-
ção até de Secretário de Estado, procuramos de-
senvolver as gestões administrativas possíveisno 
sentido de tornar realidade para aquela região 
algumas dessas obras que aí estão. Mercê das aten 
ções do governo para com um de seus humildes au= 
xiliares e principalmente para com a região, es-
ses recursos foram consignados e tivemos a gran-
de alegria ali no Vale do Rio Doce de presenciar 
o início e o prosseguimento já neste governo, de 
algumas destas obras que estão em ritmo normal e 
até acelerado, de construção. Essas obras natu-
ralmente respondem ao que há de melhor e mais 
profundo nos anseios daquele pedaço do Rio Doce. 

Quando repito "integrante da equipe administra 
tiva" do governo anterior, é porque nossa gestãõ· 
era de ordem administrativa e as nossas andanças 
se fizeram pelos gabinetes da Secretaria do Pla-
nejamento, da Secretaria da Fazenda e pelo DER, 
e ali logramos, ao longo desse trabalho, carrear 
para a região alguns desses benefícios que hoje 
são festejados pela nossa população. Agora, de 
retorno ao Poder Legislativo, entendemos ser a 
Tribuna desta Casa, o local de onde devemos pros 
seguir na nossa luta para assegurar àquela re= 
gião, a continuidade dessas obras. 

Daí por ~ue,Sr. Presidente, introduzimos na 
Erenda n9 4 o nosso apelo ao Governo do Estado para 
que S.Exa., desde que a Assembléia venha a aquiecer, san-
cione nossa emenda e determine esses destaques, para se 
assegurar o prosseguimento das obras e para que se lnl-
cie a i.rrplantação de outras obras aqui mencionadas. Verão 
V.Exas. que não há nenhum exagero no que postulo. Veri'jo 
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V, Ex as, gue o representante do Vale do Rio Do-
ce comparece a esta tribuna e bate às portas do 
Poder Legislativo para que lhe dê a solidariedw 
de e os recursos legais e para que o Governo a-
tenda as nossas justas postulações. 

Ninguém pode duvidar da importância dessas obras, 
Cabe-nos postular, da tribuna, criar os disposi-
tivos legais para que o Governo, atendendo su-
gestões, dê-nos a garantia da inclusão desses be-
neficios como parcela ínfima dos 500 milhões de 
dólares. 

O nobre Deputado Narcélio Mendes, hoje inter-
grado na Frente Liberal, votado na região de Ca-
ratinga, poderá dar seu testemunho de que as 
obras mencionadas são, sem dúvida, das mais im-
portantes da região. E Caratinga é das mais im-
portantes regiões produtoras de Minas, que tem 
dado a esse Pais a solidariedade do seu traba-
lho, sua contribuição, e a de seus filhos, pelo 
engrandecimento de Minas e do Brasil 

Hoje, minha cidade natal, Caratinqa, é adminis 
trada pelo PMDB. Não tenho dúvidas de que se aqui 
estivesse assentado, neste Plenário, o jovem po-
lítico, Dr. José Moises, suplente de Deputado,es 
taria secundando nossas palavras, no sentido de 
que é também, favorável à aprovação dessa emenda 
e, posteriormente à sanção por parte do nosso 
Governador do Estado. 

Poderia pedir o testemunho, igualmente, do De-
putado Genésio Bernar,dino, que, também, é vota-
do em Caratinga e naquela região eleitoral. s. 
Exa., se as circunstâncias lhe permitissem, da-
ria seu testemunho de que o que se postula é al-
go deveras importante para o nosso Estado. 

Sr. Presidente, não vou tomar tempo dos nossos 
pares. Apenas para dizer que se porventura os 
nossos colegas deste Plenário nos derem a honra 
de acatarem conosco, no sentido da aprovação des 
sas emendas que vão do n9 1 ao 13, sendo qúe a 
de n9 4 é de minha autoria, estarão dando a con-
tribuição ao Poder Legislativo, que sanará la-
cunas imperdoáveis da Mensagem Governamental. Se 
gundo a expressão do_Lider do PT, essa mensagem 
veio em forma telegrafica, sem justificativas que 
mostrassem, de fato, as verdadeiras intenções do 
Executivo de como aplicar tão elevada irrportância. 
se o Poder Legislativo, os colegas nos derem a 
honra da aprovação dessa emenda, desejo afirmar 
ao eminente Governador que, sancionando-a esta-
rá cow isto se integrando a uma luta de prover, 
pelo menos, o aspP.cto mínimo das grandes necessi 
dades por que passarr. aquelas cidades da nossa 
região. 

157~ REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
Questão de ordem suscitada em 14/2/1985 pelo 

Sr. Deputado Camilo Machado. 
O SR. DEPUTADO CAMILO MACHADO Sr.Presidente, 

Srs. Deputados. Passo a ler uma nota oficial da 
Bancada do PDS e da Liderança da Minoria nesta 
casa, que constitui a sua declaração de voto a 
respeito da matéria que acaba de ser aprovada. 
(-Lê:) 

NOTA 
A Bancada do PDS e a Liderança da Minoria na 

Assembléia Legislativa vêm a público esclarecer 
que votaram contra o Projeto de Pedido de empré~ 
timo de 500 milhões de dólares, pelas seguintes 
razoes: 

19) o valor do empréstimo, acrescido a outros 
anteriormente encaminhados e aprovados pela Ban-
cada do PMDB, nos governos Tancredo Neves e Hé-
lio Garcia, dobra a divida consolidada do Es~ldo, 
passando-a de l (hum) para 2 (dois) bilhões de 
dólares, agravando a níveis insuportáveis a capa 
cidade de endividamento do Estado, já excessiva= 
mente comprometida. 

29) o recurso utilizado de em mercados 
externos fontes de financiamento não retributlio, 
com todo o cortejo das conseqüências dos acrésc! 
mos de juros sob controle dos financiadores, co~ 
traria o debate sobre a contenção do processo do 
endiviâamento, que prioriza todos os setores da 
inteligência nacional e se impõe, como desafiadQ 
ra tarefa, aos novos governantes eleitos. 

39) o projeto, simplificado ao extremo em se 
tratando de matéria de tão alta relevância, e 

omisso quanto as aplicações dos recursos A emen 
da apresentada pela Liderança do PDS, vinculand~ 
legalmente estas aplicações, com base em relató-
rio prestado a esta Assembléia pelo Senhor Secr~ 
tário de Estado para Assuntos Especiais, foi al-
terada e neutralizada em seus efeitos, frustando 
a contribuição que se pretendia dar à propos~ão. 

49 A Bancada do PDS e a Liderança da Minoria 
estranharam, desde o inicio, o açodamento, com 
que agiu o Governo do Estado para pleitear ~nprés 
timo externo de tamanho vulto, convocando estaAS 
sembléia, inexplicavelmente e fora de quaisquer 
tradições, para reuniões extraordinárias durante 
o recesso de todas as Casas Legislativas do Pais, 
inclusive o Senado Federal, foro homoloqatório das 
decisões aqui tomadas em matéria financeira. 

59) Em nome, portanto, da responsabilidade po-
1 i ti c a que lhes cabe, a Bancada do PDS e a Lide-
rança da Minoria invocam as razões aqui descri-· 
tas para condenar o modo e cincunstãncia com que 
se extrai desta Casa permissão legislativa para 
operações financeiras de tais dimensões, alerta~ 
do Governo e Povo para o mal que neste instante 
se pratica contra o Estado e os mineiros. 

Belo Horizonte, 14 de fevereiro de 1985. 
Deputado Camilo Machado, Lider do PDS-MG - De-

putado Roberto Luiz Soares, Lider da Minoria. 

157~ TIEUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

Questão de ordem suscitada em 14/2/85 pelo Sr. 
DEputado Camilo Machado. 

O SR. DEPUTADO CA!HLO MACHADO - Sr. Presidente. 
Peço a palavra pela ordem, com intuito de solici 
tar de V. Exa., de acordo com o artigo 276 do Re= 
gimento Interpo, a retirada da pauta da emendade 
nossa autoria, referente a aplicação de 500 mi-
lhões de dÕlares. 

Nosso comportamento deve-se ao fato de que a 
referida emenda deu origem ao substitutivo do re 
!ator. 

Foi modificado apenas o termo obrigatoriamente 
para "preferencialmente", e acrescentou, ainda, 
um parágrafo que permite ao governo destinar veE 
ba para socorrer danos causados pelas chuvas e 
que porventura não foram identificados até que o 
presente projeto, transformado em lei, entre em 
vigor. 

Acreditamos, Sr. Presidente, que em parte nos-
sa pretensão foi atendida, pois o Executivo ass~ 
miu o compromisso moral de atender o cronograma 
apresentado pelo relator. 

Cumpre-me acrescentar que o substitutivo trata 
também da inclusão do DAE entre as entidades con 
templadas, fato que não existia na mensagem ori 
ginal e foi por nós pleiteado nas Emendas de n9s 
1 e 2. -

Com isso, municípios como Arinos, Bvritis,Guar 
da-Mor, Lagamar e Vazante poderão cobrar do go= 
verno estadual verbas para a extensão de sua 
rede de eletrificação rural. 

Diante disso, retirando a emenda, estaremos dan 
do um voto de confiança ao Governo. 

TRANSCRIÇÃO DE MATÉRIA 

"CARTA ABERTA", DIRIGIDA AO SR. GOVERNADOR DO 
ESTADO PELA ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS APOSEN-
TADOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ASSINADA PELA 
SUA PRESIDENTE, MARTA NAIR MONTEIRO, PUBLICADA 
NO "ESTADO DE MINAS" DE 8/11/84, E TRANSCRITA NOS 
ANAIS A PEDIDO DA SR<;t DEPUTADA VERA COUTINHO, 
ATRAVÉS DO REQUERIMENTO N9 2.519, APROVADO EM 
8/3/85. 

"CARTA ABER'l'A 
Governador Hélio Garcia. 
Hoje, você vai ouvir não a voz de um aposenta-

do, mas o coração combalido do velho que deu uma 
vida pelo seu Estado. 

Graç«s a ele você estudou, formou, você se ele-
geu deputado e, graças a Deus, também, você é o 
nosso Governador. 

E olhe lá! Que Governador" ... Altivo, digno, 
determinado, que sabe usar a hora certa para ser 
ouvido por todo o Brasil. 

Logo se vê: filho de professora. 



A gente sabia que você ia ser bom para o ser-
vidor porque é sua característica. Você é sensí-
vel. Você é humano. Você é justo. 

Mas, e para nós, os aposentados? 
Soube, hoje, por alta fonte governamental, que 

os estudos referentes à equivalência conseguida 
a duras penas.no governo atrasado e que perdemos 
em abril de 84 - o que consideramos uma traição 
ao ex-governador Tancredo Neves, que conosco as-
sumiu compromissos pré-eleitorais - estão na As-
sessoria Técnico Consultiva. 

Como você anda muito ocupado e seus assessores 
muito entretidos com outros problemas, esta car-
ta é para lembrar-lhe que nós estamos vivos, ain-
da. MAS NÂO TEMOS TEMPO PARA ESPERAR. 

Três meses é o prazo que o Governo pede, a par-
tir de data incerta. 

Meu Deus! Será que o aposentado não se alimen-
ta, não adoece, não mora, não necessita? 

Que diferença de outros países em que ele, por 
ser considerado sábio pela experiência acumula-
da, é conselheiro, e assistido pelo que ele re-
presentou! 

Não, Hélio, queremos assistir a uma daquelas 
suas conhecidas atitudes de vontade, de comando 
democrático, de firmeza e, irrequieto, dizer: 

Chegou a vez do aposentado! É para antes des-
te Natal! É agora. 

Desculpe-me, amigo, querido Governador. 
Pensei alto. Escrevi o que o coração ditou, nu-

ma hora de raro desânimo. 
Abraços de sua ex-colega, com muito orgulho. 
a) Marta Nair Monteiro, Presidente da AFAEMG" 

PESQUISA "CAPRINOCULTURA E COLONIA AGR1COIA EM 
MINAS GERAIS", REALIZADA PELO MÉDICO VETERINÁRIO 
DR. JOAQUIM MACHADO, APRESENTADA 'A COMISSÃO DE 
AGROPECUÁRIA E POL1TICA RURAL DESTA ASSEMBLÉIA LE-
GISLATIVA E TRANSCRITA NOS ANAIS A PEDIDO bO SR. 
DEPUTADO JOSÉ MARIA BORGES, ATRAVÉS DO REQUERI 
MENTO N9 2.522/84, APROVADO EH 8/3/85. -

"CAPRINOCULTURA E COLONIA AGR1COLA EM 
MINAS GERAIS 

Palestra do Veterinário Dr. Joaquim Machado. 
Sala da Comissão de Agropecuária e Política Ru 

ral da Assembléia Legislativa, em 24/10/1984. -
Exm9 Sr. Deputado José Santana, M.D. Presiden-

te da Comissão de Agropecuária e Política Rural. 
Sr. Deputado Samir Cecília e demais Srs. Deputa-
dos presentes. Meus senhores, senhoras e colegas. 
Boa tarde. 

Muito me honra e engrandece estar aqui presen-
te, atendendo a um pedido de convocação feito p~ 
lo Exm9 Sr. Deputado Samir Cecílio, para pres-
tar informações e subsidiar a Comissão de Agrope 
cuária e Política Rural na elaboração de um pla= 
no de implantação, no Estado, de Colônias Agríc~ 
las e de Caprinocultura. 

Tal acontecimento se deu em conseqüência de aE 
tigos que escrevi: - A Caprileite, Colônia Agrí-
cola e Posse da Terra, nos quais abordo proble-
mas do campo, fazendo referências sobre a cria-
ção de caprinos e o aproveitamento de uma imens~ 
área que se encontra abandonada no Vale do Jequ~ 
tinhonha e que poderia ser aproveitada par~ ins-
talação de uma Colônia Agrícola, visando f~xar o 
homem à terra, conseqüentement~ diminuindo o êxo 
do rural. . _ 

Minha experiência de velho e humilde veter~na
rio aposentado do Estado e ainda estudios~ dos 
referidos problemas me coloca um tanto a vonta 
de para falar sobre tão palpitantes assuntos. 

Atualmente, sou Diretor Técnico da Caprileite-
Associação Brasileira dos Criadores de cabras Lei-
teiras e tenho como Presidente e companheiro de 
ideal o engenheiro e economista Dr. José Vian-
na de Assis, pessoa que muito pode colaborar pa-
ra levar avante o desejo manifestado da classe po 
lítica em procurar soluções para os problemas dã 
terra. 

Não vim aqui trazer soluções, pois os assuntos 
são importantíssimos e merecem estudos criterio-
sos. 

