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310- 4 Reuniäo Extraordinjria da Assembléia Legisiativa, em
20 de junho de 1966

PRESIDENCIA DOS SRS. BONIFACIO DE ANDRADA E MARIO
HUGO LADEIRA

As 20h45rniii, compaiccem us Srs.

	

Bonifácio de Andrada 	 Lcäo Borges 	 Mario Hugo Ladeira
João Navarro - Pinto Coelho 	 Anuar Fares 	 Agostinho Cam-

pos Neto 	 Altair Chagas - Alvimar Mouro 	 Ataliba Mendes
Athos Vicira dc Andrade - Aureliano Chaves - Benedito Xavier

Carlos Eloy 	 Carlos Megale - Cicero Dumont 	 Délson
Scarano - Dermeval Pimenta Filho - Expedito Tavares - Go-
mes Moreira - Hélio Garcia 	 Hermelindo Paixão - Homero
Santos 	 Ibrahim Ahi-Ackel 	 Jairo Maga1h5es 	 Jarhas Medeiros
- Jehovah Santos 	 Joilo Bello 	 João Bosco - Joäo Luiz de
Carvaiho 	 Joilo Vaz 	 Joaquim de Melo Freire -- Jorge Ferraz
- José Fernandes Filho 	 José Mariano 	 Léljs Chaves - Lou-
rival Brasil 	 LUcio de Souza Cruz 	 Luiz Junqueira - Manoel
Costa 	 Maria Pena 	 Marta NMir Montejro -- Martins Silveira

Moreira Junior 	 Nicanor Armando - Odilon Rodrigues -
Oswaldo Tolentino 	 Otelino Sol 	 Paulino Cicero -- Raul Fer-
nandes - Rayrnundo Albergaria 	 Sebastião Nascimento 	 Sette
dc Barros -- Sousa c Silva 	 Spártaco Pompeu - Waldir Morato

\Valdomiro Lobo - Wilson Chaves -• Wilson Modesto
Wilson de Paiva.

Corn a presença de 60 Srs. Deputados, o Sr. Presidente
declara aberta a Reuniio.

A seguir, a Ata da Reuniiio anterior é lida e aprovada sem
restriçôes.
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MATERIA APROVADA

Requcrimentos n.s 1.149, 1.174, 1.251 c 1.279.

Indicaçoes n.°s 1.057, 1.058, 1.084 e 1.088.

Vetos totals opostos as Proposiçoes de Lei n.s 3.034 e 3.047.

ENCERRAMENTO

Esgotada a matéria cia pauta, a Mesa encerra os trabaihos,
alluncianclo a Ordem do Dia da Rcunião seguinte.

Ledo Borges - Mario Hugo Ladeira - Joäo Navarro - Reny
Rabello Pinto Coelho Anuar Fares = Agostinho Campos Neto
- Altair Chagas - Alvaro Salles - Alvimar MourSo -. Athos
Vieira de Andrade -- Aureliano Chaves - Benedito Xavier - Car-
los Eloy - Carlos Megale - Cicero Dumont - Dalton Canabrava

I)élson Scarano 	 Dermeval Pimenta Filho 	 Expedito Tavares
- Comes Moreira 	 Hélio Garcia - Herinelindo Paix5o 	 Homero
Snlos Ibrahim Abi-Aciui - .Jir() Magaihacs .Tarhas
Medeiros - Jehovah Santos - João Bosco - João Luiz de
Carvaiho - João Vaz - Joaquim de Melo Freire - Jorge
Fcrraz 	 José Boteiho - José Fernandes Filho - José Luiz Baccarini
- José Mariano - Lélis Chaves - Lourival Brasil - Lsicio de Souza
Cruz -- Luiz Junqucira 	 Manoel Costa - Maria Pena - Marta
Nair Monteiro -- Maurilio Cambraia - Martins Silveira 	 iioreira
Jcinior - Nicanor Armando = Odilon Rodrigues 	 Otelino Sol

Paulino Cicero 	 Raul Fernandes 	 Raymundo Aihergaria
Saliin Nacur 	 Sebastiiio Nascimento 	 Sette de Barros 	 Sousa
e Silva - Spártaco Pornpeu - Waldir Morato 	 Waldomiro Lobo
- •- Wilson Chaves - Wilson Modesto --- Wilson Tanure.

Corn a presença de 63 Srs. Deputados, o Sr. Presidente
deciara aberta a ReuniSo.

599. Reuniäo Ordinâria da Assembléia Legislativa, em
21 de junho de 1966

PRESIDENCIA DO SR. MARIO HUGO LADEIRA

As 14hl5rnin, comparecem os Srs:

A seguir, é feita a leitura da Ata da ReuniSo anterior, a
qual 6 aprovada scm restriçöes.
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COB RESPONDENCIA RECEBIDA

MENSAGE1I N.° 1.100

Belo Horizonte, 20 de junho de 1966

Exino. Sr. Presidente cia AS.seml)Iéja Legis1ativ•

Tenho a honra de submeter, por intermédjo de V. Exa., aoalto pronuncjarncnto (lessa egrégia Assembléja Legislativa, o in-
cluso projet() (le lei, qIlc clispoc sobre a criaçao de colégio normal
oficial, anexo ao colégio estadual cia cidade de Estrela do Sul.

M--o havendo naquela regiäo (10 Estado colégio normal ofi-
cia!, a medida ora proposta trará inestiméveis benefIcios a juven-
tude local, oferecericlolhe nibo sO condicOcs propiejas a continujdade

scus estu(ios, como também os mcios indispensáveis ao preparo
para a nobre missibo do rnagistérjo.

Aprovejto o ensejo para renovar a V. Exa. os meus pro-
testos de elevada estirna e distinta consideracão

Israel Pinlieiro, Governador (10 Estado

PROJETO N. Q 3.716/66

Cria coléqio normal of icial, cinexo ao colégio
estadual dci cidade de Estrela do Sul.

A Assembléja Legislativa do Estado dc Minas Gerais decreta:

Art. i. - Fica criado urn colégio normal oficial, anexo ao
colégio estadual da cidade (IC Estrela do Sul.

Art. 2. - Para atender ao disposto no artigo anterior, ficam
criaclos, no Anexo II da Lei n. 9 3.214, de 16 (Ic outubro de 1964,Os seguintes cargos:

7 (sete) cargos dc Professor (IC Ensino Médio, nivel XV, declasse singular;

2 (dois) cargos de Inspetor de Alunos I, nivel III;
2 (dois) cargos (IC Continuo-Seven 	 I, nivel TI.

Art. 39 	 0 colégjo normal oficial, criado por esta lei, so
serã instalado após comprovada a existéneja de corpo doccnfe legal-
ulcnte habilitado.
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Art. 40	 As despesas resultantes (lesta lei correrão pelas
verbas próprias (10 orçamcnto (10 Estado.

Art. 5. 9 	Revogam-se as (lisposicoes cm contrãrio.
Art. 6.9 	Esta lei entrarã em vigor na data (IC sua publi-

cacao.

OFICIO N.° 1.077

Rein 1-lorizontc, 6 (II nlaio (IC lObb

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa.

Tenho a honra de me dirigir a V. Exa., acusando o reeebi-
mento (10 oficio n. 659/66, clessa ilustrada Presidência, que se fez
aompanhar dos termos cia Jndicação n. 1.068, na qual o Sr.
Reny Rabello e outros forinulam apelo ao Executivo, no sentido de
que seja asfaltada a cstrada quc liga a MG-7 a cidade de São Gon-
cai() (10 ParO, para 11w transmitir, por cópia, os esclarecimentos
prestaclos, sobre 0 assunto, pelo Sr. I)iretor-Geral do Departamento
de Estradas (IC Rodagem.

Valho-me do ensejo para renovar a V. Exa. as exprcssöes de
elevado apreço e distinta consideração.

Israel Pinlieiro, Governador do Estado

"Rein tiorizonte. 6 (le main de 1966

An Gabinete do Sr. Governador:

Estando iii crnpreitada a estrada f)ivinOpolis—Pitangui, pre-
vista no Piano Bodoviãrio Estadual, que atcn(le a ligação cm causa,
em carátcr definitivo, n5o haver justificaliva para a providéncia
pleitcada, tendo cm conta que a cstrada existcnie n bo oferece as
condiçOes técnicas miniinas exigidas pelas normas (leste Departamento.

Eliseu Resende, Diretor-Gerai."

OFICIO N. 1.078

Belo Horizonte, 10 de junho de 1966

Exrno. Sr. Presideilte da Assemhléia Legislativa.

Acusando o recebiniento do ofIcio n. I .130/66/GP, de 2
do corrente, pelo qual V. Exa. comunica ter sido consignado em
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Ata dos trabaihos dessa egrégia Assemhléia Legislativa urn voto de
congratulaçoes corn 0 Governo, ao ensejo cia assinatura (10 Convé-
nio cntre o Estacbo de Minas Gerais e o Ministério cia Educacao e
Cultura, Para a construção do Centro Regional dc Pesquisas Edu-
cacionais JoSo Pinheiro, venho agradecer a gentileza da mani-
festação a todos que subscreveram o Requerimento, de autoria da
Deputada Marta Nair Monteiro.

Sirvo-me cia oportuniclacie Para renovar-Ihe as expressöes de
meu elevado apreço e estirna.

Israel Pin Jieiro, Governador do Estado

OFICIO N. 0 1.079

Belo Horizonte, 20 de junho de 1966

Exmo. Sr. Presicbcnte cia Assembléia Legislativa.

Tenho a honra dc acusar o recebimento dos oficios n.'s
1 . 113/66/1,L  e I . 116/66/NRG, datados dc 1. 0 e 2 de junho cor-
rente, em que V. Exa. me comunica haver essa egrégia Assernbléia
Legislativa aprovado os Vetos totais opostos, respectivamente, as
Proposiçoes de Lei n. 0s 2.658, 2.659, 2.671, 2.685, 2.796, 2.898,
2.808, 2.815 e 2.903.

Ao man jfestar a V. Exa . os incus agra(lecilnentos pela genii-
leza cia comunicaçSo, desejo prevalecer-me do ensejo Para reno-
var-Ihe os protestos do rneu alto apreço e considcraçao.

Israel Pinheiro, Governaclor do Estado

do corrente ano, em ciue V. Exa. me coniunica haver essa egrégia
Assembléia Legislativa aprovado Os Vetos totals opostos, respecti-
vanicnt, as Proposiçöes de Lei n.°s 2.784, 2.791, 2.800, 2.860,
2.896, 2.705, 2.706, 2.729, 2.759, 2.761, 4.165, 4.190, 4.281, 4.319,
3.810, 3.905, 3.982 e 4.132.

Ao manifestar a V. Exa. os meus agradecinientos pela gcn-
tileza (Ia comunicaçaO, desejo prevaiccer-me do ensejo Para redo-
var-the Os protestos (10 mcu alto apreco C consideraçao.

Israel Plitheiro, Governador do Estacbo

OFICIO

Belo Horizonte, 13 de junho de 1966

Exmo. Sr. Presidente cia Asseinbléia Legislativa,

Cumpre-me comunicar-Ihe que encaminhei ao Piano Nacio-
nal de EducaçSo o assunto objeto do oficlo de V. Exa., relativo a
construçao dc prédio Para funcionarnento de novo grupo escolar na
cidade (IC São Tiago.

Vaiho-me do ensejo pam renovar-ihe as exprcssöc's de aprcco
C estima.

Gilberto Antunes (IC Alnieida, Secretãrio cia EducaçSo

OFICIO

Belo Horizonte, 17 de junho de 1966

Exrno. Sr. Piesidente cia Assemhléia Legislativa.

OFICIO N.° 1.080

Belo Horizonte, 20 de junho de 1966

Exmo. Sr. Presidente cia Asscmbléia Legislativa.

Tenho a honra de acusar o recebimento dos ofIcios n.0s
.052, 1.075, 1.083 e 1.089, (latados de 23, 25, 26 e 30 de malo

Acuso recebimento do oflcio em que V. Exa., atendendo
pedido (10 Consclho Central Metropolitano do Sul de Minas, solicila
a instalacSo die cursos prirnãrios iiottiiflos no ciWid' di Jouse
Alegre.

Em resposta, cuinpre-me comunicar-ihe que, dc acorclo coin
a legislacSo em vigor, a auto rizaçiio para funcionamento ibaqueles
cursos so pocle ocorrer no primeiro trimestre letivo de cada ano.
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Sencio o que se me propöe, vaiho-me do ensejo para renovar-
-Ihe a segurança de meu aprcço e estima.

Gilberto Anlunes (le Almeida, Secretário cia Educacbo

III - Cargos vitaIicio

2
	

Escrivão .......................... 	 TJ-3

IV -. Cargos de carreira
OFICIO

Belo Horizonte, 20 u junlio du 1966

Exmo. Sr. Presidente cia Assenihléia Legislativa.

Em atenção ao oficio n. Q 1. 254/66/LL, de 13 do corrente,
de V. Exa., expedido cm virtucle (IC Hequerimento do Sr. Geraldo
QuintSo, defericlo pela Presidência C relativo ao Anteprojeto n.
3.647/66, quc reestrutura 0 quadro dos funcionários (10 Tribunal
de Justiça c dá outras providências, inclusive a subordinaçbo acirni-
nistrativa e financeira cia Corregedoria de Justiça bquele Tribunal,
arts. 7•Q e 82, substituindo por este e seus anexos 0 oficio n.9 01520
e seus anexos, cumpre-me passar as mãos de V. Exa. o incluso
quaciro de funcionbrios cia Secretaria deste órgbo C (lispositivo legal
acompanhado de CxposiçSo, esclarecencio que Os fl1VCiS de venci-
mentos são os constantes do referido Anteprojeto, encaminhado pelo
egrégio Tribunal de Justica a essa ilustrada Assembléia.

Renovo a V. Exa., neste ensejo, Os protestos de estima C cli-
vado apreço.

Descmbaz-gador Lahyre Santos, Corregedor de Justica

TABELA N.°

Quadro do Pessocri do Secretaria do Correqedoria

I	 Cargos isolados (IC provimento cm comissSo

I
	

SCcrCtãrio .......................... 	 TJ-2
I 	 Dirctor-Administrativo ................ 	 TJ-3
1
	

Dirctor-.iudiciário .................... 	 TJ-3
4	 Chcfe de Scrviço .................... 	 TJ-5

II - Cargos isolados de provimento efetivo

4	 Assistente ..........................TJ-2
2	 Motorista ..........................TJ-17
3	 Continuo-Servcnte .....................TJ-17

12
	

Oficial Judiciãrio I .................... 	 TJ-9
9
	

Oficial Judiciãrio II .................... 	 TJ-8
8
	

Oficiab Judiciário III .................. 	 TJ-7

V - FunçOes gratificadas

1	 Auxiliar de Gabinete ..................
1 	 Porteiro 	 ..........................

Art. . . . Ficam ciassificados : no cargo (IC Oficial .Tudi-
cialio, nIvel 9, inicial cia carruira, os atuais funcionãrios cfctivos
de órgbos do Poder Executivo, em nñmero de 11, postos a
(Iisposicao cia Corregedoria dc Justica pelo Governo do Estado ate
2 (Ic oulubro (IC 1965 e que ucla vein cxercc'ndo atril)uicoC.s (to refu-
rido cargo; e no cargo de Continuo-Servente, funcionário colocado
A sua (lisposiçao, em 30 de juiho de 1963, porn aquela funçSo.

Classificacao (IC Funcioiwrios Postos ci Disposicdo (lot Carrel/edo rio
de Justiça.

Exposicão:

I A Corregedoria foi criada 0' SI' instalou em 1949, corn
funcionários requisitaclos dc outras repartiçbes do Estado. Corn outras
requisiçbes posteriores, elevam-se a 12. Recambiá-los as Se-
Cretarias dc origem dCixaria o órgbo, por algurn tempo, scm recursos
de pessoal para fazcr face as cxigCncias (10 sCrviço.

NSo sendo possivel, no momento, a rcadaptaçao, segundo o
ilustic Secretário cia Admninistraçbo, a vinculacao no Tribunal du
Justiça iria criar-Ihes cmbaraço invencivel, para o futuro, POiS flao
poderia sec acjucla coflccdi(ia (IC dlii) Poiicr Ijara outro

0 remédio é a transferência proposta, que redundará em eco-
nomia para o Tcsouro Estadual, pois ter-se-5o corno prcCnchi(las as
vagas existentcs no classc inicial (IC carrcira.

Ao todlo, servem atualmente no Corregecboria 30 funcionários,
nao incluidos Os Assistcntes. 0 quadro atual (vide L.O.J.) C dc
40 funcionários, inclusive os Assistentes.
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2 - Justifica-se, perfeitamente, o aproveitamento no cargo
inicial cia carreira de Oficial Judiciário, classificando-se os funcio-
nários quc vêrn servindo na Corrcgeclorja, conforme já dispunha o
artigo 20 das Disposiçöes Finais e Transitórias, constante do Pro-
jeto n.9 658/63, que continha a Organizacao Judiciária do Estado e
encaminhado a egrégia Assembléia Legislativa, através cia 1\lensagern
n.9 181, pelo Exrno. Sr. Governadoi do Estado, e conforme proposta
do colendo Tribunal de Justica, publicada no Diário da Assern -
bléia, de 30-11-63.

Nada nlais justo que classificar, no irlicio (la carreira, apenas
12 funcionérios efctivos que vêm prestando excelente serviço
• repartiç5o, ha mais de seis meses e ate 15 anos, como requisitados,
• exemplo do que ocorre corn funcionárjos de órgSos do Executivo,
que tern sido beneficiados corn a readaptaçao prevista nas Leis n.°s
3.214, de 16-10-64, c 3.453, (Ic 15-10-65.

Ademais, existem no quadro da Secretaria da Corregedoria
12 vagas, 11 das quais Squcles destinadas, outra delas para
Continuo-Scrvente, em fungi-to de tal cargo desde que, tambérn p01
rcquisicao, ingressou no serviço da Corregedorja, importarido o scu
aproveitamento cm conomja para os cofres do Estado, porquc des-
necessárja a admissSo de novos funcionárjos.

E, pois, de justica a aprovaçSo cia disposiç5o proposta.

OFICIO

Belo Horizonte, 16 dc junho de 1966

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa.

I - Impossibiljtado de comparecci it Scss5o Especial (le(ii-
cada a memória do insigne ex-Presidente Wenceslau Braz, por ter
estado viajando, agradeço a distinç5() do honroso convite, 1amenan-
do não ter podido compartilhar do nobre gesto dessa Casa para corn
aquele quc foi urn cxemplo dc honradez e digniciade.