Pretendo tentar esclarecer alguns assur;t.os e 
trazer alguma luz, para que a classe pol~tica po~ 
sa encontrar um roteiro capaz de concorrer para 
dar soluções aos problemas em foco. 
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Quanto à criação de caprinos, temos alguma ex-
per~encia, principalmente sobre cabras leiteiras. 

Sobre a implantação de Colônia Agrícola no Va-
le do Jequitinhonha, a idéia vive latente em nos 
sàs cabeças, pois sentimos que pode:r:íamos fazer 
uma obr.a revolucionária nos métodos de ocupação 
da terra, transformando uma região semi-árida e 
abandonada no maior centro criatório de caprinos 
do mundo. 

Estamos dando um grito de alerta, mas cabe aos 
técnicos e especialmente aos veterinários um pa-
pel relevante perante a sociedade, pois nossa par 
ticipação nos trabalhos do campo e na vida comu~ 
nitária dos municípios torna-se imprescindível, 
principalmente em trabalhos de tal natureza. Nos 
sa participação precisa ser integral. -

A Classe Política está dando provas concretas 
de que é preciso estudar os problemas do campo, 
pàra tentar apresentar soluções. 

Felizmente, com idéias novas e objetivas, os 
veterinários mineiros já estão até propondo a cria 
ção de uma específica "Secretaria de Pecuária", pa 
ra sair da velha e emperrada máquina administra= 
tiva. 

Assim, pois, veterinários e Classe Política c~ 
vem unir esforços para tentarem modificar o panQ 
rama rural, nos seus variados aspectos econômi-
cos e sociais. 

Ao Deputado Samir Cecílio, autor da nossa con-
vocação, e aos demais ilustres membros da Comis-
são de Agropecuária e Política Rural os nossos 
parabéns por tão patriótica iniciativa. 

Meus senhores, dando, pois, início à minha pa-
lestra, desejo citar aquela narrativa da Bíblia, 
que conta o seguinte: um semeador saiu a semear 
a sua semente. Caiu alguma no caminho e foi pisa 
da e as ave; do céu a comeram; outra porção caiu 
sobre as pedras, e, nascida, secou-se, pois não 
tinha umidade; outra parte caiu entre espinhos ~ 
crescendo com ela, os espinhos sufocaram-na; fi-
nalmente alguns punhados caíram em boa terra e, 
nascendo, cada semente produziu seus frutos, cen 
to por um. 

Neste momento vou lançar punhados de sementes 
e espero que as pessoas presentes saibam inter-
pretar a alegoria das minhas palavras. 

Caros ouvintes, vivemos, atualmente, numa preo 
cupação permanente, tendo mesmo como certo que 
o dia de amanhã será fatal para todos os povos, 
pela crescente carência de alimentos. O problema 
é universal. 

Apesar da evolução técnica e científica que se 
opera no mundo, os governantes ainda não conse-
guiram livrar o povo do fantasma da fome. 

Fome e miséria são pois as maiores preocupações 
do homem. A fome, quer na sua forma pura e sim 
ples, quer dissimulada na desnutrição ou na mã 
nutrição, é um problema mundial, considerado pe-
las autoridades no assunto como um dos mais gra 
ves da humanidade. -

Já em época antiga, antes de Cristo, Otávio Au 
gusto, Senhor do Império Romano e homem possui-
dor de ampla visão dos problemas sociais, preve~ 
do a decadência do seu poder, resolveu voltar as 
vistas para os problemas da terra. 

Sentia que o seu Governo era impotente para f~ 
zer sozinho o soerguimento da batalha da produ-
ção de alimentos que tinha em mira. 

Sentia então que a política de Roma, voltada pa-
ra as guerras de conquista, precisava promover a 

reconstrução material e moral da "Urbs" que, ta!!! 
bém, fora atingida por sucessivas lutas civis. 

o povo vivia em grandes dificuldades, e a fome 
era o fantasma que amedrontava o Governo. 

o Grande Imperador, Otávio Augusto, queria pr! 
meiramente reavivar nos romanos o amor ao traba-
lho agrícola. 

Atribuía ao abandono dos campos a decadência do 
c~v~srro na alma do povo. 

Aliás, o povo do Lácio fora, desde seus albo-
res, um povo de camponeses. 

Lembrando-lhe a vocação, pensava Augusto reno-
var-lhe constantemente seus costumes e, assim, mu 
dar a fisionomia de uma Ãpoca. -

Para o cumprimento deste programa sentia ainda 
que havia necessidade da participação do povo em 
sua obra e então recrutou antes de tudo os poe-
tas. 

Com isto surge a figura imortal de um dos maio 
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res poetas da humanidade - Públio Virgílio Ma-
rão - ou simplesmente - Virgílio, autor de gran-
des obras literárias e do monumental poema - "As 
Geõrgicas", nos quais ministra as mais belas au-
las sobre agronomia e pecuária, cujos conceitos 
ainda prevalecem para a época moderna. 

Foi Virgílio nomeado professor, passando a pr~ 
gar o amor aos campos, ditando métodos de cultu-
ra, espalhando conselhos sobre o amanho da terr~ 
incentivando o lavrador a não dispensar os pro-
cessos que se julgavam mais perfeitos para a cul 
tura das várias espécies, explicando como se faz 
o enxerto, qual o critério de seleção das espé-
cies, qual o clima que convém a cada uma e final 
mente como criar animais, etc. -

Diz Virgílio: - Aqui tendes os cantos que es-
crevi sobre a arte de cuidar dos campos, dos re-
banhos e das árvores. 

Tenhamos em conta o fim e os meios do poeta. O 
fim era o de servir ao ideal de reconstrução que 
animou o Governo de Otávio Augusto. 

Eis pois a l'i' lição: - "A agricultura é a base 
da renovação do Estado. Não é sõ uma força econô 
mica. t também uma força moral. -

A nação que deseja promover o seu engrandeci-
mento começa pelo trabalho agrícola. 

O nosso engrandecimento tem que provir da ter-
ra pela inteira expansão da agricultura e pecuá-
ria." 

Assim nos diz ele que, na propaganda pela difu 
são e aperfeiçoamento da agricultura, há qualquer 
coisa de glória divina. 

Como Virgílio, homens de todas as profissões e 
categorias sociais ofereceram ao Império Roma-
no seu concurso, visando o soerguimento econômi-
co e moral da Nação. 

Despertando a alma do povo, o êxito foi compl~ 
to. 

Os métodos adotados por Virgilio foram perfei-
tos. Era pura "Extensão Rural". 

Passados quase 2.000 anos da época de Virgílio, 
os fatos aqui se repetem, agora com maior inten-
sidade. 

Por incrível que pareça, vamos encontrar o pa-
norama sócio-econômico brasileiro de certa manei 
ra em condições semelhantes ao tempo do Impera= 
dor Otávio Augusto. 

o panorama brasileiro está nos alertando para 
uma tomada de posição sobre a gravidade do aban-
dono dos campos e o fantástico êxodo rural, que 
gera, em conseqüência, a formação de favelas,com 
os seus múltiplos problemas sociais. 

Grande parte do povo vive apregoando que o Bra 
sil tem muito o que fazer contra a miséria e a 
fome. 

Infelizmente, a maioria dos homens que poderi-
am trabalhar e lutar pelo bem-estar do povo rural, 
por comodismo, por preguiça ou má fé, estão se 
omitindo e perdendo essa magnifica oportunidade 
para poder prestar um bem ao seu semelhante~ co~ 
seqüentemente ajudar no soerguimento da Naçao. 

Temos o mau hábito de tudo censurar e criticar, 
sem nada fazer. t o espírito da burguesia domi-
nante no seio da nossa sociedade. 

Para justificar a nossa falta de conhecimentos 
e de visão sobre os problemas nacionais, fácil e 
cômodo é jogar toda a responsabilidade pela des-
dita e miséria do povo nas costas dos governos, 
esquecendo-nos de que fomos e somos parcelas de~ 
ses mesmos governantes. 

A verdade é que ao povo tem faltado uma v~sao 
mais ampla dos complexos problemas políticos, so-
ciais e econômicos, e daí em nos encontrannos sem 
um roteiro certo e firme, no que diz respeito ao 
trabalho da terra. 

Já dizia o Sociólogo Alberto Tores:-"Sorros um 
País sem direção política e sem orientação social 
e econânica. Este é o espírito que cumpre criar: o 
patriotismo sem bússola, a ci~ncia sem .sín~ese, 
as letras sem ideal, a econom~a sem sol~dar~eda
de, as finanças sem continuida~e, a educaçã~ sem 
sistema, o trabalho e a produçao sem harmon~a e 
sem apoio atuam como elementos contrários e des-
conexos, destroem-se reciprocamente, e os egoís-
mos e interesses ilegítimos florescem sobre a 
ruína da vida comum. 

O Brasil é, entretanto, um dos 
sentam mais sólidos elementos de 
mostram condições para um mais 

países que apr~ 
prosperidades e 
nobre e bri-

lhante destino". 
Meus senhores, o mal é antigo, vem desdeos tem 

pos da colonização. 
Quando se deu início a nossa agricultura, foi 

a mandioca primeiramente cultivada, pois os ín-
dios dela se alimentavam. Os portugueses, reco-
nhecendo o valor da mandioca, cuidaram de certo 
modo dessa cultura, visando a exportação da fari 
nha para a Europa. 

t sabido que foi a mandioca que facilitou a en 
trada dos colonizadores pelos sertões. 

A mandioca, pelo seu valor, cultura que pode-
ria nos trazer divisas, é sem dúvida ainda uma plan 
ta maravilhosa, cujo aproveitamento energético na 
fabricação do álcool motor tem concorrido para 
economizar divisas. 

A mandioca é uma planta social, tal a .tnfluên-
cia que exerceu na fase colonizadora, no primei-
ro e segundo Império, e até hoje, pois continua 
a ser o "pão dos pobres". 

No Brasil, a agricultura foi, ainda sendo, ex-
ploração, mais do que profissão, caracterizando-
se pelos ciclos: - todos se dedicam ao produto que 
mais dá, que está dando mais, até desmoralizá-lo 
pela má qualidade, conseqüente à improvisação,ou 
pela superprodução. 

"Tudo aqui se processa por ciclos, na vida ec~ 
nômica: - ciclo do pau-brasil, ciclo da mandioca, 
ciclo do açúcar, ciclo do couro (época, em que se 
criavam bovinos apenas visando o couro) ciclo do 
ouro, ciclo do café, da borracha, do algodão, do 
ferro e ultimamente estamos vivendo o ciclo da 
soja". 

"Não fosse isso, a mandioca se teria constitui 
do na nossa maior riqueza, com a sua quantidade 
de subprodutos, todos dotados de procura sempre 
superior às.maiores ofertas possíveis, e comes-
ta peculiaridade estupenda e única de ser toda 
aproveitável, da ponta das folhas ao extremo das 
raizes". 

"Colônia sõ de exploração, entregamo-nos sofr~ 
gamente à lavoura novidadeira, aqui apartada com 
os primeiros colonizadores- a cana-de-açúcar". 

"Império com poucos estadistas, envolvemos de-
pois na monomania do café. 

Agricultores sem técnica nem assistência, fa-
zemos por mimetismo o que alguém começa a fazer 
sem o senso da medida, sem considerar as subord! 
nações da produção ao consumo". 

"Daí os ciclos, daí certos parágrafos negros 
da história agrícola brasileira". 

"No passado, chegamos ao cúmulo do Estado do P~ 
rá importar verduras da Europa, o Rio de Janeiro chegou 
a importar palha de milho de Portugal." 

O Brasil, já no tempo colonial e imperial, bu~ 
cou muitas vezes, fora de suas fronteiras, prod~ 
tos da lavoura tropical 

Na República, por muitas e muitas vezes, com-
pramos, no estrangeiro, feijão, milho, arroz,caE 
ne, leite em pô, etc. Agora mesmo vamos importar 
mais. 

Poucos meses após o término da 2'i' Guerra Mun-
dial, fomos testemunhas da compra de sementes de 
batata da Holanda, país que fora duramente cast! 
gado pelos implacáveis bombardeios germânicos. 

"Vemos, na época presente, fazendeiros compra~ 
do gêneros na cidade. 

Por cúmulo da ironia, são Paulo ainda vende ch~ 
chu para Minas. 

Convenhamos: se se houvesse dado alguma organ! 
zação científica à lavoura, que na época do desc~ 
brimento já alimentava o Brasil, dando-lhe o pr~· 
to de resistência, a sobremesa, a bebida, e que 
hoje é susceptível de fornecer infinidades de pr~ 
dutos resultantes da transformação industrial, 
convenhamos que o sertão brasileiro seria muito 
menos pobre, pois teria valorizado o seu gênero 
agrícola por excelência, aquele que não falta no 
fundo do quintal de roceiro algum, e que já con~ 
titula a mais generalizada espécie de roça". 

O cultivo da mandioca, sua transformação indu~ 
trial ou nos preparos caseiros da farinha, da t~ 
pioca, do polvilho, dos beijus, etc, constituiria 
um meio eficaz para fixar o homem à terra. A ma~ 
dioca é considerada o "pão dos pobres". 

Está faltando vivência e sensibilidade dos po-
líticos e dos técnicos para com os problemas fun 
damentais da vida do homem da roça. 

Assim, estamos sendo ingratos com a mandioca, 



que foi elemento fundamental da colonização 
do Brasil. 

A mania da exploração da terra está no subcons 
ciente do nosso povo. 

Minas Gerais, por exemplo, só aprendeu a furar 
buracos para extrair minérios e derrubar o mato 
para fazer carvão. 

O ciclo do ouro em Minas fez com que a agricultura e 
a pecuária fossem relegados. 

No nosso meio, cultivar a terra ou criar ani-
mais eram serviços considerados grosseiros, pró-
prios para escravos. Era desdouro um homem bran-
co trabalhar em serviços pesados. Uma falsa aris 
tocracia formava, na época de então, a socieda= 
de das famílias mineiras. 

A história da Agricultura Mineira nos revela 
que o seu progresso tem sido muito lento. 

Várias foram as causas que concorreram para o 
nosso atraso - vem do nosso passado, da nossa tra 
dição de mineradores. -

Inicialmente, desde o século passado, tivemos 
urna agricultura escrava, com reflexos econômicos 
nas culturas do café. No resto, permanecia uma 
exploração pastoril extensiva e semi-extensiva,ao 
lado de uma lavoura de subsistência. 

As longas distâncias, o transporte difícil,fei 
to em lombo de burro e carro de bois, contrilxllam 
sobraocdo, dificultando nossa expansão agropecu~ 
ria. Sem medo de errar, paramos no tempo! 

Após a Proclamação da República, Minas então 
se levanta pela voz de um Estadista e proclama que 
a nossa vida agrícola precisava tomar novos ru-
mos, com a introdução da técnica no cultivo da 
terra, pela mecanização das lavouras, na seleção 
das sementes e na melhoria zootécnica dos reba-
nhos, com a introdução de novas espécies e ra-
ças. 

Sentia aquele Estadista que, sendo a agricultu-
ra feita ernpiricarnente pelo braço do negro libeE 
to, que a libertação pura e simples constituiu um 
ato político, pois esqueceram do problema social 
para amparo do trabalhador rural. 

João Pinheiro era um homem de visão e sua ob-
servação era válida, porquanto os abolicionistas 
agiram precipitadamente, sem uma análise profun-
da do problema. 

Politicamente, era uma vitóriaconquistada, mas 
os reflexos negativos da medida foram se agravan 
do, até chegar aos nossos dias. -

Acabaram com a escravatura, pura e simplesmen-
te, ficando o negro completamente abandonado, no 
convívio com uma sociedade cheia de preconceitos . 
A abolição desarticulou toda a estrutura agrária. 
Os abolicionistas quiseram praticar um bem, mas 
não mediram as conseqüências. 

Na verdade, o braço escravo era o sustentáculo 
de todo o trabalho dos campos. 

A "Lei !i.urea" foi um grande benefício, mas o 
negro merecia urna melhor sorte por tudo que fez 
com o seu braço para construir o Brasil. 

Humilde, alegre e trabalhador foi quem desbra-
vou os sertões, construindo estradas e pontes. 
Era antes de tudo agricultor. Plantou cana, milho, 
feijão, arroz, café, algodão, mandioca, etc. 
·Era vaqueiro e condutor de tropas. 
Artífice nato, era pedreiro, carapina e ferrei 

ro. 
Construiu cidades e palácios. Com sua inteligê~ 

cia e misticismo, legou-nos as artes. 
A mãe preta ficou como símbolo do amor mater-

nal. Liberto e desamparado, sentiu-se como um pa~ 
sarinho que é solto da gaiola, não sabendo para 
onde voar. Achou facilidades em se aglomerar em 
choupanas, formando assim as primeiras favelas. 

Estamos pagando caro pela omissão cometida pe-
los nossos legisladores, que perderam a.maior e 
melhor oportunidade para fazerem, concorru.tanterren-
te com a libertação dos escravos, a primeira Re-
forma Agrária concedendo ao liberto um pedaço de 
terra para tr~balhar, conseqüentemente fixando ~ 
homem ao solo. Após a libertação dos escravos, ate 
hoje o êxodo rural é provocado pela falta_da po~ 
se da terra. t dever do Estado resolver tao gra-
ve problema. 

João Pinheiro, dando ênfase ao seu desejo de 
soerguer a economia agrícola mineira, proclamava a 
necessidade urgente da mecanização das lavouras 
e a diversificação dos rebanhos, pois via e sen-
tia que a rnonocultura do café estava sendo prej~ 
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dicial. 
A fala de João Pinheiro foi por muitos criti-

cada. Achavam os políticos que o então Presidente 
estav~ r~gredind~. Era urna. ~ecepção! 

Ao lnves de culdar de polltlca, no atendimento 
aos ch~fes políticos do interior, que reinvindi-
cavam a transferência do cabo do destacamento a 
nomeação do delegado, a remoção do coletor a ~xo 
neração da professora, a suspensão de obr~s em 
a~damento etc, ficava perdendo tempo com ques-
toes de lavouras e de escolas para ensino de agri 
cultura, passando o dia inteiro na Garneleira,aco~ 
panhando obras, enquanto o Palácio da Liber-
dade ficava vazio, e eles, os políticos, tinham 
pressa para regressar e dar assim satisfação aos 
correligionários. 

João Pinheiro levantava uma. bandeira, mas os 
políticos da época não estavam preparados para 
compreender o significado de suas idéias. 

Minas, até então, não conhecia nenhuma técnica 
agrícola! 

Não havia escolas, e ele sentia que o ensino a;:rrí 
COla preCiSaVa tornar inCrementO 1 para Criar Uffia 
nova mentalidade, preparando uma geração de ho-
mens capazes e instruídos para cuidarem das la-
vouras e dos rebanhos. 

Para elucidar, em 1895, urna congregação religi 
osa fundava na histórica Cachoeira do campo a pri 
meira Escola Agrícola em nosso Estado. -

João Pinheiro, querendo dar corpo as suas idéias, 
cria em 1907 a "Fazenda M:>delo da Garneleira", que 
foi o marco oficial do ensino agrícola no Estado. 

Sentia o ilustre homem público a falta de esco 
las e de técnicos, para poder levar avante a suã 
obra. 

A Escola, portanto, deveria promover o homem, 
dando-lhe condições de saber e capacidade de tr~ 
balho. 

Fundando em 1907 a Fazenda da Gameleira, nesta 
Capital, proclamava as seguintes palavras: 

"Avu!ta depojs, como necessidade também urgen-
te, apos a do ensino das crianças, a do ensino 
primário da agricultura dos adultos, habilitando-
os no manejo simples das aperfeiçoadas máquinas 
agrícolas". 

Em 1908, realiza a I Exposição Pecuária no Es 
tado, considerada como urna grande "escola ao vi= 
vo", para mostrar a qualidade dos nossos rebanh:lS 
e ao mesmo tempo estreitar os laços de amizades 
entre criadores. 

Em seguida, ainda em 1908, outra congregação re 
ligiosa funda a Escola Agrícola de Lavras, hoje 
uma das mais credenciadas do Pais. 

Em 1909, no Governo "Wenceslau Braz", é reali-
zada a 2~ Exposição Pecuária. 

Minas, até então, não conhecia a existência de 
um único técnico de nível superior ou médio. 

Foi então em 1914 que um grupo de idealistas, 
tendo à frente o advogado Dr. Henrique cabral, que 
sentia a necessidade de promover a educação no 
meio rural e incentivar a agropecuária,funda nes 
ta Capital a Escola Superior de Agronomia e Vet~ 
rinária, cujos professores não recebiam proven-
tos. Os mestres dessa Escola eram recrutados en-
tre renomados médicos, advogados, engenheiros, 
farmacêuticos e religiosos. 

Toda a orientação pedagógica obedecia aos pa-
drões franceses. Só mais tarde o Governo Federal 
reconheceu a Escola, concedendo pequena verba pa 
ra auxiliar na sua ma~utenção. Nem mesmo o Esta= 
do tomava conhecimento de tal ensino, pois isso 
pouco interessava à administração pública. 

Em 1917 a referida Escola formava os seus dois 
primeiros agrônomos; e em 1918 formava o seu pri 
meiro veterinário, o saudoso colega Dr. João Clã~ 
dio de Lima, que ocupou cargos relevantes no Ml 
nistério da Agricultura. 

Nossa Escola foi a 3~ fundada no Brasil e fun-
cionou normalmente até o ano de 194l,época em que 
foi desativada, tendo em vista a transferência da 
veterinária de Viçosa para esta Capital e, como 
conseqüência, a transferência dos alunos daquela 
Escola para a nova unidade de ensino. 

Não foi grande o número de veterinários e agrô 
nomos formados até 1941, por Belo Horizonte, mas 
os técnicos que apareceram foram absorvidos pe-
los Serviços Públicos, onde prestaram e ainda 
prestam relevantes serviços à causa da agropecu~ 
ria. 
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Em 1920, pelo Decreto 6. 052, de 6 de setembro, o 
Presidente Arthur Bernardes cria a Escola Supe-
rior de Agricultura e Veterinária de Viçosa, cujos 
cursos só tiveram início em 1927, com a matrícu 
la de 27 alunos. Hoje, Viçosa goza de renome in-
ternacional. 

Em 1928, o Presidente Antônio Carlos realiza no 
Prado Mineiro a 3~ Exposição Pecuária, Ja com a 
participação marcante dos veterinários e agronô-
mos formados por Belo Horizonte. 

Um fato digno de registro: nessa época, o Se-
cretário da Agricultura, Dr. Pinheiro Chagas,in 
troduz no Estado a cana java, visando substituir 
a cana caiana, que era pouco resistente á ferrugem . 

Em 1930, após a revolução armada, começa um no 
vo surto de progresso na área industrial e iniciã=. 
se a corrida de trabalhadores para são Paulo, 
em busca de trabalho e melhores salários. 

Na roça a falta de braços foi-se processando 
gradativ~te. As migrações se faziam em grandes 
levas, não só para as lavouras do café, como pa-
ra as indústrias. 

Faltando o trabalhador, os fazendeiros começa-
ram a mecanização das lavouras, sem contudo aban 
donar a enxada. -

Cresciam os grandes centros urbanos, e os fa-
zendeiros, sem estímulo ou amparo, permaneciam 
em suas fazendas, enquanto os filhos estudavam 
nas capitais, adquirindo doutoramento em Direito, 
Medicina, Farmácia e Engenharia. Os bacharéis es 
tavam em projeção. Poucos, muitos poucos, eram os 
moços encaminhados para os estudos das ciências 
agrárias. 

Era perder tempo em estudar veterinária ou a~ 
nomia! 

o orgulho de um fazendeiro, na época, era ver 
o filho "doutor", principalmente formado em Di-
reito, fazendo discursos nas praças públicas du-
rante as campanhas eleitorais ou na tribuna do 
júri, defendendo criminosos. 

Na época, somente padre e advogado sabiam fa-
lar em público. 

o desprestígio e descrédito pelas ciências a-
grárias era grande em todos os setores da sociedade. 
Até nas escolas superiores notava-se a discrimi-
nação. 

Quando estudante, de 1938 a 1943, morava numa 
pensão, onde a maioria dos moços estudava med~c,! 
na. certo dia, quando estudava anatomia patolog,! 
ca um colega de pensão, estudante de medicina, 
ao' ver-me com o livro aberto, ficou surpreendido. 
Não imaginava que para estudar veterinária, 
lidar com animais, ?recisasse de altos conheci-
mentos científicos. 

Valeu o nosso encontro, e, dias depois, eu era 
sempre convidado para estudarmos, juntos. 

A grandeza e vaidade de um estudante naquele 
tempo era freqüentar o Diretório Central do~ E~
tudantes, localizado na Av. Afonso Pena. La nao 
era permitido a filiação de estudandes de agron~ 
mia ou veterinária. Não nos consideravam como aca-
dêmicos! Era o preconceito, e o interessante, a 
maioria dos universitários eram filhos de fazen-
deiros. 

Todos esses fatos concorriam para o desinteres 
se pelas ciências agrárias, com perda de muitas 
vocações. 

Atualmente o nosso conceito melhorou, e daí? 
Todavia, longe estamos para alcançarmos uma 

grande projeção no cenário da vida econômica e 
social do meio rural, quando encontramos uma re-
ferência importantíssima. 

os Estados Unidos, só para o ensino prático-
agrícola, distr~bui pelos Estados da Fe~eração 
que possuem colegios para semelhant~ ens~no 24 
milhões de dólares, equivalente na epoc~ a 80 m,! 
lhões de cruzeiros, sendo que a populaçao dessa~ 
Escolas, em 1915, era d~ 42 mil estudantes. 

Vejam bem, os dados sao referentes ao ano de 
1915! o d Pelo que acabamos de relatar, sent~mos que e 
fato a técnica agrícola em Minas vem processando-
se morosamente. 

Aos atuais agrônomos, veterinários,técnicos agz.! 
colas zootecnistas e assistentes sociais estao 
reser~adas ingentes tarefas, não só no desempe-
nho de suas funções específicas, como especial-
mente em trabalhos de extensão junto ao horrem do 
campo, bem como em ações políticas, na estrutur~ 

ção de comunidades municipais, objetivando uma 
maior participação das autoridades e do povo na 
obra de redenção nacional. 

~ bom lembrar que o município é célula da na-
ção. 

No pas~ado, se não fosse a coragem, o arrojo 
e idealismo de muitos fazendeiros, a bem da ver-
dade, a nossa pecuária estaria muito mais atras~ 
da. 

Exaltemos o trabalho desses audaciosos pionei-
ros, que sem o apoio oficial, foram à índia bus-
car o zebu, visando o melhoramento da pecuária de 
corte, bem assim, dos criadores que trouxeram da 
Europa o gado leiteiro. 

Chegamos finalmente a 1935-1945. Israel Pinhe,! 
ro, então Secretário da Agricultura do Governa-
dor Benedito Valadares, revivendo o idealismo do 
seu progenitor, o Presidente João Pinheiro, impri 
me novo impulso à agropecuária. -

Realiza a 4~ Exposição Pecuária, inaugurando o 
Parque da Gameleira; abre o Registro Genealógico 
do gado zebu, e Getúlio Vargas ferrou o primeiro 
touro; funda a Escola Média de Agricultura de 
Florestal; cria as primeiras 25 circunscrições 
agropecuárias; desmembra de Viçosa o curso de V~ 
terinária, criando na Capital a Escola Superior 
de Veterinária, hoje integrada à UFMG; cria a 
Usina Central de Leite, a CCPL; cria a Feira de 
Amostras; funda a Rádio Inconfidência e cria a 
Hora do Fazendeiro; importa reprodutores de di-
ferentes espécies e raças; instala a Cidade In-
dustrial de Contagem; constrói o Hotel de Araxá; 
cria o Instituto de Laticínios Cândido Tostes. 

Israel Pinheiro era um gênio criador, um ho-
mem de ideal. 

Após a 2~ Grande Guerra, em 1947, no Governo Míl-
ton Campos, surge o Secretário da Agricultura, Dr. 
Américo Renné Gianetti, que inicia uma administra-
ção baseada em planejamentos, criando o Plano de 
Recuperação Econômica e Fomento da Produção. 

Os comboios do Ensino Agrário Ambulante ,O "Trem 
da Alegria", levavam por todo o interior do Est~ 
do assistência ao trabalhador rural. 

Em 1948, é instalada a ACAR - Associação de Cré 
dito e Assistencia Rural, hoje com a denominação 
de EMATER. 

Após a Revolução de 31 de março de 1964,muitos 
e grandes benefícios foram carreados para o meio 
rural. Estão aí os incentivos fiscais na região 
da SUDENE. Dignos de louvores são os trabalhos de 
irrigação no Vale do São Francisco. O crédito foi 
ampliado; os trabalhadores rurais já contam com 
seus sindicatos. Diversos outros benefícios fo-
ram levados ao campo. 

O Vale do Jequitinhonha conta com uma estrutu-
ra denominada CODEVALE ou Comissão de Desenvo~ 
vimento do Vale do Jequitinhonha. 

A RURALMINAS cuida das terras devolutas etc. 
Outras escolas superiores de agronania, zootecnia, 

veterinária, e médias de agricultura foram cri~ 
das em diferentes regiões do Estado. 

Lamentavelmente, os técnicos formados estão de 
sempregados quando sentimos que em cada município 
poderia estar trabalhando, pelo menos um técnico 
de c·ada setor. 