II - Aproveito a oporturijdacie para reafjrrnai a V. Exa.
meus protestos dc cordial apreco c distinta considcraç5o.

Afránio do Silva Aguiar, Ten.-Ce1.-Av. Coniandante do Des-
tacamento da Base Aérea - Terceira Zona Aérea
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OFICIO

llio dc Janeiro, 15 (Ic junho de 1966

Exrno. Sr. Presidente da Asscmbléia Legislativa.

Tenho a honra de acusar o recebimento do oficio n.e...
1.136/66/1,N,  em que essa ilustre Assernbléia Legislativa me co-
inunica que, a requerimento do Sr. Anuar Fares e outros, foi con-
Sigfla(Io cm Ata urn voto de congratulaçocs para comigo, em virtudc
(IC ter-me sido concedida, pela Academia Brasileira de Letras, a Me-
daiha Machado de Assis.

Expressanclo, aqui, meus sinceros agradecimentos pela home-
nagem a mini conferida por essa ilustre Casa e pedindo a V. Exa.
se digne transmitir esses agradecirnentos aos nobres Deputaclos auto-
ICS (10 Bequerirnento e a toclo o Plenário, quero salientar que tanto
o galardao cia Academia corno a honra quc me fez a Asscrnbléia Le-
gislativa dc Minas Gerais constituern novos cstiinulos para que eu,
pt:ssoalinente e na chefia (Ia DelcgacSo cia Liga dos Estados Arabes,
prossiga na rnissao a que me propus, de incentivar, cada vez rnais, o
mtcrc5rnbio e a aproxirnacSo cultural entre Os paises árabes e o
Brasil, já tiio ligados por tantos laços de ainizade e idcntidade de
sentirnentos e aspiraçöes.

Aproveito o ensejo para reflovar a V. Exa. e a toda essa
ilustre Casa os protestos (10 meu mais profundo respeito e alta
consideracao.

Mansoni Challita, Chefe da DcicgacSo da Liga dos Estados
Arabes no Brasil

OFICIO

Belo Horizonte, 15 de junho de 1906

Exmo. Sr. Presidente cia Assembléia Legislativa.

Muito agradeço a V. Exa. as atenciosas felicitaçoes que teve
a gentileza (le Inc enviar, por ocasia() do Dlii dc Portugal.

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Exa. Os protes-
tos cIa minha mais elevada consideraçSo.

José Barbosa Ferreira, Consul de Portugal
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Passa-se .

c0MEM0RAcA0 DO DIA DA UNIDADE ALEMA

0 SR. PRESIDENTE Em virude (Ia aprovaco (10 flcque-
rimcnto de autoria do nol)re Deputado Anuar Fares, a primcira parte
cia Ordern do Dia da Reunião do hoje será consagracla ao Dia da
Lfnnlade Alcrnä.

NOMEAAO DE COMISSAO

Esthndo presente nesta Casa 0 Sr. Consul da Alernanha, Dr.
Kurt Ruckdeschel, a Mesa nomeia uma cornissOo, composta dos Srs.
.h'hovah Santos, Anuar Fares e Aureliano Chavcs, Para iecehe-lo e
tr:ize-lo ate a Mesa.

Tern a oalavra o Sr. Anuar Fares

0 SR. ANUAR FARES	 Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr
COnsul (Ia RepOblica Federal AlemS.

A cornernoraçiio, Sr. COnsul, que a Pátria de V. Exa. fez no
I)ia cia Unidade AlernO nSo significou, apcnas, a afirrnaç5o de sua
vontiie de recuperar as Oreas que, por urna contingência histórica,
the forarn sul)traidas e condenadas a urna exi.stência incompatIvel
coin a filosofia poiltica e a filosofia existencial do povo (IC V.
Exa. Essa conic in signifieou, Sr. COnsul, algurna coisa mais,
significou urn ato de eonfiança nos (has futuros, em que aquele povo
ross de novo, derruhados os óbices materiais que tern ama expres-
são moral e espiritual dificil de suportar, estender as mãos e abracar
Os seas irmOos . Mas o que significou flUI1S, Srs . i)eputados? Signi-
ficou quc a filosofia adotada polo Governo de V. Exa., Sr. COnsul, é
perfeitamente ajustOvel As nossas aspiraçOes de justica social e de
acerto dos grandes disparidades que as estruturas capitalistas irn-
plantarani e sustentani . Ante a falsa opcOo POV urna filosofia materia-
usia e pagii, o grande chanceler deste século, o Clianceler Aclenaner,
propOs unia filosofia espiritualista, baseada nos profundos e etei'nos
ensinamentos (10 cristianismo. Essas licOes profundas e eternas
haurern sua forca ciaquele mandamento novo quo Cristo, na véspera
do scu sacrificio, levou aos povos, que é o sentirnento do amor e
(Ia caridade, quo, no vida leiga, tern o norne do fraternidade; esse
sentimento (Ic fraternidade, que faz corn quo os povos so aproximern
C so ameni C o inesmo sentimento que faz corn que povos de urn
so pals iiOo peilnitarn a exploracao (IC uns pelos outros. 0 nosso
Pals, Sr. COnsul, ye, no seu, alguma coisa mais do que urn simples
companheiro (le ideias; ye a leal contribuiçOo que dc tern dado it
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nosa grandeza (10 Pals dernocrOtico. A Alemanha, Sr. COnsul, sig-
nifica, par nós, 0 inhigrante que trouxe, na segiinda dCcada do
século I)assa(lo, 0 scu know-how, a sua experiência, a sua técni-
ea, instalando neste Pals o patriniOnio espiritual e cientifico que
possibilitou, cm 1814, a fundacao, na Serra dos OrgOos, do bela Fri-
hurgo e que, em 1824, iniciou a expansao (10 nOcleo rio-grandense-
-do-sul, onde o povo germanico patenteou urna parcela apreciOvel
de sua experiencia e vontade (IC servir; eni 1845, Petrópolis, impe-
rial ci(lade, love a sua fundacOo lancada pelo irnigrante alernOo, e,
ciii 1849, foi a vez (IC Joinville, a perola (10 Sul, orguiho dnquela
provincia; enI 1840, Hermann Blumenau fundou a grande cidade
que lein 0 scu nome. E como o fizerarn? Penetrando nas selvas, do-
inando-as, pluntando-as corn suas farnilias, dispostos a adotar esta
tei'ia (O1ii0 sua segun(Ia POtmia

1)iz o nosso eloqOente e semnpre lernbrado Roquete Pinto: "Os
herOis (lomamarn a rnata, erguerarn vilas e cidades, trabalharam can-
tando" . E, domando a mata, parece-nos hoje que aquelas figuras
lendOrias lembravani urna nova saga do herói Dietrich no seio
(Ia floresta. NOo é so essa a contribuiçOo hurnana dos germânicos.
Flit, ninda, e sobretudo, a contribuiçiio cientifica, qUan(l0 vernos Fritz
Muller, o naturalista que anion o Brasil, na frase do mesmo Ro-
quele Pinto. Aqui velo posteriorrncnte Von Martins estudar nossa
naturcza, nossos recursos. E por quo nOo lembrar urn expoente da
cultura (10 seu Pals, Sr. Consul, quando falamos de Karl Von Den
Sleinen, que aqui veio, na metade do século XIX, e 1105 (loU Durch
Zentral iiiasiiiei (.-%lrcwés (10 Brasil Central), publicado cm
Leipzig, cm 1876, e dedieado no noso Irnperador, D. Pedro II?
Steincn, inais do quo urn viajante, foi urn cxpIorador do Vale (10
Xingu; o grande etnólogo, particularinente, reforniou os métodos em-
pregados no estudo dos ifl(IiOS sul-amnericanos. E a expedicOo por
(Ic cikefiada comitou corn a colahoraçhlo de dois cientistas, scus corn-
patrIcios, que foram o Dr. Otto Klauss, astrOnorno, e Wilhelm Von
Den Steinen, desenhista. Na sua segunda viagem, Steinen nos deu
o segundo volume (IC Unter Der Nalurvolkerri Zeniral Brasil(eim (Entre
os Naturals do Brash! Central), e scus cornpanheiros foram: Paul
Enhrenreieh e Vogel.

1\Ias nOo paramarn at as viagens. Os estuclos dc cientistas
alemães sobre o Brasil. Muitos outros trouxeram-nos a expressão
de sua vontade (IC servir 0 eausa (Ia humnanidade, atravCs da ciCncia
que aproxirna os povos, a etnogmafia.

Mas, Sr. COnsul, niio C sO no irnigrante e no cientista quo o
Brasil [onto clove. Dove muito no valioso patrirnOnio cultural rnul-
tissecular (10 po yo alernOo. Para nós, Sr. COnsul, a Alemanha é a
irnpmeflsa, é o Concerto (!e Bru'cnburg, é a Nona Shim fonia, 6 o
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Faits/o, é a CrItica (1(1 Ra:do Pura, é a filosofia (In Gestalt, é
Wagner, 6 Fritz Lang, é Brecht e é aincla mais alguma coisa, Sr.
Consul: a missOo histórica da reconstruçao desse seu Pals, que foi
dilacerado, terrivclinente, pela guerra . As suas casas estavarn dci'-
ruidas, os SellS campos abandonados, OS estabelecirnentos fabris fe-
c'h:ulos. A Alernanha levanton-se numa esqucrnatizaçoo econOrnica
que constitui o orguiho dos povos do mundo ocidental.

Neste mornento em que o Brasil se debate corn o tei'rivel, con-
traditório e discutido probleina da luta contra a inflaçOo, serve-nos o
exemplo presente que nos dO scu Pals, adotando uma filosofia, uma
(loutrina, que é exemplo para toclos os povos.

Helmut Middelrnann fez-nos o levantarnento total do problema
da luta contra a inflaçOo aleinO. E é urn dos economistas conhecidos
no Brasil, Erhard, clue nos dO a explicacao de corno foi feita a
relorrna monetArja alemS. J)iz ele, examinando o problema de seu
Pals, qUC alguns tOpicos podein dar as soluçOes para o Brasil.
Informa esse financista que a operaçOo se iniciou coin cuidadoso
e meticuloso diagnóstico cia cloença que atacou a moeda alemO.

Inicialmente, tornou-se como ponto de partida que a polItica
econOmica scria (Ic cspirito liberal e quc aproveitaria, ao maximo,
lanto o incentivo do interesse particular, como 0 efeito regulador
cia livee concori'ência. Levantaclo o diagnostico, encontraram os
técnicos alemOes um fato verdadeirarnente novo: a economia alemS
estava estrangulada pelo sistema de bOnus, erigido em normas de
troca (1UI'ante a guerra. 0 produto nacional nOo podia chegar ao
eonsljmidor. EntOo, fato verdadeiramente estranho foi constatado:
90% cIa moeda circulante (IC seu Pals, sabe bern V. Exa., Sr.
COnsul, jaziain nos bancos. Como fazcr o soerguimento financeiro?
Foj necessOrlo Ievantir o valor total dos bens produzi(Ios e dos
serviços pi'cstados anualmente, assirn conio fazer o lcvantarncnto do
inontante (10 (linheiro necessárjo para canalizaj- o produto nacional,
do pro(Iutor no consurnidor.

Partiu-se, entOo, para a reforma financeira mais revolucionOeja
que Sc pode fazer neste século, qual seja a dc congelar todos Os depósi-
tos dos bancos, mudar o valor rnonetOrio, o que ocasionou, de inlcio,
urna eventual injustica, porque aqucles que dctivci-ain bens (turOveis
n5o sofrei-an) (l ualqucr decréscinio em scu patrirnOnio, ao passo que
aqueles que haviarn transformado, em rnocda, seu Pati'imOnjo iriarn
tci' urn cons j ( j (I'Ovel prejuizo. Partiarn, entilo, Os técnicos gerniOni-
cos para a soluçOo de valorizar- os bens durOveis, ate uma taxa
(tue deveria see paga por todos aqucles (Inc fossern seus detentoi-es
e seus proprietários. Assim, verificamos que n5o foi fOcil evitar os
fatores de ordein psicológica, de ordcrn financeira e de ordem ceo-
nOrnica, na Alemanha.

Levantado assim esse panorama, disse Erhard: "A questOo
muito rnais importante foi criar urn inccntivo para o trabaiho e pro-
mover tanto a produçOo e a oferta de hens, conio o hObito cia pou-
panca".

E al colneça a rctolna( In (to desenvolvinento em terras alcrn5s,
(Ictentoras de urn dos IllaiOrcs parqucs industriais (10 mundo . Corn
razilo, urn dos mais eminentes técnicos, Hudinan, afii'ma que o ml-
lagre aleinijo nOo é mais do ciue urna exprcss5o cordial, se não urn
bon mot, porque, nesse ponto, milagre nOo existe.

Virnos, entOo, a Aleinanha Federal alcançar a mais moderna
econom Il (10 111Un(I0, possuir, hoje, uma situaçOo cambial tranquila
c poder api'escntar uma austeridacle (Ic vida e uma segurança (Ic
instituiçOes pouco enconti-aclas em toda a história da humanidade.
A Alcmanha, pal-a nós, nOo sobressai apenas pelos aspectos técnicos.
Eta se insere na alma nacional, através da sua rica literatura, da sua
mOsica, dos seus pintores e dos seus filOsofos. Todo esse acervo
magnifico, todo esse valioso patriinOnio nao pertence so ao seu
Pals, Sr. COnsul, inas constitui con(Iorninio, oncic todos os povos
viio vitalizar suns forças. 11ais do que tudo isso, quero lernbrar a
valiosa conti-ibuic5o, par o scu (lescnvolvinlento, que o scu Pals
vein (lando ao Brasil. Sabcrnos nOs, Os hornens publicos brasilciros,
que 10% da ajuda exterior do Governo alemilo estOo senclo destina-
(los ao povo brasileiro, ao levantarncnto econOrnico do Brasil. Sa-
hcrnos mais que a Alemanha 0 o Pals que, depois dos Estados Uni-
dos, é 0 nosso major compi-ador.

E tudo isso, Sr. Consul, em silêncio, no recatado silêncio
daqueles que querem ajudar autenticamente, que tOrn, em comum
corn toclos Os povos, uma filosofia, a (lesejada pelos povos do
mundo ocidental, para quc seja institucionalizada, cxperimentada
em seus territOrios, aquela doutrjna que nada mais é que o prosse-
guimento, no campo politico, no histOrico, no econômico, de uma frase
clita ntirna quinta-feira dc dor, dc PaixOo: "Ainai-vos uns aos outros,
assim corno Eu vos tenho amado."

***

0 SR. PRESIDENTE - Tern a palavra o Sr. Jorge Ferraz.

0 SR. JORGE FERRAZ - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr.
Consul da Repñblica Federal Alema.

Designado para falar sobre a unidade alernO, ocupo esta
Tribuna, rncnos para (Iiscorrcr a respeito (IC coisas politicas c mi-
litares, do que para cxprcssar o scntimento de homens livrcs e
para agradeccr a oportunidacle que temos de cleixar extravasar de
nosso espirito e de nosso coracOo a admii-açOo que devotamos 0 gran-
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de Alernanha e sell pelo que ela oferece de mais sublime na sua
cultura, nas letras e nas artes, na nu.'isica P na ciência, em favor
cia humanicla(ic.

E comb intérpic[e de homens livrcs, (IPsejoSos de quc a
Europa e o rnun(io retornern ao carninho das soiuçoes naturals, que
procurarej exprcssar-rne cm face (Jesse problerna - a Uflida(ie (Ia
Alemanha scm citivida, gerado ainda no calor cias paixOes, quando
o p0 da baluihas ainda se fazia sentir, quando as feridas da gucrra
nab estavarn (IC todo cicatrizadas e a temci'osa piudência (Jos ne-
gociadores (litaVa OS terinos dos protocolos e dos tratados.

l-lojc, porérn, mais de vinte anos após o término da gucnia,
Iorçoso Sc torna encarar a Alernanha dentro (las perspectivas quc a
Jlistória Ihe mantéun ahertas, perspectivas essas que se confundern
corn a proprjn segurança do Ocidente, corn a noimnalidacle cia vida
eeonOImmi(a c social dos europeus e, afinal, corn a própria civilizaçao
social p (TcflIOcriItica que no rnundo livre cabe (lcicnder.

E certo quc as fronteiras aiern5s - e, de resto, as fronteii'as
de quasc todas as naçöes européias sofrcram modificacSes no
curso cia Históiia.

A (livisao, porérn, cjue se estabeleccu no território traclicio-
nalmente alemão, a partir do acordo de Potsdam, de 1945, ate o
acordo (IC Paris ciii 1955, niio encontra prcccdentes. Urn tcrritrici
naciontl uno, historicainente uno ciii rc]açSo a Judo quc tern 0 sen-
ticlo cic unidade nucionai, e separado ciii pcdacos . E como se nib
bastasse a icicologia dividinijo apenas povos, irnpôs-se a ideologia
porn (livid i r tambému farnIlias, par ((ividir irrnaos, para construim
Die Mauer, o muro cia vergonha, para separar centros econômicos
clue se compiclavain, par cicbilitar, enfirn, urna consciêncja nacio-
iiai capaz de, por si so, resgatar, pela força do espIrito, Os crros e
(tesmandos de que também foi vitima.

Quanclo, a 5 iic rnaio dc 1955, o Prcsidente Hcuss pOdc pro-
claniar a Rcpuiblica Federal Alernib coma naçiiu sohcrna, a Prcialcr
Adcnaucr proclarnou, por sua vcz, quc o ohjctivo dc sen Govcrno
5dm "Eiji frcics unci einigcs Deutschlanci in cinern freicn unci
cinigen Europa", isto e, "uma Alemanha iivre c unida em uma Eu-
ropa livre e unida".

Compreenujemos todos que a reunificacSo da Alemanha nao
tarefa iicpcnden Ec de urna sO vontaile, ne i n pmob1jina de fibcil so-

locSo Existc uni ciriaranhado dc intcmcsscs nacionais c inlcrnacio-
nais a consi(Icrar e ponderimvel nOmero de distorçoes históricas a
dormigir.