Certa ocasião, quando trabalhava na Circunscri 
ção Pecuária de Pará de Minas, e prestava assis= 
tência veterinária à fazenda do então Governador 
Benedito Valadares, em conversa com sua E~, so-
bre assuntos rurais, ouvi dele o seguinte:- "Dr. 
Machado, os trabalhos do campo são muito comple-
xos, mas espero fazer a redenção econânica de Mi-
nas com um trabalho intenso no meio rural. Minha 
esperança repousa nos agrônonos e veterinários. Tan 
to assim é que procurei dar ao Israel todo apoio 
possível, na Secretaria da Agricultura. Quando o 
Estado estiver em melhores condições financeiras, 
vou ampliar as Circunscrições pois é no campo que 
os senhores poderão fazer grande trabalho, princ_! 
palmente educando o povo da roça. Os senhores a in 
da deverão evangelizar o meio rural". -

Quem penetra o interior e depara com a miséria 
do homem do campo fica estarrecido. Uma terra d~ 
divosa, e um povo passando fome! 

A figura do "Jeca Tatu" constrange nossos cor~ 
ções. 

Não possuímos dados para avaliar o desempenho 
de todos os serviços que prestam assistência ao 
meio rural, mds pela miséria e deGdita do povo 



tem-se a impressão de que tudo funciona precari~ 
mente. 

Até o presente, os planejamentos estão sendo 
voltados para os grandes empreendimentos. 

Os pequenos proprietários rurais foram abando-
nados, e estes, sem assistência e meios para ex-
plorar a terra, acabam vendendo suas propriedades 
e mudando-se para as cidades. 

O êxodo rural sempre existiu, mas ultimamente 
tem aumentado assustadoramente. 

A corrida do homem do campo para as cidades é 
fato indiscutível. 

Nossa Capital é um exemplo: bairros e favelas 
estão apinhados de gente do interior, com grande-
maioria passando fome e recebendo a sopa do Go-
verno. 

Para se corrigir tudo isso é necessarlo uma re 
formulação dos métodos de trabalho, criando-se umã 
"superestrutura" envolvendo os municípios dentro 
de comunidades. ~ preciso que autoridades, téc-
nicos e o povo participem com idealismo de todos 
os trabalhos do campo. 

Enquanto os municípios não liderem os movime~ 
tos de interesse regional e nacional, dificilme~ 
te alcançaremos uma evolução política, social 
e econômica à altura do nosso destino histórico. 

O fortalecimento do município só poderá acont~ 
cer quando seus munícipes participarem ativamen-
te do seu progresso material e social. 

A harmonia social traz o equilíbrio necessário 
para o progresso e bem-estar do povo. 

Poderemos alcançar, em poucos anos, o objetivo 
proposto, desde que criado e colocado em funcio-
namento um autêntico e atuante "Serviço de Exte~ 
são Rural". 

O município é célula da nação e conseqüenteme~ 
te deve possuir todos os meios essenciais para 
promover o seu desenvolvimento. 

Cabe ao Governo promover a fundação de Associa 
ções Comunitárias, para dar apoio reciproco, com 
fins espirituais, morais, sociais e econômicos e 
de interesse humano. 

Nesse sentido, preparamos um Estatuto denomina 
do "Associação Municipal de Assist:ência Rural "cpe 
oferecemos a essa Comissão. 

Feito tudo isso, o povo que nunca foi convoca-
do para participar da vida municipal, encontrará 
motivos para trabalhar em benefício da coletivi-
dade. 

Realizado o trabalho de base, a política gover 
namental poderia então promover a ocupação de 
áreas vazias e não aproveitadas, elevar o número 
de proprietários rurais; aumentar o emprego nas 
áreas agrícolas, fortalecer o mercado interno,me 
lhorar o padrão de vida das populações que se de 
dicam às atividades agrárias e evitar a urbanizã 
ção rápida das cidades. -

Sabemos que tal política iria de início contra 
riar interesses arraigados, latifundiários, esp~ 
culadores imobiliários, etc. 

Porém deixa estar para ver como fica, tem sido 
a obra dos acomodados, dos líderes negativos, que 
ocupam postos de comando. 

Precisamos, urgentemente, promover o retornodo 
homem do campo ao meio onde nasceu e foi cria-
do, onde, possuindo um pedaço de terra, possa tra-
balhar e viver condignamente. 

Não podemos negar o valor das culturas de sub-
sistência. Elas envolvem questões sociais de trans-
cendental importância. 

Condená-las, seria um erro, pois teríamos um 
pouco de produção aqui, outro acolá concorrendo 
tudo para o abastecimento e o equilíbrio social. 

Os pequenos proprietários rurais, com sólida 
assistência, poderiam produzir o suficiente para 
o sustento de suas famílias, vendendo o excedente. 

Um exemplo de pequenas áreas cultivadas nos vem 
da China Nacionalista, que, apesar de ser uma 
ilha superpovoada, tornou-se forte Nação. Lá não 
existem grandes proprietários. Um agrupamento de 
pequenos arrendatários de glebas, dentro do esp! 
rito cooperativista, produz o suficiente para o 
seu povo e ainda vende o excedente. 

Vale dizer: o povo chinês tem tradição agríco-
la! 

Não somos contra as grandes propriedades prod~ 
tivas, mas achamos que os pequenos proprietários 
rurais deveriam estar recebendo assistência,oque 
não vem acontecendo. 

369 

As culturas de várias espécies agrícolas pode-
riam ser implantadas de acordo com as condições 
técnicas, bem como a criação de pequenos animais, 
onde a própria família poderia dirigir os traba-
lhos. 

Dentre. os animais de pequeno porte, fácil de se 
rem criados, vamos encontrar a cabra. Recomenda= 
mos, pois a criação de caprinos leiteiros,em sis 
temas de confinamento, para áreas pequenas, sen= 
do que a criação semi-extensiva poderia ser ado 
tada para grandes áreas. -

Como é sabido, a cabra foi um dos primeiros ani-
mais explorados pelo homem. A cabra é tão impor-
tante para a humanidade que é citada na Bíblia Sa 
grada e ainda exaltada pelos hietoriadores anti= 
gos. A mitologia egípcia, grega e romana exalta 
a cabra como animal útil ao homem. Na mitologia 
aparece a cabra de nome Amaltea, que amamentou a 
Júpter, futuro rei do Olimpo, e como recompensa 
foi por ele colocada, com seus dois cabritos, en 
tre as constelações. 

Aristóteles dizia sobre as cabras: animais de 
abundante leite, o melhor de todos, o que melhor 
recebe o nosso estômago. A cabra é um mamífero 
ruminante, da ordem dos artiodáctilos, família dos 
cavicórnios, subfamília dos ouvinos, gênero "ca 
bra". A cabra, pela sua rusticidade e adaptabili 
dade, assim como pela relativa facilidade na suã 
exploração; e, mais pelos benefícios que propor-
ciona ao homem, deveria ser melhor cuidada. Pode 
ser criada em terrenos inadequados a outras cria 
ções. Até mesmo nas altas e escarpadas montanh~ 
cujo acesso seja difícil ao próprio homem. Ela só 
não vive bem em terrenos pantanosos. 

O caprino, dado o seu tamanho e facilidade de 
alimentação,.em virtude da extraordinária capaci 
dade aproveitadora de que é dotado, necessita de 
pouco espaço, podendo ser criado em maior número 
por hectare, permitindo assim melhor aproveita-
mento dos terrenos. 

A criação de caprinos visa a produção de lei~, 
carne, peles e lã. Feita com técnica, iremos ter 
substancial aumento da produção de alimentos,com 
reflexos econômicos e sociais incalculáveis. 

Onde come uma vaca, podemos criar 10 a 12 ca-
bras. 

De todas as explorações pecuárias, a que menos 
risco corre é a caprinocultura. O caprino nãomor 
re de fome' pois come de tudo que encontra no seu 
caminho. 

Os partos são geralmente duplos. A cabra pode 
parir até 2 vezes ao ano. O macho pode servir de 
30 a 80 cabras por período de cobertura, com ap~ 
nas 5 meses já pode fecundar. A gestação da ca-
bra é de aproximadamente 5 meses. 

Como produtora de leite, a cabra é sem dúvida 
uma das melhores máquinas·' leiteiras que existem. 
Supera claramente a vaca em produção de leite, em 
relação a seu peso. Uma vaca que pese 500 a 600kg 
dá, em geral, uma média de uns 3. 200 litros dele_:!, 
te por ano, ou seja, 5 a 6 vezes o seu peso vivo, 
em troca existem cabras que dão 600 a 1.200 
litros de leite por ano, o que supõe um peso de 
leite de 10 a 15 vezes o seu peso vivo, de modo 
que, em proporção à vaca, a supera umas 3 ve~es. 
Além de tudo, sua capacidade transformador a e mui 
to maior. 

A alimentação básica do caprino é constituída 
pelos capins e folhas dos vegetais. ~ um grande 
comedor de restos caseiros, o que facilita a sua 
criação no seio da família. 

Em nosso meio, a cabra sempre recebeu um trato 
injusto e desumano e dai o desinteresse manifes-
to pela sua exploração. O público tem pelo capr.:!: 
no uma aversão muito grande, pois considera a c~ 
bra como animal depredador, um inimigo dos jar-
dins e das árvores, chegando ao cúmulo de afir-
mar ser o caprino um causador de desertos e ero-
sões. 

Criados à lei da natureza, em regiões secas, o 
caprino tem resistido ao tempo e a todos os seus 
detratores. A população caprina no mundo soma m_:!, 
lhÕes de cabeças, o que comprova o seu valor. 

Os países que melhor padrão zootécnico deram 
aos seus rebanhos foram: Inglaterra, suíça, Fran 
ça, Holanda, Alemanha, Estados Unidos e Canadá.-
Quanto mais evoluído é um país, tanto melhor a 
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qualidad~ e padrão zootécnico dos seu~ reban~os. 
Nos paLses mais adiantados a cabra e especLal-

mente explorada para a produção leiteira. Afama-
dos no mundo são os queijos fabricados com o le~ 
te de cabra. A França lidera a fabricação de queijos. A 
Suíça lidera a exportação de reprodutores para o mundo. 
No Brasil, é no Nordeste que varros encontrar a maior con-
centração de caprinos, cuja exploração é visando o leite, 
carne e peles para exportação. Corro elemento de integr~ 
ção, foi a cabra que concorreu para fixar o 
nordestino ao solo. Euclides da Cunha, em "Os Ser-
tões", mostra a cabra como elemento de ligação en-
tre o homem e a terra. o rebanho nordestino é em 
culado em 10 milhões de cabeças. Achamos a esta= 
tística um tanto exagerada. Minas Gerais, pela es-
tatística de 1979, deve possuir 109.000 cabeças, 
distribuídas pelos 722 municípios. Nesses peque-
nos rebanhos, vamos encontrar cabras produzindo 
até 3 litros de leite por dia. 

Está faltando um trabalho para cuidar genetic~ 
mente da sua seleção. Nestes últimos anos, um gnr 
po de homens idealistas achou de fomentar a ca-
prinocultura leiteira em nosso meio. Para que tal 
pudesse acontecer, fundaram uma associação. Hoj~ 
a "Caprileite" ou Associação Brasileira dos Cri~ 
dores de Cabras Leiteiras, contando com mais de 
400 associados, tem realizado um trabalho pione~ 
ro, cujos resultados são animadores. A importa-
ção de mais de 500 cabeças de cabras puro sangue 
de raças leiteiras é um fato digno de elogios e 
admiração. Os criadores estão formando rebanhos 
puros e fazendo_ cruzamentos com cabras, c;omuns .. Um 
registro genealogico bem estruturado Ja regLs-
trou perto de 10.000 caprinos, entre corrn.ms, para 
trabalhos de seleção, mestiços, e de puros de or~ 
gero e por cruza. 

A Caprileite, contando unicamente com recursos 
próprios e o entusiasmo dos seus associados, tem 
feito intensa propaganda dos seus objetivos. Pe-
lo pouco tempo de sua fundação, já realizou vá-
rios cursos sobre tecnologia do leite de cabra, 
na fábrica "Cândido Tostes", em Juiz de Fora. No 
29 curso, contou com a participação do Ministro 
da Saúde, Alm::üda Machado, e do Industrial Dr. Arraro JQ 
nior, que é, hoje, um gra~de criador ~ fabricante 
de excelentes queijos. Ve-se, por aL, que o nome 
desses ilustres homens públicos é um atestado a 
favor da caprinocultura. 

Minas Gerais, sendo o eixo da Política Nacional, 
e partindo do nosso Estado apoio para a implan-
tação definitiva de uma grande caprinoculturare~ 
teira e de corte, o exemplo será seguido pelos 
demais Estados da Federação. Convém ressaltar 
que a "Caprileite" já conta com associados em 
quase todos os Estados, ~ra?as aos es~orços 
do nosso presidente Dr. Jose VLanna d~ AssLs._T~ 
dos os eventos por ele promovidos estao dando ot~ 
mos e profícuos resultados. .-

Na Escola de Veterinária da U.F.R.J. Km 47, Ja 
foram realizados 7 cursos intensivcs sobre manejo 
em caprinocultura, visando preparar os criadores 
para as lidas com os animais. Na Escola de Vete-
rinária da U.F.M.G. já foram realizados 2 cursos 
sobre Inseminação Artificial. Um boletim inform~ 
tivo é editado periodicamente. 

A Caprileite juntamente com o Sindicato Rural 
de Montes Clar~s, assinou convênio com o Prode-
cor - Programa de Desenvolvimento de Comunidades 
Rurais, instalando naquela cidad~ um centro de 
reprodutores, cujos resultados sao alvissareiro~ 
A "Caprileite", pelo que já realizou sozinha, e 
a maior demonstração de que a caprinocultura es-
tá em franca atividade. Ao redor da Capital va-· 
mos encontrar granjas leiteiras em franca pr~du
ção de leite e venda de reprod~tores. ~m Itauna, 
uma criação semi-intensiva esta produzLn~o. 250 
litros de leite por dia, com ordenha.mecanLca. T~ 
do o leite é para fabricação de queiJOS. 

Cidades do interior estão sendo motivadas para 
instalar centros de reprodutor~s.para atender.aos 
interessados. Em Funilândia, o med7co Dr. ElLsio 
Oliveira Saraiva fundou uma granJa para fornecer 
leite às crianças carentes, com recur~o~ do P~O
DECOM. Em Sabinópolis mais de 100 ~a~LlLas ~rLam 
cabras. Muitos outros serviços socLa~s estao em 
andamento. Aqui em B.H. o vereado: MLlton Mart~, 
motivado pelo nosso trabalho, esta com um f.rOJe-
to na Câmara Municipal propondo criar um banco 

genético" no Jardim Zoológico, substituindo ca-
bras comuns que lá existem, por reprodutores pu-
ros, objetivando atender as famíli~s que cri~ c~ 
bras leiteiras na periferia da CapLtal. Sera um 
trabalho verdadeiramente social e os veterinários 
da Prefeitura irão ter a oportunidade para exec~ 
tar um alto trabalho técnico e desenvolver um a~ 
têntico Serviço de Extensão Rural. 

Como já falamos, a cabra é uma máquina produt~ 
ra do leite, sendo por muita gente consideradaco 
mo a "Vaca do Pobre". O leite de cabra é um ali-
mento saboroso, próprio para velhos e crianças. t 
quase idêntico ao leite materno. t rico em ~ais 
minerais e vitaminas. t recomendado para crLan-
ças alérgicas. No tratamento da tuberculose, co~ 
corre para apressar a cura. Já sabiam os antigos 
que o leite de cabra possui misteriosas virtudes 
medicinais. ~ um poderoso afrodisíaco. 

O Papa Leão XIIIatribuía sua longevidade, sua 
inteligência, sua memória e sua força de vontade 
ao uso constante do leite de cabra. No Vaticano 
sempre existiu uma pequena criação de cabras le~ 
teiras. o Professor da Faculdade de Medicina de 
Boston, Dr. De Lange, passou a recomendar o lei-
te de cabra no tratamento de doenças reumáticas. 
Ele próprio foi um doente, curando-se scrrente com 
o uso de frutas, verduras cruas, mel e leite de 
cabra. 

Cientistas estão pesquisando um elemento isolado 
do leite de cabra, que, além do seu poder anti-
tóxico, é de efeito e resultados animadores nas 
artrites reumáticas. 

o célebre filósofo e reformador Mahatma Ghandi 
alimentava-se exclusivamente de frutas, mel de 
abelhas e leite de cabra. Quando da sua históri-
ca viagem à I_nglaterra, levou em sua ca:rpanh.ia ~ma 
cabra leiteira. A bela e astuciosa rainha Cleop~ 
tra possuía 300 cabras leiteiras, cuja finalida-
de era beber o leite, corro~~ banhos de 
imersão em puro leite de cabra e passar na pele 
creme preparado com o mesmo leite. 

Atualmente, em nosso meio, o leite de cabra e~ 
tá sendo vendido a 1. 500 cruzeiros o litro. Os ~ 
jos estão cotados em 8 a 20 mil cruzeiros o qui: 
lo. A carne está valente de 6 a 8 mil cruzeiros lqu~ 
lo. A pele está cotada em 500 a 1.000 cruzeiros a uni-
dade. 

I A "Caprileite" ficou surpresa, quando a Arabia 
Saudita nos consultou sobre a possibilidade de lhes 
vender 100.000 cabeças de caprinos. Era para uma 
festa religiosa. 

Por tudo que estamos falando, a Caprileite es-
tá realizando sozinha o Fomento à Caprinocultura, 
com trabalhos sociais, sem ter verbas, apenas com 
dinheiro das mensalidades dos associados. 

Vivemos apregoando que o ~xodo Rural precisa 
ser contido, e a nossa história poderá oferec~r 
subsídios para um estudo amplo de reformulaçao 
dos métodos de trabalhos até agora existentes. Pr~ 
cisamos criar coisas práticas, simples, objetivas, 
de acordo com as nossas realidades. t sabido:qu~ 
quer roceiro que plantar uma touceira de cana P~ 
ra fazer garapa, uma outra de mandioca e possuir 
uma cabra lei te ira não morre de fome l saberros que 
reformular uma estrutura de trabalho é muito di-
fícil. A rotina e a burocracia não gostam de in~ 
v ações. Só com mui ta fé e idealismo podererros rom 
per as casamatas dos derrotistas e acomodados. 

Cabe aos técnicos da agropecuária colaborar com 
o Governo, apresentando estudos e sugestões em 
favor do nosso desenvolvimento rural, e não peE 
manecerem apáticos, indiferentes e derrotistas, 
atrás de suas mesas de trabalho, enquanto o povo 
reclama soluções para os seus problemas. O povo 
reclama por uma Reforma Agrária. Porém, Reforma 
Agrária não é somente distribuir terras. Antes de 
tudo, ela deveria ser estudada, planejada, test~ 
da e implantada gradativamente. 

Deus, ao criar o mundo, planejou tudo cuidado-
samente. Em 7 dias realizou a sua maravilhosa obra. 

Através de Colônias Agrícolas, disseminadas por 
todo o Estado, poderíamos encontrar os meios pa-
ra deter o êxodo rural. Assim, por exemplo, uma 
propriedade de 100 alqueires poderia se: desapr~ 
priada em 10% de sua área para instalaçao de uma 
Granja. Seria o "Dizimo da Terra". Pela "Lei do 
Dízimo" as desapropriações não afet<;riam a estr~ 
tura do seu proprietário. Pelo contrario, haveria 



um estimulo para aproveitamento das terras. Sabe 
mos que as pequenas propriedades produtivas tra= 
zem beneficios sociais. 

Nossas cidades foram implantadas em torno de ca-
pelas. Nada rrais natural e prático se voltássemos 
às raizes da nossa formação sociológica, fixando 
a família rural-no próprio meio onde nasceu e 
foi criada. Todavia, Minas possui 2 grandes áreas 
que poderiam ser testadas para a fixação do homem à 
terra. 

Uma é a grande região da SUDENE, no norte do 
Estado, outra é a área do Vale do Jequitinhonha, 
de Diamantina a Araçuai, tendo como ponto de apoio 
a região de Acauã. Fácil, portanto, é promover a 
inst~lação de colônias ou Núcleos Agrícolas ou 
Pecuarias nas referidas regiôes onde a caprino-
cultura poderia servir de suporte. Nos planeja-
mentos caberia aos técnicos um papel fundamental, 
na direção dos trabalhos, na assistência técnica 
propriamente dita, mas principalmente liderando 
todas as açôes sociais correlatas à vida das co-
munidades rurais. 

A participação do técnico na vida comunitária 
do~ municípios é de transcendental importância, 
poJ.s ele carrega, can os seus conhecimentos, todos os 
atributos para ser um autêntico líder rural. t 
de lideres que o meio rural mais necessita e re-
cla~a! e o técnico não poderá se omitir, pois d~ 
le 7::a depender o progresso social e econômico da 
reg7a~ onde atua. O técnico precisa preparar-se 
espJ.rJ.tual, cultural e cientificamente para a 
luta gue irá desempenhar no campo, não' se omitin 
do, nao se burocratizando, não se bitolando dentro 
d~s regulamentos, não se deixando levar pelo ca-
mJ.nho ~a bajulação e da subserviência, em detri-
mento a sua personalidade. o técnico deve prepa-
rar-se para ser um bom profissional e uma pessoa 
querida e respeitada no seio da sociedade onde 
vive e trabalh~. Tudo que mostramos e sugerimos, 
para alcançar ex i to, deve ser posto dentro de uma 
s'!perestrutura, tendo como arcabouço a "Exten-
sao Rural". 

_o elemento humano que faz o trabalho de exten-
sao ~em que se destacar de maneira fundmrental. A 
qualJ.dade d7ste elemento humano é indispensável 
para gue haJa um bom trabalho de extensão. Não 
pode::a, em hipótese alguma, haver trabalho de ex 
tensao sem elementos humanos apropriados. Como e 
xemp~o, para organizarmos uma banda de música~ 
precJ.samo~ de pessoas que conheçam música, saibam 
to~ar.os 1nst7u~entos e tenham sensibilidade. A 
pr1me1ra condJ.çao, pois, neste trabalho é que o 
elemento que vai trabalhar em extensão tenha an-
te" de tudo in 1' - ' o r c_J.n~çao para a atividade que vai 
executar: E~tensao e educação. Extensão é arte. 
O ex~ensJ.onJ.~ta.p~ecisa ser um líder. Para ser 
um l1de7, o J.ndJ.vJ.duo precisa de muitos requisi-
tos, taJ.s com~: ter visão, iniciativa, habilida-
de para planeJar e organizar. 

Recursos pessoais, fé, cooperação, julgamento, 
coragem, persev7rança, tato, entusiasmo, presen-
ça de comando, J.nteresses e conhecimentos vastos. 
Poder de expressão, tolerância amabilidade al-
tr~ismo, simpatia, conheciment~s técnicos. Ínte-
grJ.d~de, ser honesto nos pensamentos, palavras 
e açoes, moralmente correto firme de personali-
dade. Confiança em si mesmo'e no seu programa.~ 
quele que abrange a muitos torna-se grandioso li 
der. Torna-se grande líder aquele que consegue 
amplamente perdoar, amar, servir, doar e elogiar. 
O líder, quando é reconhecido e premiado pela or 
gan~zação ou por seus membros, experimenta a seD 
saçao de bem-estar e nele aumentará a vontade de 
atuar. Aquele que tenciona ser líder deve tor-
nar-se um elemento capaz de eloqiar com sabedo-
ria, perdoar e abraçar amplamente os membros da 
sua corporacão. Precisamos de líderes, de idea-
listas, de homens que amem, sofrem, pensem e po~ 
sam compreender com maior visão os problemas na-
cionais, e, assim, trabalhar para tentar resol-
vê-los. . 

Srs. Deputados, para concluir, apresentamos as 
seguintes sugestões: 

19 - Que a Comissão de Agropecuária e Políti-
ca Ru.ral faça = indicação ao Governador do Esta-
do no sentido de promover a implantação de ".Asso 
ciações Comunitárias", principalmente nos munici 
pios situados na região do Vale do Jequitillhonha. 

29 - Idem, idem, no sentido de que a RURALMINAS es-
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tude a situação de legalização de terras devo-
lutas daquela região, redistribuindo as terras 
ainda devolutas em propriedades médias de 100 ha 
mais ou menos, para implantação de amplo progra-
ma de caprinocultura. 

No caso de terras já legalizadas, que sejam as 
mesmas desapropriadas e também subdivididas e en 
tregues a colonos escolhidos dentre moradores 
da própria região; sendo que uma porcentagem de 
novos colonos poderia ser constituída de peque-
nos empresários, tais como: veterinários, agrô-
nomos, zootecnistas, técnicos agrícolas e assis-
tentes sociais. 

É bom frisar: a maioria das terras localizadas 
entre os rios Jequitinhonha e Araçuaí estão ocio 
sas. Fora as áreas reflorestadas como eucalipto~ 
o único sinal de progresso com alguma serventia 
destaca-se a "Fazenda Acauã", hoje entregue a EPA-
MIG. 

Acauã é como um "Oásis" no centro de uma imen-
sa área despovoada e praticamente sem proveito e 
conômico. Dista de Diamantina 180 quilômetros. E 
ainda, de Acauã a Araçuaí são mais 200 quilôrretrm. 
Portanto, 380 quilômetros de extensão estão à 
espera de uma autêntica "Reforma Agrária". 

Certa ocasião, visitando a referida "Escola Acauã", 
que estava sendo implantada, deparamos com culti 
vos de abacaxi, milho, feijão, mandioca, árvores 
frutíferas, etc. 

Então apresentamos, num Congresso de Pecuária 
realizado em Uberaba, uma tese intitulada "Capri 
nocultura e Colônia Agrícola em Minas Gerais",vi 
sando diminuir o êxodo rural, e transformar a 
grande região no maior centro criatório de capr~ 
nos do mundo. 

39 - Idem, idem, para que o PRODECOM (Programa 
de Desenvolvimento de Comunidades) volte-se basi 
camente para o apoio e promoção de "Comunidades 
Agropecuárias", objetivando o fomento à Caprino-
cultura e outros pequenos animais; bem como pro-
movendo a modernização da agricultura de subsis-
tência e artesanatos, etc. 

49 - Idem, idem, que o Governo do Estado, atr~ 
vés da Secretaria da Agricultura, consigne verbas 
orçamentárias para repassar à Caprileite, à par-
tir de 1985, para que a referida entidade possa 
ter condições para continuar a fomentar a capri-
nocultura e cuidar dos assuntos sociais ligados 
ao setor. 

Srs. Deputados e meus Senhores, recursos não 
faltam. Basta dizer que no princípio deste ano, 
o Governador do Estado, só para "Humanização de 
Favelas", repassou 500 milhões de cruzeiros. 

O Governo Federal dispõe de grandes verbas pa-
ra trabalhos sociais. 

Expostas as nossas idéias e sugestôes,resta so 
mente um estudo objetivo para que o projeto de 
Caprinocultura e Colônia Agrícola seja executado 
o mais breve possível. 

Queremos agradecer à Comissão de Agropecuária e 
Política Rural, por nos proporcionar esta magní-
fica oportunidade, para estarmos aqui falando de 
assuntos fundamentais e de interesse nacional. 

Agradecemos ainda a presença de todas as pesso 
as presentes, especialmente aos colegas veterin~ 
rios. Pedimos a Deus para iluminar os espíritos 
das nossas autoridades, no sentido de guiá-las pa 
ra os elevados propósitos de bem servir ao Bra~ 
sil. 

Pedimos a Deus." 

PALESTRA "ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO SETOR FLO-
RESTAL E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA NO BRASIL", PRO-
FERIDA PELO PRESIDENTE DO INSTITUTO ESTADUAL DE 
FLORESTAS, DR. JOSÉ CARLOS DE CARVALHO, TRANS-
CRITA NOS ANAIS, A PEDIDO DO SR. DEPUTADO HUGO 
CAMPOS, ATRAVtS DO REQUERIMENTO N9 2. 576/85, APRO-
VADO EM 20/3/85. 

A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO SETOR FLORESTAL E 
CONSERVAÇÃO DA NATUREZA NO BRASIL 

José Carlos Carvalho (*) 
APRESENTAÇÃO 

Este trabalho foi ela~orado, inicialmente, co-
mo parte da palestra que proferimos durante a II 
CONFER~NCIA BRASILEIRA DE PROTEÇÃO Ã NATUREZA, 
realizada sob os auspícios da Fundação Brasilei-
ra para a Conservação da Natureza - FBCN, na Fun-
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dação Getúlio Vargas, em julho de 1984. 
o texto original foi revisto e acrescentado de 

outras considerações visando a ampliar a aborda-
gem do tema e contribuir, de algum modo, para o 
debate dos grandes problemas florestais e con-
servacionistas que preocupam os cidadãos consci-
entes deste Pais. 

Nossa intenção, ao examinar a questão políti-
co-institucional do setor florestal e da conser-
vação da natureza, é de suscitar o debate e a 
análise critica dos diversos segmentos da socie-
dade brasileira vinculados ao assunto, por con-
siderá-lo o tema central, o mais importante e o 
mais desafiador a ser enfrentado no futuro pró-
ximo, envolvendo a problemática conservacionista 
e florestal. 