A unidade alcrnib, toclavia, é urn fato natural. 0 artificiaiis-
mc) clas fOrmulas poderá colocO-la cm cstado Iatcntc, ciumante algunm
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Icrnpo, fins nao podcrO scpultá In porn scnipre. Din virá con quc
(Ssa uniiiailc, traduzida cm inflexlvci c inqucstionOvei exigência, ate
(IC decoro humano, ha de se impor a reflexSo dos estadistas respon-
Sa\ (is p(Iii Or(lcrn e pcla paz mundiais

A csperança C o anscio dos hornens livrci, cia consciência
ocjcicntal c crisiS, C, porém, no Seflti(lo (ic que essa uniciade scm
rcconheciiia e estabdleci(la, juriclica e pacificarnente, pelo livre con-
scntiincnto (las J)artcs interessadas, como cxigCncia (10 clircito Ha-
Iuial e cia verdade, acirna cias competiçöes de sempre efêmeras he-
gc ii on i as

Assimn conmo é iiiipossivci obtur-se esLaI)iiidadic alcoves (Ic umn
JoO (Ic cicnicntos iflstSvcis, igualmncnlc flab hoverS cstabilidadc
curbpCia - C, cm COflScqiiCliCja, no mun(lO - se as frontcimas e o
IcmnilOrio (Ia Alcrnanha nSo estiverem conti(ios no respeito Os suns
bases Iuisioricas, dcntro do iito J)StiiO, construl(Io lJcihs aicrnSes
atravCs dos sCculos.

"Eiji freies und eiimi1jes Deutschland in einem freien mind
eifli!JCI1 Europa.

Como procIamou Adcnaucr, isso serO um fator positivo
imma 0 Progresso huiiiano, urn eiernentc) dc equiiibrio entrc as
naçOcs, umna forca capaz dc ajudar outmos povos, urn novo impuiso
pain as conquistas cia intcligCncia no criaçSo cia vicia civilizada

Corn cssc pensarncnn, Sr. Prcsidentc, pcco a Deus que
iluniinc Os rcsponsavcis pelos (icstjnos cia hurnaniciacic c ihes (lê
condiçOcs dc encontmar, atravCs (in Paz e unidade intemna do i)Ovo
alemSo, a paz c a unidadc dc todos os povos, cm todc)s os conti-
nentcs do terra.

Sr. Consul e Srs. membros cia comunidade alemnS. Por duos
vczcs visitci a sun PStria, nestes Ultirnos trés anos, e, se grande era
a minha adrniraçSo pela giande Alemanha, cia mais Se avolumou
no convivio corn o seu povo c no oporiuniclacle de verificar, in loco,
o valor do trabalho alemSo no recuperac5o politico e cconOrnicu
de seu Pals.

* * *

0 SR.	 Temn a pa1mvra o Sr. SpSiaco Porn-
pen.

0 SR. SPARTACO POMPEU - Sr. Prcsidentc, Srs. Depu-
lacios e Sr. COnsul cia BepOl)lica Federal AlemO.

Esta Casa, csta AssemblCia Legislativa, dc tantas lutas Orduas
para o bem de Minas, hoje novamente escreve uma página de so-
lidaricdadc fraternal, quando alcança o zCnite dos hornenagens
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que veni pres[an(lo aos cidadäos estrangeiros c(ue, no Brasil c em
Minas, vierain, de coraç5o, viver Os nossos prohiemas, coadjuvanclo-nos
coin a pujança de sua cultura e de sua vivência milcnai'.

Hoje, Sr. Presi(lente, Srs. Deputados, volvernos nossos olhos
de admiraçio an grande c valoroso povo alernão, esse povo que SC
exal[a no gênio musical tie Beethoven e ganha os altiplanos poéticos
coin Goethe, ivara culminar ein Kant, se no no gênio politico (IC
Bismarck.

Que podemos mais dizer sobre a Gerrnãnia de todas as i(lades,
( , in todas as épocas? E to esplêndida e tho impressionante a fisio-
nornia histórica dessa raca, na aquarela da história universal, que,
SCfl1 (ItiVida, neste cnsejc) me pergunto per wide corneçar, de onde
partir. Por que época, Sr. Presidcnte, Srs. Deputados, po p qual
episódio, em que homem, em que valor, em que atitude, na terra,
no céu, no mar; onde, Srs. Deputados, na Saxônia, no Corredor (Ia
PolOnia, no Quadrithtero da Baviera? Nos contos dc fadas on no
rnüsica dolente dos pastores? Na delicadeza sentimental da familia
herlinense em noites felizes lie urn Natal longinquo, ou na jUstiça
dura dos sernpre lembrados juizes de Berlirn?

Seria, Sr. Presidente e Si's. Deputados, pelo que sentinios,
limier de urn labirinto lie rnaravilhas, urn perigo (ic Sc' perder nas
teias (IC Ariadne e abuser da paciência clesta Case.

Alas a Aleinanha, Sr. Presidente, contudo, n.-io cansa nm-
guémn. Näo enjoa 0 mais exigente ouvinte, pois dde ha inil coisus
que (levem ser apregoadas. Vanios, poi'tanto, seguindo, porque silo
vicla, através do história, tern urn sentido incontestimvel C caractemiz:m
urna personalidade mnarcante em todos Os séculos.

0 nonie do Alemanha, Sr. Presidente, Srs. Deputados, sempic
clue 0 ouvia, desdc a infncia 	 e essa se passou pelos idos de
1918, quando o Brasil andava descalço já constituIa uma legencla
no concerto des naçöes. Já seu povo merecia, (IC todos os outros
pJvoS, a adrni'açiio e a reverência devidas aos grandes, aos valoro-
sos que, corn desternor, lutavam, nas licas do gloriosa Europa, a boa
luta pela civiiização e pelo progresso do mnundo .Jã naquele tempo
se ouvia o sen norne, de hoca em boca, aparecer e crescer, pela
inteligência sem limites c pela capacidade lie trabalho dos seus fi-
Ihos. E se divulgavamn os abs do povo capaz de tudo, para tudo, em
tudo. Se havia quem Os profligasse, como herdeiros autênticos da-
queles "bárbaros de olhos ferozes e azuis, cabelos ruivos e estatura ele-
voile, que, no Made Media, Se lançararn apopléticos contra o Tin-
pério Romano do Ocidente, para desmembrar 0 colosso que pa-
recia invencivel", ainda a metade exaltava essa facanha dos godos,
provindos (las rnisterjosas florestas do Germânia, porquc por des
se fundou uma nova idade, urn novo mnundo, baseado na plenitude
da forca e da vitória, da inteligência e do trabalho.

E o alcrniio, nos fobs inarcantcs do história (10 hurnanidadc,
cia invasSo dos bãrbaros etC nossos (has, tern tido urn destino de,
pela inteligCncia e pelo trahaiho lie seus filhos, assinalar mornen-
tos altos que permaneCeill no rnernibl'ia dos povos, onde sempre
suas qualidades invulgares se evidenciam e se notabilizam.

Mas querernOS destacar uma caracterIstica que muito nos in-
tem'cssa e diz hem do lic5o que estamos, mais urna vez, apren-
clenclo sohrc o comportarnento dessa inigualávcl raça. Do Alemna-
nba, Sr. Presidente e Si's. Deputados, sempre nos chega a his-
tória de suas lutes, em busca cia ciCnCia C (las artes, do filosofia
e do progresso, do bein e do amor.

Depois dos reveses, a Alemanha soube mostrar a sua gran-
deza c a fibre de seu povo. Assim aconteccu em 1018, depois da
Prirneira Grande Guerra, e, em 1945, essa Nacão repetiu o episódio
dc, coin desprendimento c espirito forte, capitular, scm desespero
nem paroxismo.

E, Si-. Presidente, 1Cm sido indescritiveis Os seus prejuizos.
TCni sido fantásticas as suas dores. Suas tristezas nao tern iguais
no mundo . Nada ihe tern valido na advcrsidade . Lutou, em vSo, pela
sua unidade e pela sua grandieza. Perdeu seus momentos de tran-
qililidade e de paz, porque vive no cotidiano da convivCncia
olas naçSes, procurando, pela inteligência de seus ilustres filhos
e pelo esfoi'ço herciileo dc operários e sábios, cm todas as
areas de trahalho e do ciência dos homens, conquistar a chave da
felicidade corn ciue sonha, tendo o seu nome lii no alto, o quc,
scm favor nenhum, constitul aspirac5o justa de quem nSo loge a
luta que o destino ihe rescrvou no tahlaolo (las competiçoes do
mundo.

Nesta oportunidade, Sr. Presidente, Srs. l)eputados, como urn
admirador desse grande povo, traduzindo a vontade e o pensa-
menlo dcsta Case, quc é, por sinai, polItica no sun essência, quero
proclamar o espirito pdblico e altamente politico desse povo sau-
dável e lutador, que é o aierniio. Quero proclamar o estoicismo
e a conformacSo, pouco comunS, coin quc rccehe c aceita os designios
da villa. NSo lhe importa a adversidacle; não se intimida com os
desrnoronamentos e os colapsos; nun se arrefece, nem se dirninui,
nem se abaixo, nem se acovarda, civando ye sua unidade eshoroada
corn a duvisso ole grande Pñtria; se chora a fimbria do Muro da
Vergonha, pelo heijo que a m5e e o filho nSo puderam trocar, 1150
perde tempo e carninha, e amanhece, e surge, e cresce, e, nurn milagre
estupendo), rejuvenescc scm comnplexos, e Se avulta, domino e iecupe-
ra seu conceito de l)ovo inteligente e iaborioso.

Essa gente de tradicSes atávicas, desde priscas eras, nSc
sabe fazer-se admirada senSo pelo respeito a dignidadc humane.
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E, dentro da disciplina, do patriotismo, da razijo e do amor, levanta,
coda dia mais, o edifIcio de sua libertacao e tie sua unidade, mos-
trando ao mundo, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que urn povo
forte não sente a luta, que a uma nacão cônscia do seu valor e
do valor de seus filhos nao importarn o azar on a inconsciêncja
praticada em norne da Pátria, porque sabe que a voz da histó-
rio é justa e "dá a César o que é de César".

Seu renascirnenfo, Sr. Presjdente e Srs. Deputados, al estã,
belo e fascinante. A Alemanha se nos apresenta como urn niodelo
(Ligno (IC sec inijiaclo urna culiura que näo se acaba ; é uina
eivilizacão que nem o tempo, nern a derrota exterminam; é urn
povo que se encoraja no fracasso, que se notabiliza e cresce aos
páramos dos gigantes do hurnanidade, na dor e na tristeza, no so-
frimento e no descalabro.

Assim, cIa tern-se reencontrado sempre. Assim, pela sua inte-
ligência e pclo seu trabalho, o povo alemão reanima e, sern desfa-
lecimentos nern larnirias, volta, corno hoje, majestoso e atuante no
progresso (10 mundo.

Para o Brasil, que tein sua vida politica cm fase (IC recom-
posiciio, (ICV1d) a CCISCS e hCCO tOIT)1JCS inercntes OOS POVOS ciu
buscarn a sua indepcndência econômica, a Alernanha é urn espeiho.

urn espelbo, Sr. Presidente e Srs. Deputaclos, (Ic que nos devemos
scrvir para ter fé e csperança. Pode o Brasil, corno a Alemanha, cc-
fazer-sc logo, desde que näo fujarnos As normas, quc cia nos legou, da
(!eflioCracja. 0 povo pelo povo! 0 reinIcio nas fontes da liberdade
c do Direito. Na cidade, no campo. Que o povo faca a nossa
reahilitacijo; que o povo scja ouvido. Que se recupere o Brasil
na pedro angular da estrutura dernocrática. Dc modo direto. No
(Iiãlogo, oncle os que tern fonie possam falar, c os que tern fllescjo
de servir ao povo possarn, livrcmente, ser elcitos pclo povo. Do
conlrãrio, nao cstariarnos segtiindo o exeniplo do Alernanha, culta,
cxtraordinária, linpar, que csta Asscmhlei: i Lcgislat iva sa' cIa efusi-
voniente, dizendo : Alenianha, Lu no inoriCr S cia rneinória (LOS POVOS
Iivrcs do niundo!

***
A seguir, o Sr. Presidente (lefere a palavra ao Exmo. Sr.

Consul da Alernanha cm nosso Estado, Sr. Kurt Ruckdeschel, que
profere discurso de agradccimento a homenagern da Casa. Sua ora-
cão deixa de constar destes Anais por nao ter sido dada A pu-
blicaçao pelo autor.

PALAVRAS DO SR. PrIESIDENTE
Sr. COnsul, Srs. Deputados. \Mcsa do AssemlilCia Legis-

lativa de Minas Gerais associa-se, tarnl)ern, As homenagens presta-
clas, rieste rnorncrito, a RepOblica Federal da Alemanha.
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Sc voltarrnos as pOginas do história, verificarernos que nesses
quatro c mcio sCculos de descobrirncnto da America progrcdirnos
ace ntuada men te e, clesse progresSo, a Alcrnanha participou grande-
1flc111C. Ainda estO para sec escrita a história dos handeirantes ale-
macs. No Brasil, por exemplo, corno citou urn dos oradores que
ocuparaiTi a iribuna, quantos nücicos de civilizacOo, de progresso,
foram fundados p0r ci(ia(laos oriundos dessa grande Repdblica!
Scm obedecer 0 ordem cronológica, basta citar Petrópolis, Nova Fri-
hurgo, Blurnenau e, em Minas Gerais, Juiz de Fora. Esta teve corno
fundador Frederico ITalfeld . A colonia alernO adi raclicada muito
contribuju para o scu progresso. Estamos certos, Sr. Consul, de
CIUC (ililS (IC grancles esperaflcaS estho reservados ao Brasil. Nós, sern
o eolaboraçOo cstrangeii'a, teriarnos que trilhar urn grandc carninho
que, coin a colahoracOo externa, é encurtado. Que a RepOblica Fe-
(leral Alemii, que nos tern estcndido suas rnãos, continue contribuindo
para o nosso progrcsso, para 0 nosso desenvolvimento!

Corn estas palavras, Sr. Consul, a Mesa, corno disse a prin-
CipiO, OSSOCi[1-SC as homcnagens preSta(Ias ao sen grande Pals, ao
Pals que, tendo atravessado duas grandes catOstrofcs, bern cedo
rccuperou-se c estenile as suas mOos aos palses cm descnvolvi-
niento

Agradeceinos it IJIcsnca de V. Exa . c csperanlos que as re-
laçOes mOtuas entre Brasil e Alemanha atravcssern os séculos, para
a nossa fclicidade.

***
A seguir, a ReuniOo tern scu prosseguiinento normal, após

suspcnsao e reabertura.

PR0P0sIC6ES APBESENTADAS

BEQUERIMENTO N. 1.310

Exnio. Sr. Presnlente (La Asscmhléia Lcgislativa
0 Deputado abaixo assinado requer a V. Exa licenca por

61 dias, para tratar de assuntos particulares.
Solo dos ReuniOcs, 21 (IC junh() de 1966.

Alaliba Mendes

REQUERIMENTO N. 1.311

Exrno. Sr. Presidente do AssemblCia Legislativa.
0 Deputado abaixo assinado requer de V. Exa., ouvida a

Casa, e nos termos dos § 1., 2. c 5•Q do art. 89 do Rcgimcnto
Interno, modificado pela ResoluçOo n. Q 312, ]he seja concedida
licenca para tratamento de saOde.

Solo das BeuniOcs, 21 de junho de 1966.
Jorge Ferraz
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REQUERIMENTO

Exrno. Sr. Presidente da Assernbléia Legislativa.

Os Deputados que este assinarn requerem, ouvido o Plenãrio,
seja consignado em Ala urn voto de congratulaçöes corn o casal
Hélvio Moreira dos Santos-Lucinda L. Moreira dos Santos, pelo
transcurso, hoje, da data jubilar de suas bodas de prata.

Requerern, ainda, se constitua urna cornisso de cinco Srs.
Deputados para levar, em nome da Assembléia, ao ilustre casal, as
feIicitacOes do povo rnineiro.

Pede-se, do fato, dar ciência aos homenageados.
Sala das ReuniOcs, 21 de junho dc 1966.

	

Jodo Navarro - Reny Rabello 	 Mono Hugo Lcideircz -
Jorge Ferraz	 Sebastião Nascimento.

***

A seguir, o Sr. Presidente dá ciência a Casa cia seguinte

COMUNICACAO

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa
0 Deputado abaixo assinado comunica a V. Exa. que, nesta

data, está assumindo sua cadeira nesta Casa.

Sala das Rcuniöcs, 21 de junho (Ic 1966.
Antonio Cantos Soraiva

ORADOR

0 Problema do Tuberculoso

0 SR. WALDOMIRO LOBO:

Sr. Presidente, Srs. Deputados.

Von votar favoravelmente ao Projeto de Resolucão n. 9 3.711,
ainda quc sentindo a saida, embora temporária, do nobre Deputado
Altair Chagas.

Quero aprovcitar a oportunidacle, Sr. Presidente, Srs. Depu-
tados, para dar conhecirnento a Casa dc mais uma reportagern da
jornalista Edite Viana, publicada no Estado de Minas de hoje,

pãgina, segundo caderno, primcira e segunda colunas, sob o ti-
tub:
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"1)ranw (10 Tuberculoso não Terinina new Depois (10
Tralawen to

Nuwerosas dificuliluiles /)(ITU a obteição de J)OSSC

1?eporlagem de Edite Viana

As contas dc urn 105111) siiu poucas iara eflUiflerar as agrulas
(IC urn tuI)erculoso pobre, a todas as horas do dia e da noite, quando
se anirna a vir Latar cm Belo Horizonte.

Mcsrno se logrou internaniento, teve a arnbicionada assistência
mcIico-social e conscguiu chegar iiquela fase do tratamento que a!-
ança as raias (Ia cura e pode ir para casa, tcrã que enfrenlar outro

drama, quc C o (10 passe para regressar.
Varnos dá-lo corno praticarnente cura(bo c mandado para o scu

(lornicillo. Para isso terá que obter passe no Abrigo Belo Horizonte,
onde 0 servico cstã centralizacbo por decreto govern arnental. Esse
.servico csta sCn(bO absurdamente clificultado, uma vez quc so fun-
(i()fla ate its 16 horas; aos sitba(tos p feriados us (loentes que fic 1ucrn na
Ala esperando.

Passes

A intransigCncia em niio fornecer passagem de ônihus é tarn-
hem absurda, uma vez que (dito pelo assistente (10 Diretor (10 Abri-
go) o fornecimento fica ate mais harato para o Governo. Este o caso,
por exemplo, dos (loenteS quc vi-to para Nanuque, ficafl(i0 obrigados a
parar a rncio caminho, pois o passe ferroviário so vale ate Teófilo
Otoni. Dc Ia, 0 enfermo quc se arranje. Ha pouco tempo, foi ne-
gad() passe para urn doentc, porque näo tinha urn ano quc pedira o
tiIIimo. 1)izern os funcionãrios (10 Abrigo Belo Horizonte que o re-
girnento intemno proibe o fornecirnento de mais (IC urn passe por
ano, mas isso C para os retirantes, näo para 0 Iuberculoso que vai
de retorno ao seu domiciho, mas continua sob controle medico, (le
trCs em trCs meses. Isso jã tern sido exphcado, mas as autoridades
são intransigentes no tumpriniento do tiever.

Oiide o Abuso

Antes, a requisicão era encaminhada diretamente a Estação
Bocboviãria on Ferroviãria. Mas o Governo acbou quc, centralizanubo
tudo no Abrigo Belo Horizonte, evitaria abusos. Nurn ponto, está
certo o Governador, mas se esqueceu de que os abusos não são de
passes para indigentes, SO (be passes de Vera Cruz e avibcs. No Dis-
pensário, sO 6 fornecido passe a doentes fichados no servico. Não ha

p
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possibili(ia(ie de abuso no caso, pois nio se (16 J)edido de passe
aos portadores de exames negativos. Esses so encarninliados ao
Abrigo Belo Horizonte, que resolve SC (leve ou n5o (tar 0 pedido.

Tambéni, se o doente leva alguin (linheiro consigo, muitas ye-zes (lado P elt' s assistentes socials on funcionibrios, Para corner algu -
ma coisa na estrada, on levar para seus filhos, é-lhe negado o passe,
alegando-se que, tenclo dinheiro, dc ndo precisa. Torna-se indispen-
savel incihor coor(Idnaçibo dos dois serviços, pois, no Abrigo, igno-
la-sc cOinpietarnente o problerna do tuherculoso pobre.

Uina Sugestao

Estou tcntada a fazer urna sugestSo. 0 serviço de fornccimen-
10 (Id passes (Icve ser novarnente confiado ao serviço social (laquete
(lepartalnenlo. Ali nibo ha possihilidade (Ic abuso. E tambéni cvi-
lana que os doentes Se misturassern corn Os sSos na lila Para rece-
fl er passe no Abrigo. Ha doentes que mal se agüentarn nas pernas C
tern de enfrentar fila interrninável e, Sc n5o chegarern ate as 16
tiaras, ficani pa ra o outro (1 ia

Sei que o assunto jib foi clehat j d() no Panlaniento, por I)eputa-
do que conhece beni o probierna. Isso é consolador, pois, de vez em
quando, C preciso que alguérn fate construt jvarnente procure ajudar
',I resolver os problernas e n5o a cniar outnos rnais.

Nüo Sc pode rcvoi tar ainda rnais, corn exigenciaS absundas,
esses que jA sofrern tanto.

Sr. Presidenfe, Si-s. Deputaclos, nlais urna vcz, a hriihante
jornalista 1cm razibo, cm panIc. Dc fato, ha (lificuidades jara que
OS ex-tti jjercutosos consigarn o passe de volta.

No final dii reportagem, (liz -,I jornalista que Hill parlarnen-
tar, quc conhece o assunto, jib tratou clisso. Saiharn OS Srs. Deputa-

US que 0 parlanicntai' a que cia se refere son en, emhora na
icportagern cia nCo tenha citado o nome . Eta diz ainda que "de vez
cm quando, (leve-se faiar alguma coisa, consfrut jyarnente" Nós,
aqui, jui teinos falado, e niuito, construt jyarnentc. Pena cjue nm-
gUCru nos ouve, fldfll a propna jornalista. Se ela nos tivesse on-
Vi(I0 fla oponftinidade ( , III (IlC aqul abordarnos o assunlo, talvez nos
tivesse ajudado .Mas talvez agora cia nos possa ajudar, (lando-nos
cldnientos para tratarmos novamente do assunto.

A jornalista se esqueceu de niencionar que 0 (linliciro (10
docnte us vezes desaparece, quando revistarn sua hagagem. Já de-
iuncie j esse fato, (iCSta Trihuna. E fruto que jib amadureceu e "caiu
dc podre". JA fiz urn rnovinlento nesse sentido, inclusive faici corn

LIder do Governo e, em panIc, o assunto ficou resotvido. Doente

da minha Fundacao não passa por esse vexarne, porque eu não
deixo. Ele vai it EstaçSo Bodoviària on it Estacao Fenroviária, acorn-
ianliado por urn funcionirio (la Fundaçao. 0 passe deve ser dado
para onde pe(iirnos. 0 oficio (Ia FundaçSo vai diretarncnte para o
Iirctor do Abnigo Belo Horizonte. Eston esperando que dc negue o
passe, porquc jib negou urna vcz, e fui lii, tcndo licado resolvido 0
assunto. Ficou bern esciarecido que o (locate que liver alta na
Fundação Waldomiro Lobo tern dircito ao passe de volta Para a
sua cidade. Não irnporta que o passe seja rodoviário on ferroviá -
rio. Mas a jornalista tern razão porque, quando Hill (lOente viaja, scm
ilguém que o ampare, "está nuin mato scm cachorro". Sua hagagern

C rcvistada C, sc tiven (linheiro, fornecido por pessoas caridosas, dc
desaparcce, e, ibs vezes, o passe näo 11w C fonnecido. E urn ato
(I('StIJllafl() I' ileson p slo . Issit ilCOflt((( iridsino . l pun isso ijtte o nosso
d)eflte ciuc tm aita é sdtapre acompa li l li do pun urn funcion5nio d a
Fundação C nao leva (linheiro no bolso oil flu lIlala, Iwin J)(rmitjrnos
(Jild Sua lia g a geiii SCJi( ldvisIlda . l)epois cjut ounsegut 0 passe,
C acompanhado a Estação Fcrroviãnia ou Hodoviánja por urn fun-
(ionanio (jEle Ii coloca no veiculo e the cub (I dinheinoc para comprar
alguina C015i1 j)ilra coluer iltiranlo a viagelli C, Sc tiver que pagan
cutna conduçau olepois olaquela, a IlosSa FtinitaçSo tern foinecido
e forneccnii, cnquanto puder, o nulncribnio suficiente pat-a isso.

Dc modo que achamos que está corn razão a brilhante jor-
nalista . É prcciso nIna rnodificacSo par quc niio so sejarn atendidos
nqueics que são da nosa Fundação, que vibo acompanhados, corno
arnbém Os outros.

Torna-se necessário que todos tenham 0 mesmo tratarnento.
Está intcirarnentc corn a nazibo a jornalista. Oxalá tivcsse eta conic-
ado, bib rnuito, as silas rejiontagons, pa ra qUe pudcsseinos (lii

divuigaçiio, corno cstainos dandu, das Illesluas, pain qtle facaiii
parte dos Anais (Icsta Casa e, atravCs do Diório dci Assenibléla, pos-sani set- lidas e conhecidas pun acjuelcs qUe, no interior, flab ieein o
l)idrio de Minus.

Fica aqui, portanto, a nossa paiavna corn votos de apiausos
ii hnilhante jornalista, Para quc continue coin suas reportagcns.

Varnos lê-las ola Tribuna Para serein divulgadas c Para que
a icipuIaçau delas tonic (onheciiiierito (01110 hitiihCiii as autoni-
dades, a fim de que possa ser rcsoi yida, (lcfiflitivarncnte, a situação
do tuberculoso quc chega it nossa Capital c, quando conseguc iivrar-se
da enferrnictade, cncontna dificuldaoies Para conscguir passe dc volta.
Aqui estarernos a disposição da bnilhantc jonnalista, para todos OS
esdiarecimentos quc a rnesrna solicitar, a firn de quc possa ficar
lon in Ic-i aola do que rcalrnen Ic Sc paSSa corn o I nbc ic uloso pohme ciii
Minas Gerais.
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PARECEHES

PARECEB SOBBE 0 REQUERIMENTO N. 1.280

Corn issdo de Consliluicão, Legis'lacdo e Justica

Nos termos dos artigos 10, cia Constituic5o do Estaclo, e 33,
do Regimento Interno, vários Srs. Deputados, sendo o prirneiro sig-
natãrio o Deputado Joaquim de Melo Freire, requereram a constitui-
çSo de urna Comissiio Parlanientar (IC Inquérito para apurar fatos
referentes i expero'neia de Brasilândia, nos vales dos Rios Urucuia
c Paracatu.

Distribuiu-me 0 Presidente (Ia Comissiio dc Justica, para re-
latar, a referida proposlçao. Atentarnente, aiialisei os pre c eitos Ic-
(gais que regulam a matéria e conclul que, nesta fase de sua trami-
taciio, compete-nos apenas ]Ile dai' a forma regimental para sua
aprcciac5o pelo Plenrio.

Redigir 0 Projeto é, pois, agora, a atribuicSo que nos in-
eumbe. Isso. em (Iccorrencia dos textos regirnentais que irnpöem as
Comissöes Técnicas manifestarein-se sobre o mérito de projetos desta
natureza somente em fase de segunda discuss5o.

Assim entendendo as (lisposiçocs da lei, apresentarnoS para
'o Projeto a seguinte reclacSo:

PROJETO DE RESOLUCO N. 3.718/66

Grin Cornissâo Parlornentar de Iiiqtiérito.

A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais promulga:

Art. I . - Fica conslituida urna eornissSo pariamentsr (1€
inuérito, composta de 5 (cinco) meinhros, para exame e apurarSo
de labs referenles experiência de BrasilAndia, nos vales dos Rios
Urucuia e Paracatu.

Parágrafo iinico - Os membros cia Comissão serão nomeados
pelo Presidente da Assembléia Legislativa, observado 0 que dispöe

o § 2.9 do art. 31 do Regirnento Interno.
Art. 2. A Comissiio Parlamentar de Inquérito devera en-

cerrar seus trabalhos (lentro de 180 (cento c oitenta) dias, quando
ficará autornaticamente extinta.

Art. 3•9 As conclusOes cia Corniss5o Parlamentar (IC Jnqué-
rito serSo apreSeflta(liiS ao Plenário da Assemhléia Legislativa, no
prazo do artigo anterior.
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Art. 1.' 	 - flev)a as as (lisposiç6es em contrãrio, esta reso-
1uco eri[i'ará ens vigor no data de sua publicaçSo.

Sala José Proença, 17 de junlio de 1966.

Expedito Tavares, Presidente 	 Rout Fernandes, Relator -
Jehovah Santos	 Jarbas Medeiros	 Ifornero Santos.

PAHECEII SOI3HE 0 FIEQUERII\IENTO N.' I - 310

Cornissdo Executiva

Através do presente Requeriinento, o Sr. Ataliba Mendes pede
licença por 61 (sessenta e urn) dias, para tratar de assuntos de
interesse particular.

Opinarnos pela aprovaçiio (10 Requerimento C, para o refe-
rido firn, submeternos ii apreciaçiio do Casa o seguinte:

PROJETO 1)E RES0LUAO N.° 3.717/66

Concede liceji cci ao Depuludo Aldliba Mendes

A Assernbléia Legislativa (10 Estado de Minas Gerais pro-
mulga:

Art. 1. Fica concedida, nos termos (10 § 5." (10 art.
89 do Ilcgimento Intei'no, modifteado pcla lh SoItieo 11. , 312, Ii-
cenca ao Deputado Ataliba Mendes, por 61 (sessenta c urn) clias,
para tratar (le interesse particular.

Art. 2.' - Revogadas as clisposiçbcs cm contrbrio, esta ic-
soluçho entrará cm vigor na data dc sua publicaçiio.

Sala da Comissbo Executiva, aos 21 de junho de 1966.
Mdrio Hugo Lacleira, Prcsidente - Pinto Coelho, Relator -

Reny Rcibello - Jodo Navarro.

PARECER SOBFtE 0 REQUERIMENT0 N.° 1.311

Corn issão Execution

0 Sr. Jorge Ferraz, corn 0 presente Bc'querimento, pede ii-
cença para tratarnento de saic1e, anexando o respcctivo atcstado
'medico.

Opinarnos pela stia aprovaçao e, para o referido firn, sub-
ineternos b apreciaçbo da Casa o seguinte:



is PROJETO DE RES0LUçA0 N. 3.723/66
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Projetos de Resoluçiio n.s 3.709, 3.711, 3.712, 3.713, 3.714,
3.715 e Substitutivo ao Projeto de ResolucOo n.° 3.649/66.

Concede licença ao Deputado Jorge Ferraz.

A Ase rnl)léia Legislativa do Estado de Minas Gerais pro-
mulga:

Art. 1. - Fica concedida, nos termos dos § 1.1 , 2.9 e 5.
(10 art. 89 do Regirnento Interno, modificado pela Reso1uço n.0
312, liccnça ao Deputado Jorge Ferraz por 70 (setcnta) dias, a partir
do dia 21 (10 corrente rnês, para tratamento de sañde, nos termos
(10 laudo medico oficial.

Art. 2.° 	 Revogain-se as (Iisposiçöes em contrário.

Art. 3.-_ Esta rcsolução entra em vigor na data de sua
publicaçSo.

Sala (IC BeuniOes da Comissão Executiva, 23 de junho de 1966

Ledo Borges, Presidente 	 João Navarro, Relator - Pinto
Coelho - Reny Rabello.

1iATERIA APROVADA

RccjuerimenLos : (10 Sr. Homero Santos, solicitando constar
dos Anais voto de congratulaçbes corn a Procuradoria-Geral do Es-
la(lo e corn Os prornotores

do inesmo parlamentar, solicitan(Io constar nos Anais urn voto
dc a)liIUSOS UOS l)IOOlOtolTS (10 Congresso (IC Esperanto;

(10 Sr. Moreira Jtnior, solicitando constar nos Anais voto
Ic pesar pelo faiccimento do Sr. Rozendo Vale Guedes Lopes;

(10 IfleSiflo parlanientar, solicitando conslar nos Ariais urn
volo de congratulaçöes pela escoiha dos Srs. Antonio Henrique Vi-
Ihena e Hamilton Caldas de Moura para Diretor-Superjntendente e
Chefe de Gahinete do E.F.C.B.

(10 Sr. Joao Navarro, solicitan(lo constar em Ata voto de con-
gratulaçOes corn o casal Hélvio Moreira dos Santos c D. Lucinda
Morei ra dos San Los, pelas hodas de prata, C a coflstituiciio (IC COOHS-
sio de cinco l)eputados, para levar as felicitaçoes ao casal.

Projelos Ciii iliscussito unica n. 3.681/66;
em 1.1 discussbo: n. 5 3.680/66.

NOMEAAO DE COMISSAO

A Mesa nomeia urna cornissOo composta dos Srs. Odilon
Rodrigues, Carlos 1lcgaIe, Moreira Junior, Benedito Xavier e JoSo
Navarro, par fazer urna visita de congratulaçOes ao casal Hélvio
Moreira dos Santos e D. Lucinda Moicira dos Santos, pelo trans-
curso (IC suas bodas (Ic prata.

QUESTOES DE ORDEM

0 SB. 1)ALTON CANABRAVA. Sr. Presi(lente, para o
cuinprirnento (10 (lisposto nos arts. 20 e 8. dos Atos Coinpiernen-
tales 4 e 6, respectivamente, solicito informaçOo acerca (la Comissilo,
hoje nomeada, coniposta dos Srs. Cicero Dumont, JoOo Bosco e
Lourival Brasil, no que diz respeito 0 comprovaçOo de filiacbo
liarti (lana

Como sab(ul V. Exa. e a Casa, so podcrao participar de co-
iilissaO panlaitien tar os J)eputados que coniprovarem sua iflscriçao
Cfll parti(los politicos.

0 SR. PRESIDENTE A Mesa informa ao nobic Deputado
lThIton Canabrava que jO foram toinadas as providCncias, através
do Secretaria (lesta Casa, a fun (le que os DirctOnios Regionais dos
dois Partidos exis[entes (flViCflI (CititlOeS a respeito (Ia Questbo tic
Ordeni suscitacla por V. Exit. A Mesa estO aguardando a solucbo,
razOo por que, tOo logo receha essas certidOes, tomará as necessO-
rias provi(lencias.

0 SR. CICERO DUMONT - Sr. Presidente, C muito perti-
nente a indagaca() (10 1)cputado DOlton Canabrava . Na verdade,
queni nao se inscrevcu em nenhuma (las agnemiaçOes existentes,
fica sent qualidade para participar (las comissOes intennas (lesta
Casa, ou para curnpi'ii inissOes parlamentai-es.

Como os membros (Ia Cornissbo a que se refere V. Exa. tern
uma larefa da major urgCncia a realizar, solicitaria ft Mesa que
indagasse, telefonicarnente, dos gahinetes (Ia ARENA e (to M1)B
a situaçao dos mencionados Deputados. Penso que nbo é neeessOrio
que venha unia certidao (105 Partidos. Basta qUC a direçao (10 Par-
tido inforrne a Mesa.
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No que me diz respeito, posso adiantar a V. Exa. que pode
pe(11r confirmaçiio a Presidência da ARENA. Eu me inscrevi antes
(IC esgotado o prazo tIc 30 dias, indicado para os que qui-
sessem subscrever um instrumento constitutivo cia ARENA. Su-
ponho que os deinais colegas já se tenham definido. Dc qualquer
maneira, porém, o meu peclido a Mesa é no sentido (IC que se faca
uma comunicaçiio telefônica corn a direciio dos dois Partidos, para
qtle informem, através cia pessoa responsável, a situacão. Depois
confirinaria, se fosse o caso, através de certidão. A urgência
(IUC a Comissio tern é qUe me leva a sugerir a V. Exa. esse CX-
I) e (I icntc

0 SR. PRESIDENTE - A Mesa tomarã, junto aos dois Par-
ti(IOS, as necessArias providências, a fun de que as certidöes sejam
(1l\' iadas (Ofli urgerI(ia, para que a Casa possa tomar conhccirnento
oficial cia matéria.

ENCERRAMENTO

- Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerra os tra-
haihos e cia ciência 	 Casa cia Ordcrn do Dia cia Rcuni5o seguintc

i1I. Keuniiio Exiraordirtra da Aaseriibkia iL isativa, cn

21 de junho de 1966

PRESII)ENCIA DO SR. LEA() BOBGES

-- As 20h41 nun, coniparecenu us Sis.
fk

Bonifácio de Andrada - Leão Borges - Mario Hugo Ladeira
Joo Navarro 	 Reny Rabello - Pinto Coelho 	 Anuar Fares -

Agostinho Campos Neto 	 Altair Chagas 	 Alvaro Salles 	 Alvi-
mar Mourão 	 Athos Vicira de Andrade - Aurcliano Chaves 	 Ba-
tista Miranda - Benedito Xavier 	 Carlos Eloy - Carlos Megaic

Cicero Dumont - Dalton Canahuava Délson Scarano Ex-
peduto Tavares - Gomes Moreira - Hélio Garcia - Hernielindo
Paixão - Homero Santos - Ibrahim Ahi-Ackel - Jairo Magaihacs
- Jarhas Medeiros 	 Jehovah Santos - João Bosco 	 João Luiz
de Carvaiho - João Vaz - Joaquirn de Melo Freire - Jorge
Ferraz - José Fernandes Filho - José Luiz Baccarini 	 José
Mariano - Lélis Chaves - Lourival Brasil 	 Liicio (IC Souza Cruz

Luiz Junqueira 	 Manoci Costa - Maria Pena - Marta Nair
Monteiro - MaurIlio Cambraia - Martins Silveira - Nicanor Ar-
mando Moreira Jiinior - Odilon Rodrigues - Oswaldo Tolentino
- Otelino Sol = Paulino Cicero - Haul Fernandes - Raymundo
Albergaria - Saliun Nacur - Sebastiao Nasciinento - Sette de
Barros - Sousa e Silva Spãrtaco Pornpeu - Waldir Morato -
\Valdorniro Lobo - Wilson Chaves - Wilson Modesto -- Wilson
Tanure.