Este é um assunto que, pela sua importância pa-
ra a economia nacional e para o bem-estar da nos-
sa população, requer soluções que não podem ser 
postergadas indefinidamente. 

Acreditamos, finalmente, que a solução dos mais 
graves problemas gue nos afligem - entre os quais 
desponta a proteçao da naturez" - reclama a cons-
trução de uma sociedade democratica, livre de tu-
telas e de todo o tipo de colonialismo. 

INTRODUÇÃO 
Não há como examinar a questão florestal e con-

servacionista no Brasil sem considerar, mesmo que 
sumariamente, o modelo de crescimento que o Pais 
vem adotando e seu reflexo nos mais diversos cam-
pos de atividade. 

Historicamente, com maior ou menor ênfase, te-
mos implementado propostas de desenvolvimenro que 
nunca levaram em consideração a importância dos 
recursos naturais como base da existência e da 
prosperidade futuras da Nação. Basta analisar os 
diversos ciclos econômicos que marcaram o nosso 
processo de desenvolvimento, desde os primeiros 
anos da Colônia, com a exploração do Pau-Brasil 
até os tempos atuais, com a industrialização qu~ 
se seguiu ao segundo p§s-guerra, passando pelos 
ciclos da cana, do cafe e da mineração do ouro, 
para se chegar a tal conclusão. 

Todos estes períodos tiveram em comum a marca 
da predação dos novos recursos naturais, com a 
diferença de que, nos últimos decênios, a velo-
cidade da devastação e do uso irracional destes 
recursos aumentou com o advento da explosão tec-
nolÓgica e de m:xlernos equipamentos que anpliaram a força 
do poder econômico, em detrimenro da utilização menos 
perdulária e mais racional dos bens naturais do Pais. 

A linha doutrinária do modelo de desenvolvi-
mento implantado no Brasil nas duas Últimas dé-
cadas enfatizou o caráter predatório da política 
econômica, cujos reflexos negativos se fazem sen-
tir em todas as políticas setoriais, especial-
mente nas áreas relacionadas com os recursos na-
turais. 

Neste particular, temos adotado uma filosofia 
utilitarista e sem responsabilidade social, que 
não consulta os mais elevados interesses nacio-
nais e que, a pretexto de desenvolver o Pais, tem 
promovido a espoliação das nossas riquezas natu-
rais. Assim, os mecanismos da política econômi-
ca interna se combinam com outros instrumentos 
perversos da ordem econômica internacional - que 
transformaram o Terceiro Mundo em mero fornece-
dor de matérias-primas aos paises industrializa-
dos - para produzir efeitos nefastos e indesejá-
veis à formulação de uma política adequada de 
aproveitamento racional dos recursos naturais. 

A conjugação destes fatores se reflete, hoje, 
de forma insofismável, na definição de uma polí-
tica econômica e de políticas setoriais sem o me-
nor compromisso com a causa da conservação da na-
tureza. Além do seu caráter utilitarista e de 
conseqüências ecológicas imprevisíveis, o apro-
veitamento dos recursos naturais não tem servi-
do, sequer, à promoção do bem-estar social .da po-
pulação, porquanto desvinculado das necess1dades 
fundamentais do povo brasileiro. 

A própria polít1ca agrícola, a ~artir da qual 
se deriva a política de conser~aça~_dos recursos 
naturais renováveis, pelas razoes Ja expostas, 
tem gerado a promoção de uma.agricult~ra preda-
tória. A agricultura brasile1ra tem s1do preda-
tória na expansão desorde~ada e descoordenada.da 
fronteira agrícola, atraves d~ emprego abus1vo 
dos agrotóxicos; na implantaçao de uma pecuária 

extensiva e do manejo inadequado das pastagens; 
na adoção de práticas agrícolas impróprias; no 
uso incorreto dos solos e do manejo dos recursos 
hídricos. são estes os pontos que mais evidenci-
am a situação que estamos mencionando. 

É natural, portanto,que as conseqüências noci-
vas desta situação já estejam provocando desdo-
bramentos indesejáveis para as populações do cam-
po e da cidade - como a erosão, que afeta dire-
tamente a fertilidade dos solos em diversas re-
giões do País, e que provocam o assoreamento, as 
enchentes e transbordamento dos rios; o exauri-
mento dos recursos florestais, o desaparecimento 
da fauna; o surgimento de pragas provocado pelo 
desequilíbrio ecológico; o envenenamento ocasio-
nado pelos agrotóxicos, entre outros fatores que 
dominam o cotidiano do cidadão, atualmente. 

Mesmo vivendo um periodo de crise prolongada, 
onde a fome e o desemprego surgem como problemas 
mais importantes, não pode a administração pú-
blica negligenciar, por sua gravidade, outros te-
mas como este relacionado com o meio ambiente e 
a conservação dos recursos naturais renováveis 
no Brasil. Temos um sistema autofágico de utili-
zação destes recursos que não pode perdurar, sob 
pena de acelerarmos seu processo de exaustão e 
de hipotecarmos o futuro da própria nacionalida-
de. 

A interdependência dos recursos naturais reno-
váveis - solo, água, flora e fauna - recomenda 
uma ação integrada do poder público quanto à sua 
proteção, na medida em que o uso inadequado de 
um desses recursos, notadamente das florestas, acar-
reta danos a todos os demais. 

Desta forma, torna-se imperioso promover a mais 
ampla revisão do modelo de desenvolvimento que o 
Pais tem adotado, para comprometê-lo com os an-
seios e as mais legítimas aspirações nacionais e, 
especialmente, com a proteção dos recursos natu-
rais, porque não construiremos a grandeza da Pá-
tria, destruindo as bases de sua existência fu-
tura. 

ANÁLISE RETROSPECTIVA 
Os anos 60 significaram um marco importante pa-

ra a conservação da natureza e o desenvolvimento 
florestal no Brasil. Com efeito, a segunda meta-
de dessa década marcou o surgimento do código Flo-
restal vigente, da Lei dos Incentivos Fiscais pa-
ra o reflorestamento, da Lei de Proteção à Fau-
na, do Decreto de Proteção e Estimulo a Pesca, en-
tre outras iniciativas de maior vulto,que permi-
tiram ao nosso Pais dotar-se de instrumentos até 
então inexistentes, para fazer face aos proble-
mas florestais e conservacionistas que se avolu-
mavam. 

Com a criação do Instituto Brasileiro de Desen-
volvimento Florestal, em 1967, através do Decre-
to n9 289, a área conservacionista e o setor flo-
restal passaram a dispor de um órgão próprio, in-
cumbido legalmente de formular uma política para 
o aproveitamento racional dos recursos naturais 
ren~váveis e estabelecer diretrizes visando à pro-
moçao do desenvolvimento florestal. 

no; fato, a criação do IBDF consubstanciava, àque-
la epoca, o fortalecimento institucional do se-
tor, na medida em que a autarquia federal nascia 
fortalecida com a assimilação de dois outros or-
ganismos - o Departamento de Recursos Naturais 
R~nováveis.do Ministério da Agricultura e o Ins-
tltuto Na~1onal do Pinho -, que pulverizavam re-
cursos, d1luíam as atribuições legais e enfra-
queciam a ação governamental, já frágil, por tra-
tar-se de assunto até então sem prioridade no rol 
das ~reocupações dos governos. 

Alem de assimilar os organismos acima mencio-
nados e de aglutinar suas atribuições, novas com-
petências foram atribuídas ao IBDF, o que, sem 
dúvida, modernizava a administração pública para 
o setor, porquanto se conferia ao órgão flores-
tal federal uma estrutura organizacional infini-
tamente mais eficiente em relação à daqueles que 
a antecederam, 

Deve-se assinalar que, ao surgir o IBDF, outras 
iniciativas importantes de ordem legal já haviam 
sido tomadas e eram imprescindíveis para que as 
ações do novo organismo tivessem o necessário em-
basamento - institucional e legal - no sentido de 
cumprir adequadamente os seus objetivos. Assim, 
merece destaque o advento da Lei 5.106, de 02.09.66, 



que introduziu os Incentivos Fiscais ao reflo-
restamento; a Lei 4.771, de 15.09.65, que insti-
tuiu o novo Código Florestal e a Lei 5.197, de 
03.01.67, dispondo sobre a proteção à fauna. Co-
mo se vê, três medidas fundamentalmente impor-
tantes para que a instituição recém-criada pu-
desse formular e concretizar uma política para o 
setor. 

Embora sejam todas estas medidas indiscutivel-
mente essenciais, ao nosso ver, houve uma inver-
são na cronologia dessas decisões, porquanto o 
ordenamento jurídico-institucional que se esta-
beleceu à época, não obedeceu a uma seqüência que 
julgamos teria sido mais adequada, se a questão 
institucional - a criação do IBDF - tivesse pre-
cedido as demais, embora seja de presumir-se que 
todas tenham obedecido a um estudo global, de cu-
jo exame tenham resultado. 

Aparentemente insignificante e desnecessária, 
esta observação decorre do fato de que, atual-
mente, há quase que uma unanimidade entre as au-
toridades e os diversos segmentos ligados ao as-
sunto quanto à descoordenação dessas rredidas, que 
o próprio tempo vem se encarregando de acentuar, 
e que acabam gerando medidas legais, administra-
tivas e operacionais desencontradas e contradi-
tórias. 

Isto porque o advento da Legislação Florestal 
e Conservacionista atual, pela falta de um orga-
nismo que melhor se identificasse com o setor e 
com a causa da conservação, foi elaborada sem am-
pla participação da comunidade e sem a audiência 
dos diversos segmentos da sociedade civil liga-
dos ao assunto, especialmente os empresários, os 
técnicos e as lideranças conservacionistas de to-
do o País. Deve-se registrar, também, que, nos 
Últimos anos, vem-se alterando a correlação de 
forças que influem no processo de tomada de de-
cisão, a nível governamental, com a organização 
dos movimentos conservacionistas que representam 
parcela considerável da opinião pública nacional. 

Corroborando ainda esta preocupação está o fa-
to de que todas estas medidas surgiram no perío-
do em que a administração pública brasileira se 
caracterizou por uma nítida inspiração centrali-
zadora, o que trouxe grandes dificuldades à im-
plementação desses dispositivos num país de di-
mensões continentais e com uma fitogeografia in-
teiramente diversificada. 

Assim, a própria criação do IBDF, que data des-
se período, trouxe a marca da centralização que 
tem caracterizado o Governo da RepÚblica nesses 
últimos 20 anos. Desta forma, mesmo reconhecendo 
o_ avanço institucional que representou a sua cria-
çao.e sua importância nos dias atuais não se po-
de ~gnorar um fato: a administração pública do 
setor florestal, no Brasil é totalmente centra-
lizada e não mais correspo~de à realidade nacio-
nal no.que con9erne a gestão dos nossos recursos 
natura~s renovaveis. 

Não se ~uid<;>u, ~!estes últimos an9s, de aªequar-se 
o ~pa;=-elho ~nst~ tuc~onal do poder publico as novas 
ex~genclas setoriais e esta defasagem entre o re-
a~ e o necessa~io tem gerado distorções reconhe-
c~das pelas proprias autoridades e que só não são 
m-?-is acentuadas e não se apresentam com maior gra-
v~dade graças ao empenho e à dedicação com que a 
atual administração do IBDF vem-se conduzindo à 
frente da autarquia. 

Neste particular, o dinamismo das atividades 
florestais, o crescimento do setor nos últimos 
anos, sua importância no contexto global da eco-
nomia brasileira e a incomensurável e crescente 
importância ecológica da cobertura florestal 
num país onde a devastação tem atingido níveis 
críticos - estão a exigir o mais profundo exame 
do mo de lo de administração pública, em tenros es-
truturais e conceituais. 

Na verdade, esta centralização é uma variação 
do próprio modelo de desenvolvimento que adota-
mo~_e através do qual se concentram nas mãos da 
Un~ao os instrumentos definidores de todas as po-
líticas setoriais e que se refletem de foma agu-
?a na administração do Patrimônio Natural do Pa-
lS. 

A Carta Magna de 1967 reservou para a União com-
petência privativa para legislar em matéria per-
tinente aos recursos naturais, não concedendo aos 
Estados-membros poder residual para fazer leis su-
pletivamente nesta matéria, mesmo em se tratando 
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de assunto de peculiar interesse do Estado ou de 
seus municípios. 

Esta medida, consagrada no Texto Constitucio-
nal, e a inexistência de uma legislação comple-
mentar que concedesse aos Estados poder para to-
mar iniciativas legais sobre o assunto, inibiram 
e vêm inibindo, com poucas exceções, os Governos 
Estaduais de criar instituições florestais esta-
duais, para auxiliar o IBDF na execução da Polí-
tica Florestal Federal e adotar medidas consoan-
te seu peculiar interesse, a exemplo do que fez 
o Estado de Minas Gerais, em 1962, antes mesmo 
da criação do IBDF. 

Eis ai uma questão para ser amplamente discu-
tida, porque representa o ponto central da pro-
blemática florestal e conservacionista brasilei-
ra e é, por isso mesmo, uma questão polêmica que 
requer acurado exame. 

As restrições de ordem legal e a ausência de 
uma politica definida para estimular os Estados 
a estruturarem suas próprias instituições flo-
restais têm criado crescentes dificuldades para 
o IBDF implementar a sua ação, na medida em que 
falta à autarquia federal a capilaridade e o ni-
vel de interiorização desejáveis para fazer fren-
te à ampliação das d~andas geradas pelo cresci-
mento econômico do setor, aumento da procura por 
matérias-nrimas florestais, elevação dos indices 
de desmat~mento e a repercussão desses fatores 
junto à opinião pública e sua conseqüente mobi-
lização para denunciá-los. 

O próprio dinamismo do setor, inicialmente im-
pulsionado pelo IBDF, tem-no tornado vulnerável 
porque, numa progressão geométrica e em volume 
crescente, dele vem-se exigindo tarefas executi-
vas para as quais não está aparelhado, em virtu-
de do central~smo que norteou sua criação, além 
da situação de absoluta orfandade do setor junto 
à administração pública da grande maioria dos Es-
tados brasileiros. 

Por isso é que consideramos a questão institu-
cional o ponto central da problemática conserva-
cionista que enfrentamos na atualidade. Não ve-
mos como aperfeiçoar a administração pública dos 
recursos naturais renováveis, no Brasil, sem dis-
cutir profundamente a revisão do modelo institu-
cional, de tal modo que possarros aprirrorá-los, atra-
vés da mais ampla descentralização das ativida-
des executivas do IBDF. 