Corn a presenca de 64 Srs. Deputados, o Sr. Presidente de-
clara aberta a Reunião.

A seguir, é feita a leitura cia Ata da Reunião anterior, que
6 aprovada scm rcstricöes.
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MATERIA APROVADA

ReqLlerimentos n.°s: 	 1.208, 1.209, 1.210, 	 1.211, 	 1.215,
1.235, 1.236, 1.246.

IndicaçOcs n. 9s: 583, 1.039, 1.042, 1.054, 1.077, 1.091,
1.103, 1.106.

Vetos totais as ProposicScs de Lei n.s: 3.065, 3.101

600. Reunio Ordinâria da Assembléia Legislativa, em
22 de junho de 1966

PBESl1)NCIA DOS SRS. LEAO BORGES E PINTO COELHO
ENCERRAMENTO

- Nada mais havendo a tratar, a Mesa dá por encerrados Os
ti'aljallios c tia CielICia a Casa (Ia Ordem do Dia da ReuniSo seguinte

- As 141il5rnin, comparecem os Srs.:

Leilo Borges - Mario Hugo Ladeira - JoSo Navarro -
Reny Rabello - Pinto Coelho = Anuar Fares - Agostinho Campos
Neto -- A1viiiir Mourão AntOnio Carlos Saraiva - Athos Vieira
de Andrade -u Aureliano Chaves - Batista Miranda - Benedito
Xavier - Carlos Eloy Carlos Megult' Cicero Dumont - Dá1-
ton Canabrava - I)élson Scaruno - I)ermeval Pimenta Filho -
Comes Moreira - Hélio Garcia - Hermelindo PaixOo - Hornero
Santos - Ibrahim Ahi-Ackel - Jairo MagaihOcs - Jarbas Mcdei-
ros - Jehovah Santos --- JoSo Bosco - JoSo Luiz de Carvaiho -
Joao Vaz - Joaquim de Melo Freire - Jorge Ferraz - José Bo-

José Fernandes Filho - José Luiz Baccarini 	 José Mariano
Lélis Chaves = Lourival Brasil - LOcio de Souza Cruz Luiz

.Iunqueira - Manoel Costa - Maria Penn - Matirilio Cambraia -
Martins Silveira - Moreira Junior - Nicanor Armando - Odilon
Rodrigues 	 Oswaldo Tolentino - Otelino Sol - Paulino Cicero
(IC Vasconcellos - Haul Fernandes - Salim Nacur 	 Sette de
Barros - Sousa e Silva 	 Spártaco Pornpeu = Waldir Morato
Waldomiro Lobo 	 Wilson Chaves 	 Wilson Modesto - Wilson
Tanure.

Corn a presença de 60 Srs. Deputados, o Sr. Presidente
declara aberta a ReuniSo.

A seguir, é feita a leitura da Ata da ReuniOo anterior, a
qual é aproVa(la scm rcstriçOes.

CORHESPONDENCIA RECEBIDA

MENSAGEM N.9 1.101

Belo Horizonte, 22 de junho de 1966

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

Tenho a honra dc submeter, por intermédio (IC V. Exa.,
ao alto pronunciainento (1a ell 	 Assernbléia Legislativa, o incluso

It
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Projcto de Lei, quc (1iS1O s hi 	 ciac0 h 	 int;o e;laluul nacidade tie Soledade de Minas.

Ha que considerar, a propósjto, que a Iocalizacao de urn e]u-
candãrio gratuito de ensino méclio flu cidade de Soledade de Miiias
ira benefiejar próspera região do Estado, que já alcanca acentua(jo
desenvolvjrnento econôrnjco e social.

A iniciativa sugerida evidencja a preocupacao do Governo
em oferecer meihores rneios a formação de nossa juventude, auxi-
Iiando as farnIlias menos favorecidas que näo podem custear o es-
tudo de seus filhos em estabelccjrnentos congêneres, mantidos J)(it'
entidades particulares.

Releva notar, por outro lado, que a instalacão do rnencio-
nado ginãsio está conclicjonada a prévia doação ao Estado de prédio
adequado ao seu funcionalnento e A Cornprovaç jjo da existência (ICcorpo docente legalinente habilitado.

Prevaleço-rne da oportufli(lade Para renovar a V. Exa. as cx-
pressöes do meu clevado apreço e distinta con sideracjo 	 Tenho a honra tie subrneter, por interrn-1 dio de V. Exa.,

q alto pronuncialnento dessa egrégia Assernbleia Legislativa, 0
1flCIUS() PrOi(lfl (IC Lei. (IUC (I ispoc sabre a (Ofl(CSSIIO (IC peflSao
mensal vitailcia a viñva do Dr. Jorge de Vasconcelos Safe, ex-Depu -
ta(lO Estadual.

-- 4)

quado ao seu funcionamento C a cornprovaçao da existência de
corpo docente legalmente habilitado.

Art. 4. - As dCSPCSaS resultantes (1(5th hi correrAo pelas
verbas próprias do Orçamento do Estado.

Art. 5. - Revogarn-se as disposiçoes em contrário.

Art. 6. 1 	Esta lei entrará em vigor na data de sua pu-
blicacão.

MENSA GEM N. Q 1.102

Belo Horizonte, 20 de junho de 1966

Exrno. Sr. l'rcsidcn[c da Assernbléia Legislativa

Israel Pinheiro, Governadoi- do Estado

PROJETO N. 3.719/66

Grici urn giiuisio esludual iia cidade de Sole-
dade de Minas.

A AssenhJ)léja Legislatj ya do Estado de Minas Gerais dccreta:

Art. 1.' - Fica criado urn ginásio estadual na cidade de So-
ledade de Minas.

Art. 2. 0 ginAsio de que trata o artigo anterior terá Os
seguintes cargos, que ficarn criados nos Anexos da Lei n. 3.214,
(Ic 16 de outubro de 1964:

I - No Anexo III, lila. : I (urn) cargo de Diretor de Esta-
heleciinento de Ensino Médjo, sImbolo C-5, e 1 (urn) cargo de Se-
cretAi-jo de Estaijelecimento de Ensino Mé(lio, simbolo C-4, ambos
de provimento em cornissijo;

II No Anexo II: 10 (dez) cargos (IC Professor dc Ensino
Médio, nivel XV, de classe singular; 1 (urn) cargo de Técnico de
EducacAo I, nivel XV; 4 (quatro) cargos de Inspetor de Alunos I,
nIvel III; I (urn) cargo de Porteji-o I, nivel III; 2 (dois) cargos de
Continuo-Sei-vente I, nIvel II.

Art. 3•9 - São condicOes essenciajs Para a instalacAo do gi-
flásio cria(io por esta le i a prévia doaçao ao Estado de prédio ade-

0 extinto dedicou muitos anos de sua vida A causa pdblica,
tendo exercido, corn destacada eficiência, os cargos de Prefeito
Municipal de Conceicão do Mato Dentro e de Deputado Estadual a
Assembléia Legislativa, sendo quc, corno parlarnentar, prestou ao
Estado, em duas Legislaturas, inestiinAvcis servicos.

Possuindo elevado espirito hurnanitário, o Dr. Jorge de Vas-
concelos Safe cxerceu a profissäo (ic medico inteiramente voltado
Para a pobreza, scm a preocupação de arnealhar recursos que, no
futuro, assegurassem a manutcnçiio (IC sua farnilia.

Eis a razAo por que a sua esposa c oito filhos, sendo apenas
IrCs rnaiores, ficararn scm condiçocs financeiras Para uma existên-
cia condigna.

A presente rne(lida tcni, assirn, inegAvel alcance social e visa
a traduzir 0 reconhecimcnto (10 Estado pelos relevantes servicos
prestados a causa pdblica pelo ex-Deputado Jorge dc Vasconcelos
Safe.

Prevaleço-me da oportunidade Para rnanifestar a V. Exa.
os protestos de minha cordial estima c distinta consideração.

Israel Pinheiro, Governador (10 Estado

r
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PROJETO N. 9 3.720/66

Concede pensdo a via do Dr. Jorge dc Vas.concelos Safe, exDepi,k/o Lstadual.

A Assenibléja Legisiatjva do EsIo10 (le Minas Gerais (iccieta:

Art. 1.0 Fica conceclida a D. Diva Dayrell cia Cunha Safe,
viiiva do Dr. Jorge de Vasconcelos Safe, ex-Deputaclo Estadual, a
pensäo mensal vitalicja de Cr$ 200.000 (duzentos mil cruzeiros),
enquqnto durar a viuvez.

Parégrafo ünico -- Sobrevindo o falecimento da beneficj-
cia, em estaclo de viuvez, a penséo prevista no artigo seré rat eaclaert'rc os filhos menores (10 casal.

Art. 2. - Para atender, no corrente exercIcio, as despesasJ,eovenjcnt ( s clesta lei, fica o Exeeutjvo autorizado a abrir, pela
Secretaria de Estado cia Fazenda, o crédito especial de Cr$ 1.200.000
(urn m j lhäo e duzentos rnil cruzeiros), podendo, para isso, se ne-
cesSárjo, realizar operaçöes de crédito.

Parágrafo ünico Nos exercIcios subseqüentes, as despesas
rcsultantes (lesta lei correrijo por ctotação propria a sec consignacla
no Orcamento do Estado.

Art. 31 	 Revogadas as clisposiçöes em contrário, esta lei
entrará em vigor na data de sua puhlicacao.

PROPOSICOES APRESENTADAS

ad
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3 - quantos medicos e dentistas foram aprovados em con-
curso C aguardarn norneaçiio par Os respectivos cargos, relacionan-
do-se seus nornes;

4 - quantos medicos e clentistas foram contratados no Gover-
no Magaihars Pinto, relacionando-se ((S nornes dos beneficiados;

5 	 se os medicos e (ldntistas contratados resiclein nas cida-
des para onde foram contmatados.

Sala das ReuniOcs, 22 de junho de 1966.

lIélio Garcia - JoCo Bosco - Dóllon Cancibrava - Joaquim
dc Mcto Freire - Carlos Eloy - Jodo Vaz - Maurilio Cainbraia.

jzzsiilicath'ci:

0 Sr. Secretário (ic Estado da Sai'tdc se propoc a vim a esta
Assembléia Legislativa para prestar informacoes sabre Os negócios
(IC sua Pasta. Para quc estejarnos em condiçöes dc aquilatar seu
pronunciamento e cliscutir a matCria que será ahordada por S.
Exa., neccssCrio Se tomb que tenhamos em mãos os elementos que
solicitamos, razão pela qual pcclimos que este Requerimento seja
posto em regime de urgência e aprova(io o mais rapidaniente possi-
vcl. Isso kilo, esperamoS clue o Sr. SecretCrio tenha tempo para
nos fornecer os elemcntos que solicitamos.

Hélio Garcia

REQUERIMENTO
REQUERIMENTO

Exno Sr. Prc'sidente cia Assembléia Legislatjva . 	
Exino. Si. Presidcntc (Ia Assciiihléia Legislativa

Requeiro a V. Exa., otivicla a Casa, ein regime de urgência,
feito n segujntc peclido de infonnacöes it Secietari q cia Sailde:

I - quantos medicos c dentistas foram contratacios peia
Sccrctarjm da Sai'idc', a partir (Ic 1.' ( le fevereiro dc 1966, relacio-iiantio-sc' C) flOiflc dos bencficiados por contrato e a unidade sani-
tária em que estão lotados;

2 - quan tos medicos c (lentistas servemn cin cada urmidacic
sanitjria (10 Estado, rciacionanclo_sc seus nomes;

Os Deputados quc cstc' subscrevcrn requerem a V. Exa., corn
fundarncnto no item I (10 art. 176 do nosso Regimento Interno,
seja consignado cm Ata dos nossos trabaihos urn voto de congratu-
laçOes coin o Coronet José Guilhcrme Ferreira, pela sua eleicao,
verificada hoje, para a cargo dc Presidente cia FecleraçCo Mineira
dc Futebol.

Rcqucrcm, aincla, que cia (Iccisao dcsta AssemblCia seja dada
ciência no homenageado, cjue reside nesta Capital.

Sala das ReuniOes, 22 de junho dc 1966.
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Athos Vie Ira Lie Andrade 	 José HonOrlo - Manoel Costa
- Odilon Rodrigues 	 Alvimar Mourão - Lélis Chaves - Nica-
nor Armando - Curios Megaic 	 Martins Silveira - Antonio
Fonseca	 Maurilio Cambraia - Cicero Dumont - Genesco Apa.
recido.

REQUERIMENTO

Exnio. Sr. Presidcnte da Assernbléia Legisla tiva.

Requeiro a V. Exa. a inclusão, na pauta, do Requerimento n.°
127, dc minha autoria, que se encontra na Comiss5o de Justiça, corn
prazo esgotaclo para parecer.

Sala das ReuniOcs, 22 de junho dc 1966.

Waldoniiro Lobo

REQUERIMENTO

Exrno .Sr. Presidlerite cia Assenihléia Legislativa.

Os Deputados abaixo assinados, regirnentalmente apoiados, re-
querem a V. Exa. seja consignado cm Ata urn voto de congratula-
cOcs corn a Fecieraçio Mineira de Futebol, pela cleição democrática
de ontern, elegendo o Ccl. José Guilherme Ferreira para a Presi-
dência daquela prestigjosa enlidacle, C que seja dada ciência, a Fe.
(leração, deste Requerimento.

Sala das Reuniöes, 22 de junho de 1966.

Odiion Rodrigues - Vuidir Melgaco - Athos Vieira de An-
drade - Manoei Costa - Aivimar Mourão - Lélis Chaves - José
Honório	 Hoxnero Santos 	 José Mariano - Martins Silveira -
Curios Megale 	 José Boleiho - Maurilio Cam braia - Ddlton Ca-
nabrava	 AntOnio Fonseca 	 José Luiz Baccarini - Jehovah
Santos - Raul Fernandes - Pinto Coelho - Genesco Aparecido

Cicero Dumont - Jarbas Medeiros - Wilson Tanure - Ulisses
Couto - Geraido Fonseca.
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REQUERIMENTO

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa.

0 Deputado abaixo assinado requer a V. Exa., ouvida a Casa,
seja encaininhaclo A revista Comércio & Indtistria, corn sede na
Rua dos Goitacases, 15, 6.° andar, sala 607, nesta Capital, na pessoa
(Ic seu Diretor, Dr. Paulo Quintino, urn voto de congratulaçbes pela
grande vitória conquistada na arnpliaçSo daquele notável órgão de
nossa imprensa; solicita, ainda, que se dé ciência da decisao ci"
Casa ao referido Sr. Diretor.

Sala das ReuniOes, 22 de junho de 1966.

Odilon Rodrigues 	 Pinto Coelho	 Antonio Fonseca

Justificativa:

Após sete anos de circulação, a revista Comércio & Indás-
tria ingrcssa, no niomento, cm fase iniportante e definitiva, pois
acaba de adquirir equipamento gráfico, passando suas cdiçöes a
ser impressas cm oficinas próprias, a partir de juiho prOximo.

sern diivida, urna auspiciosa noticia, sobretudo quando se
verifica a heróica luta de todas as empresas jornalisticas pela pro-
pria sobrevivência, de três anos para cO, quando forarn suprimi-
dos todos os beneficios cambiais de irnportação de papel e maqui-
naria. Passou toda a impreusa brasileira a ser sufocada pelos ele-
vados custos operacionais, e a Naçäo assiste, ha vários meses, a
urna decisiva luta entre poderosas ernpresas jornalisticas quc, na
disputa do mercado cia opiniiio pOblica, procuram oferecer o me-
Ihor e mais avançado na técnica. Os recursos externos, inclusive,
passararn a ser absorvidos pela imprensa falada e escrita do Pals,
tal o vulto dos comprornissos das empresas e a incipiência do dis-
putadIssimo mercado publicitário.

Assirn, o (lesenvolvimento, em Minas, da revista Comércio
& Jndãstria tern urn aspecto irnportante e desafiador. Para conse-
guir recursos c equipar-se, a ernpresa buscou, na subscriçao de au-
mento de seu capital, o apoio indispensável ao alcance de seu pro-
grama dc expansSo. Lançando, cm sua ültima ediç5o, urn apelo para
a forma(o (IC capital forte, tal foi o êxito do empreendirnento, que,
em menos de 20 dias, pôde a empresa adquirir a pane indispen-
savel de scu equipamento para, já na cdicao de julho, circular irn-
pressa em suas próprias oficinas, localizadas na BR-3. Por isso, Sr.
Presidente, Srs. Deputados, está de parabéns a irnprensa mineira
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corn o feito cia revista Cornézcjo & Iridástrici, excelente periódico
de assuntos econômicos, financeiros, culturajs etc. Agora, poderá
o órgão desenvolverse mais rapidamente, e seus dirigentes já anun-
ciarn, para julho, a divulgaco (le urn suplemento cultural, coorde-
nado pelo Prof. Aires da Matta Machado Filho e pe]o escritor Eu-
clides Marques Andrade. Trata-se, portanto, de uma organizaçao
jornalistjca que, além de scu ramo especializado, cleseja contribuir
para a ediçao de obras inéditas de grandes escritores e talentos
que se destacam na Literatura.

A revista Comé pcjo & lndástx-ia, no decorrer de seus pri-
meiros sete anos de circulaçiio, pôcic demonstraj- a capacidade de
seus dirigentes, ao enfrentar toda sorte de obstáculos próprios cia
indüstria jornalistjca. Corn perseverança e otimismo, a empresa
buscou sempre soluçoes que evitassern a interrupçao da circulacao
normal da revista, mantendo-se fiel aos seus inurnerãvejs leitores, ao
passo que muitas outras não tiverarn a mesma sorte, paraljsanclo
suas ativida(Ies. Muitos foram os órgãos de imprensa que deixa-
ram de circular em Minas nos ültimos três anos, tal a gravidade
e o volume dos problemas operacionais, administrativos, técflicos
e financeiros cia imprensa.

Por todas essas razöes, Sr. Presjdentc, Srs. Deputados, c
como antigo leifor cia Coniércjo & !ndástria, desejamos que os
Anajs desta Casa registrern a expansão e a consolidaçao desse órgão
de nossa imprensa, fazendo votos para que continue crescendo e
sendo ñtil a comunjdade.

Odilori Rodrigues
-- A seguir, o Sr. Presidente cia ciência a Casa das seguintes

COMUNICACOES

Exmo. Sr. Presi(1cflte cia Asscnibjéja Legislativa.

Comunico, nos termos re girnentajs, que, nesta data, estou as-
sumindo o mandato por licença de titular.

Belo Horizonte, 22 de junho de 1966.

Genesco Apcirecjdo
* * *

Exmo. Sr. Picsidente cia Assembléja Legislativa.

Comunico a V. Exa. que estou assurnindo, nesta data, a ca-
deira de Deputado a esta Casa.

Sala das ReuniOes, 22 de junho de 1966.

AntOnio Fonseca

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa.

0 Deputado abaixo assinado, na forma regimental, vem co-
municar a V. Exa. que, nesta data, estã assumindo a sua cadejra
fiesta Casa.

Sala das BeuniOcs, 22 de junho de 1966.

José JtonOi-io
* **

Exmo. Sr. Presidente (la Assembléia Legislativa.

0 Deputado infra-assinado cornunica a Casa o falecimento,
()(orrido nesta Capital, sábado próximo passado, da Sra. Maria
Helena Canahrav:i Pereira Diniz. Era casada corn o Sr. José Diniz
Couto e filha do Sr. Augusto Pereira, já falecido, e de D. Elvira
Canabrava Pereira. Foi enterrada na cidade de Curvelo, onde o seu
passamento foi sentido de modo consternador.

Sala das Reuniöes, 22 de junho de 1966.

Dalton Canabrauci
***

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa.

Cumpro o doloroso dever de comunicar a Casa o falecimento,
na cidade de Três Pontas, do Revrno. Monsenhor João Baptista da
Silveira, clue , poe mais de 46 anos, foi o pároco daquela cidade.

Sacerdote de raras virtudes, o Padre João, como era carinho-
samente chamado pelos seus paroquianos, dedicou sua vida a todos
Os grandes empreendimentos de Três Pontas,

0 Hospital Sao Francisco de Assis, a Maternidade, a Vila
Vicentina, o Ginãsio São Luis, a Escola Normal Sagrado Coraçao
de Jesus, enfim, tudo aquilo que dizia respeito ao bem-estar de Trés
Pontas tern a marca da presença do grande pároco.

Humilde, virtuoso, empreendedor, sua perda foi profunda-
mente sentida pela população, que, comparecendo, na sua to-
tahidade, ao seu sepultamento, a que esteve presente urn grande nü-
mero de padres (la Diocese de 'Campanha e S. Exa. Revma., o
Bispo Dom Othon Mota, deu a cerirnônia as dirnensoes exatas do que
foi a vida do Monsenhor Silveira.

Lw
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Justo, portanto, que a Asscrnbléia Legislativa faca constar em
Ata urn voto dc pesar pelo sen falecirnento, dando-se ciência do de-
cisio a Prefcitura (IC Três Pontas, 1 egrégia Camaro (Ic Vereado-
res e a famIlia enlutada, nas pessoas dos Revmos. Côncgo Fernando
Silveira, irinão do falecido e Vigário de Boa Esperança, e Padre
José Silveira, Vigário, em exercIcio, de Trés Pontas e sobrinho do
falecido.

Sala das Reuniöes, 22 de junho de 1966.

Aureliano Chaves
***

Exmo, Sr. Presidente cia Asscmbléia Legislativa.

0 Deputado abaixo assinado, na forma regimental, comunica
A Casa o falecimento do Sr. José de Paula Luizi, ocorrido em Var-
ginha, onde era pessoa de grande tradiçao social, gozanclo de Targa
e conceitua(ia amizade, pela sua vida dedicada ao trai)alho de edu-
ear a farnIlia.

Pede que seja leva(io ao conhccirnento dos familiares, por
intcrrnedio un Dr. Latycio Luiz Licarião, residente em Varginha,
no Vila Pinto, o nosso pesar.

Sala das Reuniôes, 22 de junho de 1966.

SpOrlaco Pompeii
***

Exino. Si-. Prcsidentc do Asscmbléia Legislativa

0 Deputado abaixo assinado comunica a Casa o falecimento
do Sr. Antonio Néder, comerciante em Trés Coraçoes, onde gozava
(le inuita estima, pois, vindo do LIbano ha muitas décadas, ali anga-
rioti esplêndida roda social e foi inembro destacado da Colônia Si-
rio-Lijjanesa, que sempre honrou e procurou engrandecer.

Pede, aindo, que seja a esposa do faleciclo, D. Aparecida Ama-
den Néder, residente na Rua 18, cm Trés Coracoes, cientiuicada
desta Comunicaçao.

Sala das Reuniöes, 22 de junho de 1966.

Spcirhaco Pompeii
***

Exnio. Sr. Presidente (10 Assernbléia Legislativa.

0 Deputado abaixo assinaclo, na forma regimental, comunica
i Cosa que o Dr. Luiz Teixeira do Fonseca, jornalista, professor,
(lentiSta, advogado, residente em Varginha, Sul de Minas, segundo
noticiam os jornais, foi vitima de brutal crime, o quc consternou

profundainente a sociedade varginhense, da qual fazia parte como
menibro atuante. Quer eomo cidadäo de diversas profissöes libe-
rais, (fuel- como hornein (IC 1)0111 eoraçiio, (ledica(lo tainbém a po-
litico, colilo militante no diretório do ex-PSI), destacou-se em suas
atividades, porquc sempre pro•pugnou pelo progresso (IC Varginha.
A ciduk' sufre essa incsperada I)cr(Ia, essa lacuna que ileixa o seu
ilesapartciniento violento e desurnano.

Pede (tue seja levado a Sra. I). Maria Reis Teixeira do
Fonseca o sincero pesar da Casa, hem como a 20.1 Subseçäo cia
Ordem (Jos Advogados, de Varginha.

Sala dos Reuniöes, 22 (IC junho de 1966.

Spdrla.co Pompeii

cilIA i) () H ES

(JIIic(1s ii J'ropos/o de Refornia Constihucioa1 n. 28

0 SR. JARBAS MEDEIROS:

Presidente, Srs. Deputados, o Didrjo de Minas do dia
17 (10 corrcnte publica interessante suelto em comentário a Pro-
posta dc Reforma Constitucjonol n. 0 28. Pedirnos, clesde já, trans-
('riçio desse comentárjo nos Anais do Cosa e passamos a lê-lo, para
conhecimento dos senhores:

"fin pnudéncia Leqishuuipa

Os Deputados cstäo querendo ser Inais rcalistas do que o rei.
0 Governo da Revolucao pensou no caso de certos municipios, para
os quais o melhor critéi-io seria a nonieaçiio (Jos prdfeitos. Ques-toes (IC Estado e ate dc segui-ança nacionol justificariam a cassaçOo
dc autonornia, assenta(la, afinal, no Ernenda Constitucjonai 11.0 12,
para capitais e estOncjas hidiromincrais Antes, porCm, quc SC pU-
sesse em prática a inovaçOo, cia foi cassada, quanto as estOncias.
O Ato Institucional n. 0 3 silenciou sobre elas. Quanto as capitais,
tcrao os pi-cfeitos indicados pelo Govcrnadoi- do Estaclo, in(IiCaçOo
essa homologa(1a pelo Assembléia. Emendou-se o Governo Revolu-
cionél-io, mas nOo os DepUta(los. Corn o Projeto dc Emenda Cons-
tilucional aprcsentado ontem a AsseinblCia, insistem em tirar a
aulononiia das estOncias, para que sua administracao fique entregue
a clelegaclos do Governo e nao do povo. Poe que isso? A medida
no Sc recomen(la nen) poe razOes pollticas, nern por razOes ad-
Ininistrativas. Prinieiro, porque seria roubar aos eleitores desses
municipios 0 diii-eito (IC escolha dos seus dirigentes. NOo é,
inclusive, hora de forçar esquernas antieleitorais, tantos ja sOo

) ^ I
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.	 .	 . Fu	 iutuim. LW poiito tie vista auministrativo, e
a mesma coisa. Não será por causa tie urn mando direto do Governo
Estadual sobre as estâncias, através de autênticos interventores, que
vão lucrar mais. Ate porque o Estado iii assumiu obrigaçoes espe.
ciais em relaçäo a elas, ao criar a HIDROMINAS, so para
cuidar dos seus problernas. E se fossern insuficientes esses argu -
inentos, haverja mais - a resposta da população a urn inquérito
sobre a autonomia das estãncias: negativa."

Nesse sentido, Sr. Presidente e Srs. Deputados, é que, ha al.
guns dias, estivemos nesta Tribuna, trazendo consideraçöes e aná-
uses sobre a Reforma Constitucional n. 28, quando, aduzindo certas
justificativas ao nosso ponto de vista, inteiramente contrário a re-
ferida Emenda, tivemos também a oportunidade de apresentar a!-
gurnas Eiiiendas a Mesa. Urna delas referia-se a instauração de pie-
biscito nas estâncias, a firn de quc o povo e as autoridades viessem a
se manifestar sobre se preferiarn a escoiha direta, popular e livre
de seus administradores on Se, por outro lado, preferiam a for-
mula já proposta na Emenda Constitucional n. 9 28, que Ihes cassava
a autonomia poiltica e administrativa, entregando ao Governo do
Estado a facuidade e o direito de nornear os chefes de seus Executi-
vos. Concitarnos, mais uma vez, Sr. Presidente e Srs. Deputados,
niio so os prefeitos de todas as estOncias hidrominerais, corno tarn-
bern as dernais autoridades daqueles municipios, a firn de que se di-
rijarn ao Sr. Governador do Estado e aos Srs. Deputados, no sen-
tido de que a referida Proposta seja totalmente rejeitada por esta
Casa.

***

Crilica a Poillica Econômico-Firzamcejpa do Governo Federal

0 SR. CICERO DUMONT:

Sr. Presidente e Srs. Deputados.

Acabo de regressar do interior de Minas Gerais, mais exa-
tamente, do Norte do Estado, e trago urn recado ao Sr. Presidente
da RepOblica. E é muito auspicioso que esse recado coincida corn
a noticia dos jornais de que, em agosto, será lançado o novo cru-
zeiro c de que o Sr. Ministro do Planejamento passa a sustentar,
agora, quc a dcsnacionalizaçao é o carninho mais aberto para o
progresso. Evidentemente, não do Brasil.

0 recado, em poucas palavras, pode ser assirn dado: primeiro,
a politica econOmico-financejra do Governo Federal nao permite
mais ao homern do interior comprar roupas on móveis para a sua casa.

U que dc está fazendo é corner o que ganhou (se ganhou), sem
pOSShi1i(h1dd de ganhar mais. Em segundo lugar, a politica eco-
nôinico-financeira (to Governo, no que (liz respeito a terra, tern
si(to realmenti (lesastrosa. Ate o init-io dessa poiltica, a terra
produzia pouco, mas tarnbérn a sua trihutação era insignificante;
hoje, a tributaçao é tnais pcsada sobre a terra e cia estO desassisti-
da. Basta considerar-se que, sobre a terra, incidern, hoje, o im-
posto territorial, 0 imposto de renda, o irnposto do INDA, o im-
posto (10 IBRA, o imposto referente a assistência ao trabaihador
rural c', finalmente, OS tributos niunicipais. Por outro ]ado, a terra
não pro(tuz mais; nao produz porque nOo ha assistência do Governo;
a pouca quc havia antes, mesmo desorganizada, extinguiu-se,
e não é possivel, assim, ao homem do interior, onde repousa,
(IC aigurna maneira, 0 sustento da Naçäo, aplaudir o Governo.
Ouvi tie vOrias vozes esse julgainento. Ate então, nOs podiarnos dizer
quc o Presidente cia RepOblica n5o tinha acertado, no que diz res-
peito 0 parte cconôrnica e financeira do Pais, rnas estava acertando
em relaçibo a outras mecii(ias. Agora, nós ternos o direito, se nOo a
obrigaçOo, de dizer que o Sr. Presidente da RepOblica acabai-á er-
rando cm todas as suas rnedicias. Sr. Presidente, é nccessário que
esse fato cheguc ao conhecirnento do Sr. Presidente da RepOblica,
por(iue se tielineia, no mornento, a falta (laquela confiança popular,
tibo in(liSpensavel ao Governo. Ernhoi-a nós, qUC estarnos rnais ii-
gados ao (',overno, possarnos enten(ler c justificar vãrias de
suas rncdidas, estarnos ficando sem autoridade para defender algu-
mas delas perante a opiniOo pOblica. E lastirnávei que tenharnos
que dizer isso, quando o Sr. Presidente cia RepOblica chega ao fim
de scu mandato. Mas irnpOe-se dizê-lo em qualguer época. NOs o
dissenios antes C devemos dizer agora, porque ainda é tempo de
S. Exa. rever muitas rnethcias desastrosas que tornou - E certo que
S. Exa. ainda continua pcnsando que a pareiha de burros que pos
para puxar o Brasil, no Ministério (Ia Fazenda e no do Planejamento,
nibo dcve ser mudada - Alas ainda é oportuno renovar aqucla adver-
téncia que fizemos a S. Exa -, hO clois meses, (ic que os burros já
estavarn scm forcas para sustar a queda (ia cam-roça no despenha-
dcim-o. Agora, ocorre o pior: des colocaram-se ladeira abaixo.
Nada, senao o milagre, pode deter os burros c a carroça.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, quem sai pelo interior de
Minas c ouve o (lepoimento do homern do carnpo, daquele que tra-
baiha e cuitiva urna propriedade corn a famnIiia; daqucle que tra-
1)alha no terra por intermédio de seus prepostos, mas que lcvou anos
para adquiri-la; daqucle que procura onde trabalbar para ganhar
a aiimentaçibo do dia; daquele quc procura urn lugar para per-
mnanecer, a espera de que ocorra urn rniiagre, ouve, a cada instante,
as suas queixas e tern de retransrnitir as reclarnaçöes ouvidas.

I
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Não podernos deixar, portanto, de nos tornar eco dessas palavras
c desse julgarnento, para que 0 Sr. Presiclente cia ReptThlica C as
autorj(la(les cleles tenham conhecirnento. Cabe, efetivamente, aos (lois
Minisiros - o (Ia Fazenda e o do Planejamento -- a orientacão da po-
utica financejra nacional. Alas a responsabiljdade final é do Sr. Presi-
dente da Repüblica, não apenas porque os escolheu, não apenas
porque vern endossando a poiltica desses Ministros, mas porque
OS manlém, despeito (IC todas as criticas, que nao nascern somente
no setor que se Ihes opöe, mas são mais vigorosas exatamente em
certos setores do Governo.

Jã é tempo de o Sr. Presidente (Ia Repüblica dispensar aten-
çãø a esses protestos que hoje se transformam em eco e que tal -
vez, amanhã, se transformem numa verdadeira gritaria. Já é tempo
de S. Exa. ouvir esses protestos e procurar ajustar as solucöes do
Governo a realidade do povo.

Não é necessárjo ter o que diz o Sr. Dias Leite, para convencer-
-se do desacerto da poiltica econômica do Governo Federal.

Aqui, pois, faco das minhas palavras ceo do que ouvi no
minha viagem realizada ao interior, no semana passada.

***

saber o quc fazer. Outros já Se viciararn nos jogos de cartas ou pe-
(tern esmolas, batendo as portas e escrevendo para os jornais pedin-
do (lonativos. Ha, então, essa mistura dos verdadeiros necessitados
coin oqueles que querern 0 titulo permanente (IC tuberculosos para
nao trabaihar, vivendo dos jogos, assistindo aos seus cineminhas
etc. Ent.-to, o que des fazem paia continuar em Belo Horizonte?
Comprarn o escarro positivo dos outros docntcs c, como são obri-
gados a it- ao Dispensãrio c depositor ali o material A fi-nte de
urn funcionário, fazern Ijior ainda pasmem Os Srs. Deputados:
levam o escarro Li hoca. Parcee nientira, mas é verdade. A que
ponto diego a (lesgraca! Essa jornalista deve procurar os funcio-
nArios dos (lispensarios de tuherculosos e medicos do Departarnento
da Secretaria de Saidc, para tornar conhecimento desta realidade
que hoje estou revelanclo Li Casa. Infelizrnente, tenho que faze-b.
Então, o nñinero de tubercubosos parece muito maior Li porta dos
dispcnsários. De maneira alguma querem voltar para as suas casas,
principalniente os que trabaiham na enxada, se podem levar uma
'ida boa aqui em Belo Horizonte, frequentando boites, matinês

aind, OS SilOS indinhas tie iaiias ( ( id outros •Togos du azar; C,
quantlo a coisa aperta, uina caitinha aos jornais, fazendo um apelo,
ou então o recurso de peclir de porta em porta.

I'alla de Assisténcia ao Tuberculoso

C) Sit. WALDOMIRO LOBO

Sr. Presidente, Srs. Deputados.

Ate que enfirn, alguem se interessou cm mostrar a opiniãc pü-
Mica o drama do tuberculoso pobre em Minas Gerais.

Quando, desta Tribuna, falo sobre esse assunto, alguns me
aplaudem e acham que tenho razão. Outros dizem que é demago-
gia. Assim, vai girando a roda da vida, mostrando a uns a verdade
C, a outros, apenas ilusöes.