Não se trata aqui de reduzir o poder do IBDF. 
Muito pelo contrário, é preciso reconhecer o pa-
pel desempenhado pelo IBDF nestes úJ:rtirros 17 anos 
e corrigir as distorções acumuladas nesse perío-
do, no sentido de fortalecê-lo institucionalmen-
te. Trata-se de criar as condições necessárias 
para que esta descentralização seja ordenada, por-
que o que tem esvaziado o IBDF, ultimamente, é o 
seu pequeno poder de mobilização e reduzida ca-
pacidade operacional interiorizada, que poderá 
ser corrigida com a integração de organismos es-
taduais capazes de acrescentar-lhe a capilarida-
de impossível de ser obtida por um órgão fede-
ral, num país de 4.000 municipios. 

Esta realidade pode ser constatada nos estados 
onde já existem organismos florestais estaduais. 
Neles, e, nos permitimos citar o exemplo de nos-
sa Minas Gerais, é flagrante o melhor desempenho 
do setor, o mais adequado cumprimento dos obje-
tivos na Política Setorial e a melhor "perfor-
mance" do IBDF, através de sua Delegacia Estadu-
al, que está desobrigada de uma gama de ativida-
des executivas delegadas ao Instituto Estadual 
de Florestas, que se aparelhou convenientemente 
para receber esta delegação de competência. 

Não é sem razão que a Delegacia Estadual do IBDF 
em Minas Gerais é a mais prestigiada no País, e 
respeitada pela comunidade mineira. Naturalmente 
que se trata de uma unidade competentemente ad-
ministrada, mas claro está que a descentraliza-
ção registrada no Estado, mesmo não tendo cará-
ter institucional, porque é obtida através de de-
legação de competência, serviu ao seu fortaleci-
mento e aumentou a sua capacidade operacional, 
sem provocar o aniquilamento temido em áreas mi-
noritárias que não tiveram tempo de estudar o 
assunto com a acuidade necessária ou que se man-
tém vinculados ao dogma do centralismo, mesmo 
contra todas as evidências de ser este um prin-
cípio equivocado. Ao contrário da experiência mi-
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neira o que se sabe é que as rraiores dificuldades do 
IBDF residem exatamente nos Estados que não dispõem de 
nengum tipo de organismo público em condições de 
ser acionado para com ele somar esforços. 

Na realidade, a conjugação desses fatores vem 
gerando o esvaziamento político da instituição, 
com reflexos negativos para o dinamismo econômi-
co do setor e para. a conservação dos re=sos na-
turais renováveis. 

A fragilidade institucional - que só não é maior 
em virtude do prestígio e da liderança do Presi-
dente do IBDF - torna difícil a adoção de medi-
das que reclamam a existência de instituições só-
lidas, dentro da estrutura governamental, para 
que possam ser tomadas em tempo hábil e para que 
tenham os seus efeitos assegurados junto aos se-
tores que pretendem afetar. 

A primeira conseqüência deste fato, e talvez a 
mais nefasta, está na perda de espaços adminis-
trativos e notadamente na repartição das compe-
tências - com efeitos danosos para a gestão do Pa-
trimônio Natural do País. 

Paulatinamente, temos assistido a algumas de-
cisões, na Órbita federal, que não desfazem es-
tas preocupações e que evidenciam esta reparti-
ção de competências atribuídas exclusivamente ao 
IBDF, quando da sua criação. Atualmente, é míni-
ma a participação do IBDF na definição e execu-
ção das linhas de pesquisa florestal, transferi-
das à EMBRAPA e na administração das áreas flo-
restais de preservação permanente, transferida 
para a SEMA - para citar os casos que mais cla-
ramente denotam o progressivo enfraquecimento do 
órgão. 

Assim sendo, num certo sentido, estamos rein-
troduzindo no panorama da administração pública 
do setor florestal brasileiro os mesmos erros que 
foram corrigidos quando da criação do IBDF. 

Naquela época, os Óbices mais comuns que os es-
tudiosos do assunto apontavam eram a duplicidade 
de órgãos, superposição de atividades, parale-
lismo de ação, entre outras anomalias que esta 
situação pode acarretar. 

Os problemas que então eram detectados entre o 
Instituto Nacional do Pinho e o Departamento de 
Recursos Naturais Renováveis do Ministério da Agri-
cultura, hoje, estão sendo revividos pela dispu-
ta de espaço entre o IBDF, a SEMA e a EMBRAPA, 
que têm várias atribuições colidindo entre si, 
apenas no que diz respeito à administração dos 
recursos florestais. Quando consideram::>s, com maior 
abrangência, os demais recursos naturais renová-
veis - solo, água e fauna -, mais ainda se acen-
tuam as distorções e as anomalias encontradas na 
gestão pública do setor. 

Assim, torna-se imperativo, no nosso entendi-
mento, enfeixar, sob o comando de um único orga-
nismo federal, as ações políticas e normativas 
relativas à administração dos recursos naturais 
renováveis, transferindo-se aos Estados todas as 
ações executivas pertinentes ao assunto. 

Sem essa providência, que julgamos prioritária 
e inadiável, irá robustecer-se a tendência de frag-
mentação institucional, que já ocorre de forma 
perigosa, acompanhada da diluição do poder go-
vernamental, no momento em que a sociedade bra-
sileira mais tem reclamado uma atuação uniforme, 
decidida e organizada do Governo - em todos os 
seus níveis - no que diz respeito à conservação 
da natureza. 

Parece-nos! portanto, ser necessária uma ampla 
reestruturaçao organizacional do Instituto Bra-
sileiro de Desenvolvimento Florestal, acrescen-
tando-lhe competências e a ele incorporando no-
vos dispositivos de modo a transformá-lo num au-
têntico Serviço Florestal, para que as duas mais 
importantes vertentes de uma Política Setorial 
realista - o desenvolvimento florestal e a con-
servação da natureza - possam receber tratamento 
equânime, quer em termos de suas atribuições, quer 
no que concerne ao seu desempenho físico e fi-
nanceiro. 

Atualmente, com efeito - em face das anomalias 
aqui já assinaladas -, a área conservacionista 
vem progressivamente perdendo o peso dentro do 
IBDF, quando analisada comparativamente com o de-
senvolvimento florestal, especialmente o reflo-
restamento. Evidentemente, que não se trata de 
de diminuir a importância do reflorestamento, seu 
alcance econômico e seu papel social. Ao contrá-

rio, jamais teremos uma política conservacionista 
sólida, sem um programa de reflorestamento di-
mensionado para atender as crescentes demandas 
de matéria-prima florestal, a médio e longo pra-
zos.A própria sistemática de incentivo fiscal, 
ao alocar recursos especificamente para a ativi-
dade reflorestadora e a inexistência de outra fon-
te específica de recursos para o programa con-
servacionista do órgão, conduz ao flagrante de-
sequilíbrio existente no IBDF entre os dois prin-
cipais segmentos de sua atuação. 

Mesmo assim, o desempenho do IBDF, nos últimos 
4 anos, deixa patente o esforço realizado pela 
atual administração no sentido de fortalecer o 
seu papel conservacionista. Todavia, a conscien-
tização da população - tornando cada vez mais in-
tensa a pressão da sociedade - e o fato de o ór-
gão manter estática a sua capacidade operacional, 
em virtude das limitações superiores que lhe são 
impostas, fazem com que importantes iniciativas, 
nesta área, não sejam percebidas pelo grande pú-
blico, em face das reivindicações que se ampliam 
diuturnamente, sobretudo por parte das populaçÕes 
metropolitanas, que incorporaram, definitiva-
mente, entre as suas preocupações, a questão am-
biental e o direito a uma melhor qualidade de vi-
da. 

Por tudo isso, pela falta de capilaridade, por 
não dispor de uma estrutura interiorizada, e em 

·face de sua reduzida capacidade operacional em 
relação às demandas que lhe são feitas, o IBDF, 
como principal instrumento da administração pú-
blica setorial tende a se estiolar. t por isso 
que julgamos necessário repensar o modelo de ad-
ministração pública do setor florestal que temos 
hoje. 

Especulativamente, como sugestão, irraginam::>s que 
a revisão do quadro atual resultaria no surgimento 
de um modelo sistêmico, através da criação de um 
Sistema Nacional de Desenvolvimento Florestal e 
de Conservação da Natureza, capitaneado pelo IBDF. 

Naturalmente que, como órgão líder deste Sis-
tema, o IBDF deveria ser inteiramente reestrutu-
rado para fortalecer-se como o órgão central, en-
carregado de formular as diretrizes básicas do 
setor e de desempenhar papel normativo, com atri-
buições que lhe permitissem garantir a unidade 
doutrinária da política florestal e conservacio-
nista a ser implantada no País. 

Este sistema, tendo o IBDF à frente, se com-
pletaria com os órgãos florestais estaduais, cria-
dos ou a serem criados em todos os Estados bra-
sileiros e Territórios, com atribuições executi-
vas no que diz respeito à implantação das dire-
trizes básicas definidas pelo IBDF a nível n~
cional e com competência residual para fixaçao 
de normas e diretrizes supletivas, em consonân-
cia com o peculiar interesse dos Estados, Terri-
tórios e seus Municípios. 

Mais recentemente, a pressão da comunidade de-
corrente da elevação do nível de conscientização 
da população, acerca da questão florestal e con-
servacionista, tem levado alguns Estados a cria-
rem suas próprias instituições florestais e vá-
rios outros estão examinando possibilidape no 
momento. 

Este fato, pela sua inquestionável imp0rtân-
cia, reforça a tese que estamos defendendo. To-
davia, na medida em que estas iniciativas ocorre-
rem isolada e descoordenadamente, fora de um con-
texto político institucional de maior abrangên-
cia e sem o caráter sistêmico a que já aludimos 
anteriormente, surge o risco preocupantede ocor-
rer uma ação institucional desordenada, que po-
derá acarretar, como conseqüência mais imediata, 
a dificuldade em conseguir-se a unidade doutri-
nária, essencial à estabilidade de uma Política 
Florestal permanente. 

Quando sugerimos que os organismos estaduais 
se integrem num Modelo Sistêmico, não cogitamos 
de atrelá-los à instituição federal mas sim de 
propiciar uma ampla integração, no sentido de for-
talecê-los mutuamente, o que resultaria,nos nos-
sos entendimentos, em aumentar o prestígio e o 
peso político do IBDF e o poder e influência do 
setor nas decisões governamentais. 

Por esta razão é que achamos que o interesse 
dos Estados em criar órgãos florestais deveria 
ser estimulado por uma decisão política do Go-
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verno Federal e coordenado pelo IBDF, no bojo de 
uma proposta especifica de reformulação, de mo-
do a formar uma rede institucional florestal a 
exemplo do que encontramos dentro do próprio Mi-
nistério da Agricultura, com a rede de entidades 
que formam o Sistema Brasileiro de Extensão Ru-
ral e o Sistema de Pesquisas Agropecuárias. 

Uma administração moderna e demx:rática não com-
porta mais um modelo concentrado de poder. É com 
este postulado que defendemos uma nova filosofia 
para a administração pública do setor florestal 
brasileiro, consubstanciada na mais ampla des-
centralização administrativa que respeite as pe-
culiaridades dos Estados e que não comprometa o 
caráter sistêmico e a unidade doutrinária que de-
ve nortear a poli ti c a f leres tal e de conservação 
dos Recursos Naturais Renováveis em nosso Pais. 

Ao considerarmos fundamental esta questão, res-
saltamos que o seu equacionamento envolve o exa-
me de outros pontos igualmente importantes, no-
tadamente os aspectos relativos à Política e à 
Legislação, que também precisariam ser reformu-
lados para se ajustarem ao novo modelo que pre-
conizamos para o setor. 

A ação do IBDF, cujo fortalecimento e conso-
lidação se impõe como medida inadiável nos ter-
mos da análise que estamos realizando, deverá se 
somar a ação de outros órgãos ligados ao rreio am-
biente e à Conservação da Natureza, como a SU-
DEPE, a SEMA e a SUDHEVEA, entre outros organis-
mos que, necessariamente, deverão articular-se 
para que a administração pública dos recursos na-
turais renováveis se faça dentro de uma estrutu-
ra sistêmica, capaz de produzir uma ação coorde-
nada e harmoniosa. 

Este amplo envolvimento institucional a ser ob-
tido com a reestruturação do IBDF e dos outros 
órgãos vinculados ao setor constituirá a base ini-
cial para o fortalecimento da administração p~
blica dos recursos naturais renováveis e podera, 
até mesmo, representar a fase robrionária da cria-
ção de um ministério destinado a estabelecer uma 
política nacional para esta área específica. _ 

Deve ficar claro, todavia, que a administraçao 
pública do setor precisa, necessária e ob:igato-
riamente, ramificar-se nos Estados, ~traves da 
implantação de um sistema nacional ja aludido an-
teriormente, para que a atuação do poder público 
seja interiorizada e produza os resultados que 
dela espera a comunidade. 

Por isso, a nova matriz do modelo institucio-
nal tem que considerar, prioritariamente, a ne-
cessidade de dotar a administração pública seto-
rial de capacidade operacional e de capilarida-
de, o que implica na criação de um modelo des-
centralizado que só se fortalecerá de baixo para 
cima, através da mais ampla participação dos Es-
tados e dos Municípios. 

ORIENTAÇÃO TÉCNICA 

SUPORTE CONSERVACIONISTA 
Com o mesmo empenho que deve ser buscada a re-

visão estrutural do setor, precisamos adotar pro-
fundas alterações conceituais no que concerne a 
administração da natureza em nosso País, especi-
almente dos recursos florestais, através do aces-
so de produtores e consumidores de matérias-pri-
mas florestais às tecnologias já disponíveis, cu-
jo emprego servirá ao aperfeiçoamento e moderni-
zação das atividades relacionadas com os recur-
sos naturais renováveis. 

Conceitualmente, ao longo do tempo, desde as 
primeiras iniciativas governamentais voltadas pa-
ra o setor, insistimos sempre na adoção de um mo-
delo de gestão florestal meramente fiscalizador, 
que em nada contribui para extirpar o caráter em-
pírico e predatório que marca a utilização dos 
recursos naturais em nosso País. 

A fiscalização, no seu sentido restrito e na 
forma em que, historicamente, vem sendo ~empre
gada no Brasil, mesmo que precariamente, e peça 
importante de uma política conserva~ionista con-
sistente, mas, nos tempos atuais, nao pode ser o 
instrumento principal desta política, _po7q~anto 
o uso racional dos recursos naturais nao lra pre-
valecer sem a adoção de técnicas que promovam o 
seu melhor aproveitamento. 

Um serviço público voltado para a conservação 
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da natureza baseado exclusiva e preferencialmen-
te numa estrutura de fiscalização não será capaz 
de produzir resultados satisfatórios no que diz 
respeito à otimização do aproveitamento dos re-
cursos naturais renováveis, porque não contém os 
instrumentos capazes de promover a substituição 
dos processos empir i c os, ainda empregados em lar-
ga escala, por processos mais tecnificados de 
utilização. Em síntese, uma estrutura meramente 
fiscalizadora pune o uso irracional dos recursos 
naturais, mas não é capaz de promover o seu uso 
racional. 