0 Eslado de Minas vern publicando uma série de reporta-
gens polo esciarecer a opiniäo pñblica sobre o drama do tuberculoso.
A jornalista Edite Viana, encarregada dessas reportagens, merece os
aplausos desta Casa. Hoje, sua reportagem vem corn o tItulo Ma-
landros dizew-se luberculosos para ganharem a vida. Ponto pre-
lerido (IC reunião : próxiino ao Dispensirio Eta fala a verciade
aqui, mas não fala tudo. Diz a jornalista que os malandros fin-
gem-se tuberculosos para conseguirem alguma coisa daqueles que
acreditam na sua enfermidade. Mas, para seu esc1arecimento, devo
dizer que ha ainda outra coisa pior: ha aqueles que para aqui
vieram doentes, recuperaram a sañde, mas que, por não conseguirem
empregos porque sua condição de ex-doente é conhecida, ficam scm

E o cidadlLio vai, assirn, bevando a sua vida. Mas nem sempre
iSSO acontece (Olfl malandros; pode acontecer, tarnl)éin, corn aquebes
que, preinidos pelas circunstãncias, não conseguem trabaiho. As

Zes urn (boente sofre urna intervenção cinirgica e fica apenas corn
urn pulmão. Quem the dana emprego? Talvez pudesse conseguir
uina colocacLio comb vigia ou como funcioniirio de escritório. Mas
talvez niio tivesse competCncia nern resistência fisica para enfrentar
esses selvicos. Muitas vezes etc usa dlo mesmo expediente daqueles
malandros. Al é que devia haver amparo por porte do Governo,
depois dc a policia hover tornado conhecimento dos fatos. Seria
neccssãrio que o Sr. Sccrctãrio do Aciio Social, que ora fala no
fundacão do SOS c outras coisas rnais, procurasse saber o drama
em quc vivem essas criaturas pelas ruas de nossa cidade. 0 Cover-
no, que rnuitas vezes protege filhos de politicos, que os beneficia
corn empregos puhuicos, pant urn tuberculoso pobrc, recuperado, não
encontra possibilidade de cobocacão. Já não digo que o Governo
pudesse conseguir-bhe uma nomeação, mas, pelo menos, urn contrato,
a firn de que dc pudesse ter o direito de viver, de ganhar honesta-
mente a sua vida. Alas ninguern age nesse setor. Quando tocarnos
nesse assunto, desta Trihuna, costurnarn dizer que se trata dc de-
magogia. Eu digo para mirn mesmo: se o que eu faco é demagogia,
bendita demagogia, pois alguma coisa tenho feito em beneflcio do
povo. Acredito que, nesta Casa, os Srs. Deputados ja não fazcm de
aiim esse juIzo, pois conhecem 0 trabolho que realizo. Quancbo tra-
tarnos desse assunto, nós o fazemos de cabeca erguida. Quando do-
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giarnos urn jornal ou urna jornalista (i ue aborda o assunto do tuber-
culoso pobre, ninguérn nos pode criticar. Alias, estou esperando que
so publiquern novas reportagens a respeito, para apresentar a esta
Casa requerirnento de aplausos ao jornal e a jornalista. A opiniSo
pablica precisa Inesmo tornar conhecimento daquilo que realmente
Sc passa nesse setor. Enquanto isso, as pensöcs sanatoriais, consi-
deradas corno mal ncccssãrio, nSo recehein auxiiio (10 Goveino; 0
Governo Israel Pinheiro cia Silva nSo tern dinheiro para pagar-Ihes.
o nlesnio acontece corn as subvençOes (las instituiçOes de caridade;
o Projeto do subvençoes do excrcicio (IC 1965 tambéni n5o é apro-
vado por esta Casa. Ainda hem que nenhuin Vereador, Deputaclo
Federal on Estaclual quis tecer crIticas coin referenda ao assunto,
pois, se o fizessem, iria faltar-ihes autoridade moral, principalmen-
te por parte dos Deputados desta Assembléia que, na sua maioria,
reconhecem a sua ornissão. Tenho rccebido subvencOcs por parte
de alguns Deputados; apenas para excinplificar: o Deputado
Altair Chagas deu urna subvençSo de quatro rnilhOes e tanto; outros
Deputados já me informararn quo (lerarn dois milhöes. Vemos quo
estão procurando ajudar as instituiçöes que ampararn os tuherculo-
sos. 0 que falla é boa vontade poe parte (10 Governo, por parte
daquele cidadSo quo ocupa o Palácio da Liberdade corn o voto dos
que acreditararn na sua prornessa (IC quo iria realizar urn governo
em ritrno de Brasilia. Oportunarnente, alias, quero fazer aigurnas
reclarnaçoes corn referência no Governo do Estado.

Ternos, novamente, nesta Casa o Deputado dos "recadinhos",
Deputado José Fernandes Filho. Esperamos que S. Exa., naqueles
seus célebres recadinhos, se lembre de sugerir ao Sr. Governador
do Estado a soluçSo dos problemas angustiantes da nossa populaçSo.

Sr. Presidente, antes de concluir, quero que seja considera-
da corno lida, para que conste do rneu discurso, a reportagern do
jornalista Edite Viana, a que me referi no inicio. E a seguinte:

"1k1a1(uldros cizzein-se tuberculosos p(Lr(( fJUflhUFeIfl a

Ponto preferido de reuniäo: próxiino ao Dispensário

Reportagern de Elite \Tiana

0 tuberculoso indigente, corn todos Os dramas que provoca
no rneio social, propicia ainda nova e calamitosa forrna (le buriar
a vigilãncia da sociedade. Ern seu norne, rnendigos aumentam a
cada dia o rol dos pedintes falsos que enchern as ruas da Capital.
Ninguérn ignora que existe muito malandro na pele do rnendigo, e
a porta do DispensSrio é o local preferido por rnuitos desses "amigos
do alheio".
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Caso Prdtico

Conhcço, I)PSS()alflh(nte. 111)1, (Inc. andava arrastando-se as por-
las do r)ispens5rio. Tirou abreugrafia e era normal, rnas continuou
no porta. Urn (ha, urn funcionArio (Ia saa(le publica conseguiu, par-
ticulariiiente, uina cainioneta de urn amigo pal-a levA-lo A Santa Casa,
pois ninguCm quis apanha-lo, apesar de ter explicado que nSo se
tratava ile tuberculoso

Pensam que dc foi? Nunca. Agarrou-se no pilastra e não
foi rnesmo. Poe ali ficou ainda muito tempo. 0 ponto era born.
Viu-se depois quc tinhia inuito (linhilirn (lenten (IC ifliUlid() saco de
papel.

0 ponto C 1)011), JO (IeU ate crime ha l)OUC() tempo, quando
um catador de papéis foi esfaqueado por (lois tuberculosos, e to(IOs
ei'am "moradores" (haquele ponto.

Sei quo o Chefe do Departainento de Tuberculose já pediu
muitas vezes que façarn urn muro, coin portbes, a frente do Dis-
pcnsãrio, para evitar quo malandros façam dali verdadeiro covil.
Inclusive, a noite, vêem-se casais do narnorados sentados na grarna
'ontaminada, no peitoril da fi-ente, onde, dut-ante o expediente. iii.
berculosos cospern etc. Já houve muitos easos (IC hemoptises por au.

Corztraste

Fizerarn urn prédio rnodernissimo, bonito, corn rnuros nioder-
nos, portöes de grade, para o Hospital (10 Gastrenterite e o Centro
de Saiide Carlos Chagas. iIuito beiii, mas ficou agora o terrivel
contraste coin o prCdio imundo e scm recursos (10 Dispensarlo Ma-
nuel do Abreu.

Já quo o Centro do Sañde está tao born instalado, corn salas
de sobra, por quo nSo tern urn apareiho do abreugrafia ao menos
para o serviço de carteiras de saide, atestados etc.? Evitaria a pro-
miscuidade do doentes corn criancas e adultos, quo são obi-igados
a tirar seus atestados no mesmo aparolho e no rnesrna sala.

Existe
'

Como so ye, muita coisa errada por al E preciso
quo alguCrn as mostre e peca providências. Ternos quo defender a
causa do pobre tuberculoso e dos quo ainda não o sao, mas que
tern tudo para ser."

I
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Folk, de ASS jSIéRCIU ao llomein do Interior

0 SR. CARLOS MEGALE:

Sr. Presidente, Srs. Deputados.

Dñvida não resta tie que os colegas quo me antcccd(rufl
nesta Tribuna tratararn tie assuntos que clizem rcspeito aos in-
teresses do povo. Em primeiro lugar, o nobre Deputado Cicero Dii-
mont, reclamantlo contra pesados tributos impostos aos homcns que
mourejarn no interior. Aqui cstaiiios para tainbérn Soliclarizar-nos
cern S. Exa. Depois, o nobre Dcputi Li) Waldnniiio 1.1)1)0, quo.
a prirneira vez que entrou nosta Casa, levantou uma grande cruzada,
uma handeira de respeito e do solidariedade liurnana e cristã, que
é aquela de amparar os tuberciflosos pobres. A S. Exa. jd dci, cm
vezes anteriores, a minha soiidaricdaçle c os mcus aplausos, quo
renovo agora.

Ocupo esta Tribuna Para tratar tie assunto relacionado corn
a gente do interior. Hornem vivido no interior, em contato corn
aqueles que são lernhrados apenas As vésperas das elciçães c na
Jiora tie pagar impostos, sci que esses hoinens sofrein a vida toda
Jarnais reclamaram; e, homens terncntes a Deus, jamais fizeram sub-
versão da ordcm. A ünica Coisa que querern é que os politicos 0 a
poiIcia não lhes facarn perseguição, que Os tleixern trabalhar cm
Paz , pois, se isso acontecer, continuarão no amariho cia terra,
CUfl(Iando-a, para quo cia pos.sa produzir. Nós outros ternos vida
mais folgada, corn Os prazeres e o conforto cia civilização, e permi-
timos quo essa gente fique IA no interior, clesgraçadamentc esquecida.

Ainda agora, visitando minha cidacic natal Vicosa que
tern algurna assistência hospitalar c escolar, fui ver urn amigo quo
passava mal nurn hospital. Piide, então, assistir a cheIa, au, tic
urna viüva, trazendo urna criança, por caridade, num jipe. Esse me-
nino contava cerca de três anos; ao prirneiro contato corn o me-
dico, foi constatado que so achava corn tétano. 0 medico disse da
dificuldade de seu tratarnento, uma vez quc o soro custa muito
caro. Cotizarno-nos, então, no sentido de quo recebesse Os prirneiros
socorros. Outro medico, no ontanto, dissc quo a criança prccisava
ficar isolada num quarto escuro.

Vim de lá corn a intcncão de ocupar osta Tribuna e fazer
urn apelo ao Sr. Governado p e ao Sr. Secretãrio das Finanças, no
sentido de que as verhas por nós cladas aos hospitais, as creches e
as cantinas escolares sejarn liberadas, imediatamente.

Nenhum dc nós ignora a dificuldacle por que passa o erãrio;
nonliuin do nós tern ddvidas tie que os hornens que ocupain postos
do inando do Executivo ou do Legisiativo tie nosso Estado tenham
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Os I)ror)ositos mais sinceros e rnais honestos. Alas o povo n5o pode
viver dos propósitos honestos e sinceros de nós outros. Isso preci-
sa ser obetivarnente trata(Io. Dai a nossa permanência nesta Casa
-((mo rcpresentantc do povo, corno hornern que recebc dos cofres
pub!icos o dinheiro do sacrificio por que essa gente passa. E um
avillamcnto aos qile trahaiharn, ãqucles quo lutam no interior para
a nossa manutcnção nesta Casa, àqucles quo as vezes enfrentarn
a policia, brigarn corn os adversãrios, a firn tic quo tenharnos uma
Trihuna pain falar em favor (Jas instituicöes e do povo -

l"aço, novaniente, urn apelo no Sr. Governador. Não o faco
no sentido do crItica, n5o o faco como hornern que não votou em
S. Exa. e quo nesta Casa tern mnantido uma atitude mais do mdc-
jiendfncia - Não sou governista, e a Casa o sabe, rnas (IOSCjO dizer
o ficarei satisfeito so puder faze-b, no tCrmino do mandato do Go-
vorno do Sr. Israel Pinheiro, que sun oleição foi rnerecida. Confia-
mos em S. Exa., inns é preciso que, aifl(Ia quo coin sacrifIcios -
a)rque sabcrnos quo Para 0 paganiento das verhas destinadas aos
luispitais do interior, as creche, as cantinas escolares, as irrnanda-
(Los do Sim Vicente do Paulo, o Governo rcaimentc farã sacrifIcios -
o Governo pague a essas instituiçöes, porque todo o sacrificio será
lI)cnçoado. Quo corte outras despesas; mnas, estas, S. Exa. não podo
cortar. Repito: nós conseguimos urna vitória nesse sentido, vitória
quo C mais (10 Governo o do povo do quo tie nós outros. Procurare-
mnos o Sr. Secretário das Financas, conversarernos corn S. Exa. e
'amos expor-ihe minuciosarnento o assunto - o quo acredito quo
outros jñ fizoram par ver se conseguirnos o pagarnento das verbas
par os nossos hospitais. Nesta Casa ha medicos, ropresentantes
do povo quo exercorn a Medicrna; c S. Exas. estão acosturnados
a auscultar o hater do coracão daqueios quo estão entre a vida e
a morte; nas noitos escumas o chuvosas, sacm do suns casas Para
assis[ir os quo estão doles nocessitanclo, aqucios que, morando na
m-oça, nao podem vim it cidade e são assistidos pom S. Exas. no in-
terior. Conhecem, portanto, S. Exas. as penñrias a quo cstá sujeita
essa gento. E nós outros, quo estamos aqui confortaveirnento insta-
lados, nos esquecenlos do quo aquoles quo nascerarn sob o mesmo
cCu do Brasil, aquoles quo falam a nossa mosma lingua, quo arnam a
mnesmna handeira, sofrom as rncsrnas dores, ricmn nas mnesrnas satisfa-
çöes, estão sofrendo. E, pom .ulpa do queiii? Por cuipa prOpria taivez,
ou porquc tiveram a desdita (10 nascer pobres, on pola in-
felicidade do os governos naO Os ajudaremn a cursar sequer o prima-
rio, pois no interior muitas vozes não ha escolas, não ha profes-
sores, não ha cStra(laS e, so ha estradas, estas ficarn a quatro ou
cinco lCguas da cidade onde podern receher as primeiras iicöes.
A culpa cabe, antes do tti(lo, a nOs, mas, antes de nós, cabe aos go-
vernos, pois 6 destes a responsabilidade do zelar pela sun gente.



* * *
SR. WALDOMIRO LOBO:
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Estcndemos a iriio a palrnatória. Alas a verdade é que esse
csta(lO (Ic colsas niio pode continuar. 0 (JUC adianta cu falar, aqui,
e a minha palavra se cliluir nas paredes deste recinto? Que a(lian-
Ia quo a imprensa diga algunia coisa amanhi, Sc uma scmana (ICI)OiS

Judo estarA cS(jUcCidO, C 0 POVO enntinuará morrendo a mingua,
corn forne e scm mediearnentos para curar seus males? 0 povo quer
trd)a1har. 0 hornem não olha o ilia de so] nern o dia (le chuva
para ir a roca plantar. Dai, faco urn apelo a S. Exa., o Sr. Gover-
nacior do Estado, c a S. Exa., o Sr. Secretário (Ia Fazenda, no sentido
de que olhem, ambos, este quadro que acaho do descrever, que
des perscrutein os medicos que sao filiados ao ex-PSD, os homens
qUc viveni no interior, muitos dcies na Zona cia Mata e no Vale
do Rio Doce c, entao, poderao verificar a situacão de miséria e (IC

penüria em que vivern Os flOSSOS irmos, nido por culpa deles, mas,
repito, por culpa nossa C (10 Govcrno.
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Algurnas delas dizem que him cinco meses näo recebem seus venci-
nientos, encontrando-se em condiçöes as mais desoiadoras, porque
tmnm encargos de familia.

Formulamos, entimo, urn apelo a S. Exa., o Sr. Governador do
Estado, para quc providencie esse pagamento, pois não é possivel
ci uc exijarnos das professoras csforco tiio penoso e não ihes seja
fcito pagamento em dia, para que elas possam suportar os encargos
da niissimo que ihes é deferida pelo Estado.

Corn estas palavras, Sr. Presidente, dcsejo, aqui, em adendo
As palavras do Deputado Carlos Megale, que também subscrevo, que
taiiIt)eIfl cnclosso, apclar para quc pagucmn As mestras de Minas Gerais.

***

Reclarnaçdo contra Engavcfatnento (IC Pro posicão

Ho,neimaqein a Revisto Comércio e Inddstria
Sr. Presidente, Sos. Deputados,

Jr

0 SR. ODILON RODRIGUES:

Sr. Presidente, Srs. Deputados.

Aprescntei, hoje, Requerimnento cuja justificativa é longa.
Procurarci, porém, sintetizá-la.

Todos sabemos o quanto a iniprensa luta, sobretudo de al-
guns anos a esta parte, dada a e1evaço do dusto do papel e da
maquinaria de quc cia necessita. Por isso, a revista Comércio e In-
dustria é (ligna (Ic louvor, ciu in do amplia as suas instaiaçöcs, quando
inc-Ihora os scus scrviços em bencficio da coictividade. Especialmen-
te quando se trata do rcvista quc Sc dedica a assuntos econômicos,
scm desprezar os de intcresse social. Assim, (leve mnerecer, desth
Casa, aplausos os Inais calorosos, pclo csforco qUe vern realizando
para atcnder a scus inánlcros leitores.

Por essa razão, Sr. Presidcntc, encaminhei a Mesa urn Reque-
rirnento cm quc solicito scjam cndereçadas congratulaçöes àquela
revista, p&a sua ampiiaçiio, nesta hora.

Pagainerm/o as Prof essoras Qucro, ainda, acrescen-
tir As palavras do nobr:, I)cputailo Carlos Megale urn apelo an Sr.
Governador do Estado, aos Srs. Secrctários da Educaçiio e da Fa-
zcn(la, para que providencicirm o pagamento As mestras de Minas
Gerais. Ainda hi POUCOS dins, viajando pelo interior, fui procura-
(10 por pN)fcSSoraS contratadas, c mnesmo professoras já ha mnuito no-
mcadas, que alegam nibo cstar recebendo seus vencimentos em dia.

Esto acontecendo, nesta Casa, coisas engraçadas. Apresenta-
mos urn Requerimento jim him muitos clias, convidando o Governadcw
I.P. da Silva a comparecer a esta Assembléia, convite honroso, alias,
porquc foi aqui que S. Exa. tornou posse. Esse Requerimento estim
cngaVeta(1O ou, corno diziamn os antigos, encabreslado por ai. E
niio aparece ninguérn para soltil-lo.

Ora, o Requerirnento n. 9 1.302, convidando o Sr. Secretimrio
ila Saud(, foi aprcsCnta(lo no dia 20. Corn que rapidez veio ao Pie-
nimrio para ser discutido c votado! Estamos no dia 22 e, como diria
o Chico FuIim, foi apresentado o Requerimento antonte e hoje está
scndo discutido. Francarnente, Srs. Deputados, acho que isso é uma
injustica que estimo comctendo corn o Governador I.P. da Silva. Dci-
xam passar a frcntc do Rcquerimento que o convoca urn Requeri-
rnento dc convocaciio de urn Secretimrio.