Por esta razão, concomitantemente com fiscali-
zação, que também não deve ser alijada ou rele-
gada a plano secundário, torna-se necessário es-
truturar um serviço florestal que contemple, pri-
oritariamente, o apoio técnico àqueles que uti-
lizam os recursos naturais, para que os aspectos 
econômicos e ecológicos intrinsecamente relacio-
nados à questão sejam compatibilizados e não tra-
tados de forma antagônica, como ocorre atualmen-
te. 

Assim, a assistência técnica, a pesquisa, o fo-
mento, a criação e a efetiva :irrplantação de áreas 
protegidas, a proteção e o manejo da fauna, en-
tre outros itens, devem compor, obrigatoriamen-
te, as atividades desenvolvidas pela administra-
ção pública e inseridas entre os principais ob-
jetivos da ação governamental - através de um es-
forço que busque não apenas a conservação da na-
tureza como fim supremo, mas que, sobretudo pre-
pare o homem para conservá-la. 

Se considerarmos estes pressupostos como váli-
dos e essenciais, torna-se necessário incorporar 
à administração setorial outros métodos como a 
extensão florestal, instrumento fundamental à mu-
dança de conce"itos e à revisão de objetivos da 
política florestal, além de fortalecer e enfati-
zar a ação conservacionista dos organismos pú-
blicos, na medida em que a conservação da natu-
reza, na sociedade moderna, representa direito e 
dever do cidadão, cabendo ao Estado a responsa-
bilidade insubstituível de promovê-los. · 

Dentro desta linha de raciocínio e levando em 
conta o Direito Agrário Brasileiro - particular-
mente o direito à propriedade da terra -, o pro-
dutor rural, em última instância, como dono dos 
recursos naturais renováveis de sua propriedade, 
é quem decide o que fazer com eles. Geralmente 
desinformado, sem conhecimento sequer do Códigc 
Florestal, é ilusório imaginar que uma fiscali-
zação punitiva, por si só, irá despertar nos agri-
cultores brasileiros uma mudança de atitude no 
que diz respeito ao uso de seus recursos naturais. 

Antes de fiscalizá-los, precisamos colocar à 
sua disposição, através de técnicos habilitados, 
os conhecimentos e as informações tecnológicas 
que lhes garantam melhor avaliação da importân-
cia dos recursos naturais, notadamente dos re-
cursos florestais, quer em termos econômicos, <;~uer 
em termos ecológicos. 

Atualmente, com os conhecimentos gerados den-
tro do próprio setor, não se pode mais permitir 
o uso perdulário, predatório e irracional da co-
bertura florestal. Não basta mandar um agente de 
fiscalização à propriedade, para punir ou multar 
um agricultor, informando-o, superficialmente, 
de que a punição decorre de infração ao Código 
Florestal - tal ou a outros dispositivos da le-
gislação pertinente. 

Antes da fiscalização, que reconhecemos ser in-
dispensável, os órgãos públicos responsáveis de-
vem enviar ao meio rural técnicos preparados pa-
ra orientar, informar e transferir aos agricul-
tores as técnicas mais adequadas ao uso dos seus 
recursos naturais. Embora importante, não é su-
ficiente que um agente dos Órgãos oficiais trans-
mita ao produtor rural que ele não pode desmatar 
ou que será multado porque, de acordo com o ar-
tigo 29 do Código Florestal, desmatou uma flo-
resta em terreno com mais de 259 de declividade 
ou qualquer outra floresta considerada de pre-
servação permanente. É preciso informá-lo das cau-
sas e das conseqüências ~esta atitude; orientá-
lo quanto aos prejuízos econômicos e ecológicos 
que ela pode acarretar- em termos de erosão,as-
soreamento, redução da fertilidade dos solos e o 
paulatino decréscimo dos índices de produtivida-
de das culturas. 
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Neste momento em que a importância energética 
da biomassa florestal aumenta a dimensão econô-
mica do setor, faz-se urgente substituir o empi-
rismo da utilização florestal, para tornar o se-
tor mais eficiente economicamente e mais compro-
metido com a conservação da natureza. 

com a gama de conhecimentos dispcníveis na atua-
lidade, não podemos insistir numa política que 
não considera a transferência de tecnologia aos 
produtores e c?nsumidor~s de produtos e subpro-
dutos florestals, que nao estabelece como funda-
mental o princípio do uso sustentado das flores-
tas nativas como produtoras de riquezas e como 
protetoras das águas, dos solos e da fauna. 

Precisamos retirar do "anonimato" os textos aca-
dêmicos e as súmulas científicas que não produ-
zem resultados, esquecidos nas prateleiras das 
universidades e das bibliotecas. Enquanto avan-
çam os conhecimentos oriundos das pesquisas, en-
quanto assistimos à geração de tecnologias de pon-
ta em diversas empresas ligadas ao setor, o meio 
rural brasileiro continua a explorar os seus re-
cursos naturais com os mesmos rudimentos técni-
cos do século passado. 

Mas, na grande maioria das vezes, não o faz per-
que quer. Num certo sentido, a utilização preda-
tória dos recursos naturais é induzida pela fal-
ta de acesso dos agricultores à assistência téc-
nica, fator indispensável à reversão da tendên-
cia ao uso irracional destes recursos, ao mesmo 
tempo em que proporcionará aos agricultores con-
dições de mudar a sua atitude em relação ao mo-
do de exploração que tradicionalmente vêm utili-
zando." 

(*) José Carlos Carvalho, Presidente do Insti-
tuto Estadual de Florestas de Minas Gerais, Vi-
ce-Presidente da Sociedade Brasileira de Enge-
nheiros Florestais, Conselho da Sociedade Brasi-
leira de Silvicultura. 

PRONUNCIN1ENTO DO EXMO. SR. SECRETARIO DE ESTA 
DO DE MINAS E ENERGIA, DEPUTADO GIL C~SAR MOREI= 
RA DE ABREU, TRANSCRITO NOS ANAIS A PEDIDO DO 
SR. DEPUTADO JOS~ SANTANA, ATRAV~S DO REQUERIMEN 
TO N9 2.582/85, APROVADO EM 20/3/85. -

"Sr. Governador Hélio Carvalho Garcia, Sr. Pre 
sidente da Sociedade Hineira de Engenheiros,meus 
colegas Deputados, meus companheiros de traba-
lho, meus familiares, minha mãe, meus amigos, s~ 
nhoras e Senhores. 

cabe-me inicialmente, responder a uma indagação: 
por que esta homenagem prestada pelos meus dile-
tos colegas da Sociedade Mineira de Engenheiros? 

Antigo militante desta Casa, nela ingresseiain 
da como estudante, para depois - como engenhei= 
ro _ exercer a presidência do Conselho de Defesa 
profissional e a coordenação da Campanha de Valo 
rização das categorias de Arquiteto, EngenheirÕ 
e Engenheiro Agrônomo. 

De topógrafo, como estudante de Engenharia da 
UFMG, à secretaria de Minas e Energia, visualizo 
esse passado: engenheiro da Diretoria de Espcrtes 
de Minas Gerais, Administrador do Estádio "Maga-
lhães Pinto", presidente da SUDECAP, vereador em 
Belo Horizonte, Diretor da EBTU, deputado esta-
dual e, agora, Secretário de Estado. 

Vinte e oito anos se passaram, desde que esta 
jornada se iniciou, e este passado se faz presen 
te, meus caros colegas, nesta análise retrospec= 
tiva de tudo aquilo que aprendi, no exercício pro 
fissional e na convivência com a sociedade que 
me convocava para o trabalho. 

Num permanente processo de decantação, que le-
va à superfície o que temos de melhor, do Estádio 
à SUDECAP e à primeira experiência política, co-
mo vereador e deputado aesta nossa querida Belo 
Horizonte, devo tudo aquilo que aprendi ao fato 
de saber ouvir, de tentar sempre compreender aque 
les que vivem e trabalham nesta cidade, que não e 
a triste Belo Horizonte, mas a Belo Horizonte ale 
gre e dinâmica que~ amando, procurei se~vir. 

Feliz muito fellZ esta data, meus amlgos,meus 
colegas: meu caro Hélio.:. ReenCO!_:~rá-lo no an~':'eE. 
sário da cidade que voce constrol e reconstrol e 
uma coincidência confortadora e estimulante para 
todos nós, engenheiros, que, com engenho e_arte, 
somos a alavanca deste processo de renovaçao e 
adaptação do ambiente urbano da metrópole capital 
dos mineiros. 

Mas, quando as experiências se renovam, reno-
va-se também a necessidade de aprender. Hergulh~ 
mos, então, em busca de novos conhecimentos, em 
busca de uma verdade que não será apenas nossa, 
mas da maioria do povo, para que cada decisão de 
nível técnico tenha, obrigatoriamente, a sua com 
ponente social, equação tão proclamada e nem sem 
pre bem compreendida. -

Afirma-se que nós, engenheiros, demonstramos 
tudo aquilo que queremos. A Engenharia tudo faz-
planeja e faz - mas cada uma de suas realizações 
tem determinado custo. E este custo, colegas, é 
distribuído sempre entre os cidadãos, acionistas 
desta imensa S.A. que é o Governo. 

Nossas propostas técnicas podem ser racionais, 
mas sua racionalidade não elimina a exigência de 
uma cuidadosa análise política, que indicará o 
que é prioritário de acordo com a vontade sobera 
na do povo. Por isso mesmo é que decidir, gover= 
nar, é um processo fascinante, pela identificação 
das prioridades sociais. 

"O Rei só reinará se ouvir os seus súditos" 
está escrito nas "Memórias de Adriano". E o sa-
ber acumulado na Biblioteca, em "O nome da Rosa", 
de Umberto Eco, já não pode pertencer apenas ao 
abade, ao bibliotecário ou aos escribas. Ele nas 
ce do povo, e sabedoria terá o governante que 
interpretar corretamente a vontade coletiva. 

Associando, harmonicamente, este saber técnico 
e este saber político é que o Governo poderá of~ 
recer respostas ao cidadão perplexo das nossas 
grandes cidades, vitima do ambiente hostil que 
hoje lhe rouba a identidade e o conviver solidá-
rio, tornando-o indiferente aos seus próprios d! 
reitos e deveres. 

Estamos todos, técnicos e políticos, à procura 
de um novo caminho, de um reencontro da socieda-
de com o Estádo. Na Comissão que presidi, na As-
sembléia Legislativa, foi o que procuramos promo 
ver, em caráter permanente, num esforço de recu= 
peração da vontade coletiva. 

_Esta mesma vontade coletiva que se afirma atr~ 
ves do voto, do debate na praça pública, da li-
vre manifestação nas Câmaras, nas Assembléias e 
no Congresso Nacional. 

Assim é que se decidirá o nosso destino como 
Nação, dentro de um mundo em permanente processo 
de mutação. Um mundo no qual socialistas falam 
em fechar o guarda-chuva da estatização, como na 
Espanha de Gonzalez e na França de Miterrand, e 
onde os chineses procuram reinventar o capitali~ 
mo familiar. 

Por entender que a respeitabilidade e a confi~ 
bilidade de um Governo dependem, basicamente, da 
sua adesão à vontade da maioria, manifestada com 
clareza e com liberdade, tenho procurado wvrlillr 
esta orientação, que é a mesma do Sr. Governador 
a todas as ações da Secretaria de Minas e Ener-
gia, que se implanta nesta fase crucial da vida 
econõmica e política do Estado e do Pais. 

Exigindo que ela nascesse de um amplo processo 
de consulta a todos os segmentos da sociedade,ao 
regulamentar a Secretaria de Minas e Energia,3r. 
Governador, V. Exa. incorporou ao texto legal to 
das as sugestões válidas, para que o Governo de 
Hinas ofereça - em nosso setor de atuação - resul 
tados concretos e mensuráveis, em termos sociais:-

Hinas - Energia. 
~Unas que vêm do tempo dos bandeirantes, mas 

que hoje procuramos conhecer e ampliar, para que 
elas cumpram o papel decisivo que lhes cabe, na 
construção do nosso futuro. 

Energia que hoje abrange as florestas, a ener-
gia vegetal, a criativa energia que multiplica em-
pregos no interior do Estado. 

Energia da primeira hidrelétrica construída na 
América Latina e consolidada no padrão de servi-
ços do DAE e da CEMIG, autarquia e empresa que 
firmaram novos conceitos de eficiência e qualid~ 
de, reconhecidos a nível nacional e internacional. 

Hinas da Metais runas Gerais - METNUG, empre-
sa que nos permite reafirmar a imensa riqueza do 
nosso subsolo. Uma imensa riqueza que iremos re-
cuperar, ao lado da nossa tradicional escola de 
Minas, de toda a Universidade, e com a contribu! 
ção dos geólogos e das empresas privadas aqui 
instaladas. 

Assim, Minas, que hoje orgulhosamente exporta 
engenharia para a ll.frica e as Américas, volta ao 



seu berço e à sua origem, para redescobrir o fi-
lão que gerou uma autêntica "civilização mineira". 
da qual todos somos orgulhosos herdeiros. 

Sr. Governador, meu caro Paulo Newton. 
Estas minas pertencem aos mineiros, mtis são 

também um patrimônio da Nação, e dispomos da ener 
gia necessária para domá-las, em nosso benefício 
e em benefício de todos os brasileiros. 

Estes brasileiros que, voltando seus olhos pa-
ra Minas, vieram buscar aqui Tancredo Neves, mi-
neiro de São João del-Rei, para conduzi-lo à Pre 
sidência da República, como depositário dos pro= 
jetos, das aspirações e da inteira esperança da 
Nação. 

Recebo esta homenagem dos meus colegas da So-
ciedade Hineira dos Engenheiros como um desafio, 
que desejo compartilhar com todos eles, da mesma 
forma que recebi a convocação de V. Exa., Sr. G~ 
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vernador, como clara demonstração de apreço pe-
los meus companheiros da Assembléia Legislativa 
de Minas Gerais, Casa onde convivi com a serieda 
de, a competência e o desprendimento de alguns 
dos mais ilustres homens públicos deste Estado. 

Em nome de toda essa comunidade de técnicos e 
de políticos é que lhes agradeço, a V. Exa., Sr. 
Governador, e a você, meu caro colega Paulo New-
ton. 

Neste ano que em breve se inicia, às minas das 
Gerais procuraremos somar a energia dos mineiros. 
Esta ê uma convocação que o Brasil nos faz, ca-
ros colegas, meus senhores, minhas senhoras, e 
devemos responder com o melhor de nossa inteli-
gência e de nossa capacidade. 

Com Hélio Garcia, em Minas, e Tancredo Neves, 
em Brasília, iniciamos uma nova jornada. Nela, 
Minas será o Brasil e o Brasil será Minas." 
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