Gostaria, Sr. Presidente, que V. Exa. providenciasse para que
inc inforrnassemn onde anda o Rcquerirndnto de minha autoria, con-
vidando o Governador do Estado para comparecer im Assembléia Le-
gislativa (10 Estado de Minas Gerais.

Não sci quais as razimes da apresentacimo cicsse Requerimento
(10 Dcputado Hornero Santos, de vez quc dc não tern nem justifica-
tiva, para que os Sos. Deputados fiquemn esciarecidos e possarn dat
urn voto conscicnte solire o mnesmo. 0 Requerimento estim assirn re-
digido:
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"Exmo. Sr. Presidente do Assernhléia Legislativa (10 Estaclo
dc Minas Gerais.

0 Deputaclo quc este sub.screve, na forma regimental c cons-
titucio.nal, requer seja endereçado convite ao Exrno. Secretário de
Estado do Saiide e Assistência, 1)r. Austregésilo (IC Mendonca, para
rue 'ornp'rcç perante a Assernbléia Legislativa porn prestar esela-
recimentos sobre sua atuacäo a frente daquela Pasta. S. Exa. dcverá
marcar (110 e hora, sugerindo-se, porem, e dcsdc jé, as (labs de 22
ou 23 (10 corrente rnês.

Sala das ReuniOe, 20 dc junho de 1966.

Homero Santos"

Eu, i)or exemplo, gostaria de saber por que razéo se convoca
o Sr. Seci'etério da Sathie a esta Casa. Esté em discussao a propo-
siçao, Srs. Deputados; tern a palavra 0 autor do Requerimento ou
qualquer Depulado para responder minha indagaçio. A]-um dos
Srs. i)eputados saberia responder? Dolorosa interrogaçño estal...
Ninguém respo.ndc a eta. E é born que fique bern esciarecido estar,
hoie, 0 nosso Plenii'io hastante enfeitado; estüo presentes vários re-
presentantes (10 POVO. Entrelanto, ninguérn me pediu urn aparte, para
esciarecer a este modesto I)cputado a razilo pela qual está sendo
convoca€lo 0 Sr. Secretéi'io da Sañde.

o Rcc1uerirnc'nto (IC rninha autoria, envocando a esta Casa
o Sr. Governador do Estado, aprese.ntaclo he vCrios dias, e que já
peidcu 1) l'aZo regimental para receher parecer - sei qud será esta
a informaçéo da Mesa, porque to(los conhecernos 0 Regimento -
(leveria vir a PlenArio c, 'tC rncsrno, ser votado antes desta propo-
siçao. Esia, ai, Uflia 1)00 opoi'tunidacic para eu fazer urna obstrucao.
Pode esta Casa ficar cei'Ia (IC ciue, se a indagacão uue fiz C Mesa nCo
liver resposla favorCvel, you obstruir todo o trabaiho da Casa, ate
(ILIC apaI(ça (1 i(IeU Requerirnento, para dehhcraçao (10 PlenCrio
SerC que est.-to esperando ciue a Assembtéia entre dIn recesso, para
que 0 rneu Requerirnento fique dormindo o sono da inocência, em
unia gaveta qualquer desta Casa? NCo . Entiio, que ficiucin dorrnindo
tO(laS as (lernuis pois you colneçar, hoje, a minha ohs-
trucao, como disse, se a rcsposta clue me for dada nCo me parecer
JUStO

o auto!' (10 Requerirnento ileveria tee i'azao para apresentar a
proposçao Poe (Joe flao apresentoil justificativa? 0 rneu Requeri-
menlo apresenta justificativa hem clara. Esse Requeriniento passou
na frcnle do meu. NCo sci poe qua. 0 rncu Requerirnento cstá en-
gave tado e corn prazo esgotado. 0 povo e a imprensa me pergun-

taiii sobre o Requerimento. 0 traballio está sendo feito no sentido
de deixá-lo engavetado. A Assembléia entra em recesso e en, na-
turalmente, nCo you esquecer, porque nao sou desmemoriado, quais
as perguntas que serão feitas ao Governador. E claro que, conforme
a tradiçao da Casa, ninguém vai tratá-lo mal.

Agora, you obstruir. Irei falar depois, pedirei verificação de
quorum e usarei de outros expedientes, ate que digarn que dia
virá para o Plenário o meu Requerimento. Aqui diz que o Secretã-
rio da Saiide comparecerá a Assembléia, para prestar esciarecimen-
tos sobre a sun atnacão C frente daquela Pasta.

Por que ha interesse em ouvir o Secretário, e desinteresse
cm ouvir 0 Governador?

* **

()posicdo ao Voto Indirelo

0 SR. JOAO 7C0:

Sr. Presidente, Srs. Deputados.
0 ilustre LIder da ARENA nesta Casa, Deputado Aureliano

Chaves, requer congratulacOes corn os candidatos Arthur da Costa e
Silva, Ministro da Guerra, e corn o Sr. Ministro Pedro Aleixo, pelos
discursos que pronunciararn na Convencão da ARENA, quando tive-
ram sua candidatura lancada a presidência e vice-presidência da Re-
pCblica, respectivamente.

Realmente, o pronunciamento daqueles ilustres brasileiros mere-
ceria o aplauso desta Assembléia, nCo fosse a circunstância especial
em que se verifica o lançamento da candidatura. Se, na verdade,
nurn regime democrático, é justa e licita manifestacao favorável a
pronunciainento de candidatos a presidência e vice-presidência da
Repñblica, na abual circunstCncia, o poder agachado em que se trans-
formou o Poder Legislativo nao pode e não deve aplaudir pronun-
ciamento de candidatos que foram lancados e que serAo eleitos pela
forma antidemocrática do voto indireto. Além desta cunsideraçao
de ordem inicial, é preciso adotar a posicão que adotaram os ho-
mens do MDB, de inteiro repddio C forma de cleicao indireta que
se vai fazer e de inteiro repidio C conducao dos problemas nacio-
nais como vem sendo feita pelo Governo Castelo Branco. Procura-
iIanos buscar (se houvesse ainda esperanca), no pronunciamento de
urn candidato que tudo indica serC o futuro Presidente da Repdblica,
alguma coisa que nos desse esperanca de ver o Brasil mudar, entrar
na senda do progresso, corn reais perspectivas de evolução do Go-
verno, no sc.ntido de implantar, em nossa Pátria, uma democracia
verdadeira. Mas é que, na análise dos discursos dos candidatos, dois
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pontos priricipais ferem Os principios que os hornens do MDB se
clecidirain a aulotar: o prilneiro, como já citei, a forma pela qua]
se viii fazer eleiciio, anti deinocraticarnente, cassando do povo o di-
reito de escoiher seus representantes, e o segundo é que, no pronun-
cuamento dos futuros mandatirios cia Nação, nenhuma referêncua se
fez, nacla se falou a respeito do absurdo da posico coin a qual no
concorcuarnos, tie inteira entrega de nossas riquezaS minerais a grupos
internacionais. Näo houve uma linha, uina pa]avra sequer em de-
fesa do nosso rninério, que todos nós teinos obrigacão de defender.
Ndo houve, dii parte dc S. Exit., o Si. Ministro cia Guerra, nenhurna
referência aos problemas que afligem a nossa populacão e que se
relacionarn coin politica econômica e financeira adotada pebo Mi-
nistro Roberto Campos. Não houve, da parte de S. Exa., nada que
pudesse significar, para o povo brasileiro, esperança de dias meiho-
res, esperanca (IC estahilização do custo de vida, de que amanhib
pudesse o povo voltar a exercer phanarnente seu direito de cidadào,
escoihenclo livremente seus mandatários.

E, por isso, Sr. Presiclente, Srs. Deputados, como componen-
te cia Bancacla do Partido Oposicionista, estou nesta Tribuna para
afirmar esta posicibo e dizer que tenho votado c continuarei votando
contra este Requerirnento, porque acho que, realmente, o pronufl-
ciarnento dos candidatos do Partido Situacionista nacla significa para
o povo, para o aprimoramento do regime democrático e para a cam-
panha que estamos encetando, em defesa da nossa soberania e das
nossas riquezas.

Contra o Voto Indireto

0 SR. DALTON CANABRAVA:

Ocupo a Trihuna, neste instante, para encaminhar a votacão
do Requerirnento, dc autoria do Sr. Aureliano Chaves, de congra-
tulaçöes coinos eminentes brasileiros, Ministros Arthur da
Costa e Silva e Pedro Aleixo, pelos discursos que proferiram na
Convencão (Ta ARENA ue Os indicou, respectivamente, candidatos
A presidência e a vice-presiclência da RepiThlica, para os próximos
quatro anos.

Da Revolucibo de 31 de Marco resultaram, no quadro politico
1)rasileiro, duas posiçöes: urna, assurnida pela ARENA, de apoio no
Governo; outra, assurnida pelo Movitnento Democrático Brasileiro,
de oposico a esse inesmo Govcrno.

A custo se formou a Oposico, como todos sahem. Tivemos,
W, dc tomar emprestados alguns Deputados; comprar-Ihes os passes,
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(tiC nos forani cedidos pelo Sr. Presidente. Assim, a Oposicão, o
MDB, não é totalmente urn partido de oposiçiio, porque nele estão
ingressando elementos do próprio Governo e que desmascaram, ate
certo ponto, a autenticidade oposicionista (10 Partido. 'Alas o MDB
pretende representar o sentimento popular, o repñdio do povo bra-
sileiro, na sua quase unanimidade, pelas atitudes do Governo empos-
sado logo após a vitoriosa Revolucão de 31 de Marco - roubada
a esse mesmo povo.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, urn elernento da Bancada opo-
sicionista não poderia, de forma alguma, congnatular-se coin discur-
so de candidatos que serão, certamente, Os próximos governantes
deste Pais, através de urna eleiçao que nao será exercida pelo povo.
Naquele dia fatjdico, em que esses dois ilustres cidadãos foram esco-
Ihidos, em nome do povo, como candidatos a presidente e a vice-pre-
sidente da Repdblica, 0 povo não se manifestou; o povo não tornou
conhecimento dii convençibo; o povo não a sentiu; o povo não esco-
lheu esses candidatos. A escolha se fez em ambiente fechado.

Foi urna cscolha a sua revelia, urna escolha a qual o povo
não teve acesso, quando deveria ser enpraça pñblica. Eu não p0-
deria concorciar coin assirn pronunciados. Por isso, apre-
sento o rneu repüdio por esse Requerirnento, ernbora partido do Sr.
Aureliano Chaves, que nos merece a melhor admiração e amizade
e que continua, em nosso coracão, sendo o grande LIder. S. Exa.
se colocou, neste particular, do outro lado, porque veio do povo e
estâ pedindo congratulaçOes coin 	 candidato antipovo. No refe-
rido discurso, o candidato disse que vai continuar coin programa
do atual Governo. Assim, não pode ser aplaudido pelo povo, e vai ser
inn desgosto par dc.

Apesar do respeito que ternos, tarnbém, pebo passado demo-
crático do Ministro Pedro Aleixo, não podernos concordar coin
aprovacäo desse Requerimento. Ele foi sernpre urn politico que se
bateu pelas mais beTas tradiçöes dernocráticas do Pais, urn dos
haluartes do regime democrático entre nós, e que sempre mereceu, de
nossa parte, a mais viva adrniraçao; mas, comb candidato irnposto
ao povo, não poclenios concordar coin 	 Exa. E coin 	 que ado-
Lambs esta atitude, porémn, como membro do MDB, tentamos repre-
sentar as legItirnas aspiracöes populares e não podemos concordar
corn esse voto dc congratulaçöes.
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Contra Voto de Con gratiilacöes corn os Ministros Costa e Silva e
Pedro Aleixo

0 SR. GENESCO APARECIDO:

Sr. Presidente, Srs. Deputados,

E corn verdadeiro sentirnento de hrasilidac1e que virnos a Tn-
huna formular nosso repüdio pelo Requerimento de congratulacöes
corn Os Ministros Costa c Silva e Pedro Aleixo. Não podemos con-
cordar corn a aprovacão desse Requerirnento, porque aprendemos
corn Pedro Aleixo que deve haver democracia neste Pals. A nossa
surprcsa, agora, fol enorrne, quando o Sr. Pedro Aleixo vern de acei-
tar a sua candiciatura cm urna convencão fechada, urna convencão
da qual o povo n5o pôde participar, para eleicão indireta. Não p0-
demos concorilar que seja votado esse Requerimento, porque ele
é antidernocrático e nSo rcprcsenta a expressão popular, nern o pen-
sarncnto do povo. Deixamos, aqui, o nosso rnais veernente e o mais
bravo de todos os protestos contra a votaçäo do Requerimento, porque
dc é, antes de tudo, opressão total ao povo. Não acreditarnos em de-
mocracia onde n5o haja voto livre e direto. Retirarno-nos nesta hora,
dcstc microfone, deixando aqui o nosso rnais veemente repüdio pela
votacao do citado Requerimento.

PARECERES

PARECER PARA 2.; DISCUSSAO DO PROJETO N. 9 1.051/64

Comissdo de Educaciio e Cultura

0 Projeto n. 9 1.051/64, de autoria do nobre Deputado Spártaco
Poinpeu, dispöe sobre a criac5o da Escola Profissional de Trés Co-
raçôcs c dá outras providências.

Trata-se de medida justa e oportuna, que visa a dar assistência
ao inenor dcsamparado e abandonado, possibilitando-lhe uma profis-
sao. Sornos, portanto, favoráveis a aprovacSo do Projeto, em segunda
discussao, taT como se encontra elahorado.

Sala José Proença, 15 de junho de 1966.

Lourival Brash, Presidente 	 Agostinho Campos Neto, Rela-
tor -- Ataliba Mendes - Benedilo Xavier.
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PARECER PARA 2. DISCUSSAO DO PROJETO N. 0 1.051/64

Corn issdo dc Finanças, Orçarnento e Tornado de Contas

0 Projeto n. 9 1.051/64, de autoria do nobre Deputado Sparta-
Co Pornpeu, dispoe sobre a criaçSo cia Escola Profissional de Três
Coraçöes e dá outras proviciências.

Trata-se de medida justa e oportuna, que visa a dar assistência
ao rncnor desamparado e abandonado, possibilitando-ihe urna pro-
fissSo.

Quanto ao aspecto orçarncntário decorrente da vigência da
presente proposicão, estib amparado pcia Lei n. 0 2.645, de 27 de no-
vembro de 1962, cm scu artigo 2., parágrafo 1., item II.

Sendo a medida justa e de grande significacão, esta Cornissão
proclarna sua aprovacibo, cm 2. discuss.-to, nos terrnos em que foi
elaborada.

Sala José Proenca, 22 de junho de 1966.

Martins Silveira, Presidente - Athos Vieira de Andrade, Re-
lator 	 José Luiz Baccarini 	 Alviinar Mourão - Maria Pena.

PARECER PARA 39 DISCUSSAO DO PROJETO N.° 3.649/66

Cornissão Executiv4

0 Projeto n.9 3.649/66, dc autoria desta ComissSo, que modi-
fica a rcdacao dos artigos 39 e 70 da Resoluçibo n. 9 738, de 27 de de-
zernbro de 1965, e dá outras providências, foi aprovado ern 2. ; dis-
cussibo, dc acordo corn o Substitutivo.

Assirn sendo, somos de parccer favorável a sua apnovação em
3. discussSo, nos terrnos do Projeto e do vencido.

Sala de Rcuniöcs cia ComissSo Executiva, 22 de junho de
1966.

Ledo Barges, Prcsidentc 	 Afloat Fares, Relator 	 Pinto
Coelho - Jodo Navarro	 Mario Hugo Ladeira - Reny Rabello.

PARECER DE REDAcA0 FINAL

Cornissdo de Redo cao

0 Projeto n.9 3.531/66, dc autoria do Sr. Lourival Brasil,
que declara de utilidade püblica o Abrigo Santa Helena, corn



sede na cidade de Juiz de Fora, foi aprovado nas discussöes regi-
mentais, scm efllefl(la.

Sornos, portanto, de parecer que se ihe dê, como final, a re-
(Iacao abaixo, que está dc acordo corn o Projeto, para que, sob esta
forma, seja enviado a sancão.

sociedadc civil vie fins elucIivos c religiosos, corn sede em Belo
I [oiizonte.

Art. 2. - Revogadas as disposiçöes em contrãrio, esta lei en-
tari cm vigor na data de sua publicacSo.

Sala José Proenca, 22 de junho (Ic 1966.
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PROJETO N.° 3.531/66

Declara de ulilidade pdblica o Abrigo Santa
Helena, corn sede nu cidcide de Juiz de Fora.

A Assembléia Legislativa do Estado (le Minas Gerais decreta:

Art. 1. 0 	Fica declarado de utilidade pñblica o Abrigo Santa
Helena, coin sede na cidade de Juiz de Fora.

Art. 2. - Revogadas as disposiçöes em contrário, esta lei
en[rar eni vigor na data de sua publicacão.

Sala José Proença, 22 de junho de 1966.

Curios Me gale, Presidente - Jairo Magaihâes, Relator - Al-

vitnar Mourão.

PARECER DE REDAcx0 FINAL

Corn issão de Redação

0 Projeto n.° 3.557/66, de autoria do Sr. Jairo Magalhães,
que reconhece de utilidade pñblica a Fundação Seráfica de Edu-
cação da Paróquia de Nossa Senhora de Pompéia, corn sede na
cidade die Belo Horizonte, foi aprovado nas discussöes regimen-
tais, scm ernenda.

Assim sendo, sornos de parecer que Se ihe dê, corno final,
a redacSo abaixo, que está de acordo corn o Projeto, para que, sob
esta forma, seja enviado a sanção.

PROJETO N.0 3.557/66

Recorthece de utitidade páblica a Fundacdo Se-
rcifica de Educacdo da Paróquia de Nossa Senhora
c/c Porn péta, corn sede na cidade de Belo Hori-
zonte.

A Asscrnhléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1. - Fica reconhecida de utilidade pdblica a FundaçSo
Seráfica de Educacão da Paróquia de Nossa Senhora de Pompéia,

Curios Megale, Presidente 	 Jairo Mugaihües, Relator 	 Al-

viniar Mourdo.

PABECER DE REDAAO FINAL

Cornissdo de Redação

0 Projeto n. 0 3.558/66, de autoria do Sr. Manoel Costa,
que (la a denominacSo de Professor Fábregas ao Ginásio Es-
tadual da cidade de Lurninárias, foi aprovado nas discussOes regimen-
tais, scm emenda.

Somos, pois, die parecer que se the dê, corno final, a redação
abaixo, que está de acordo corn o Projeto, para quc, sob esta forma,
seja enviado a sancão.

PROJETO N.0 3.558/66

Dá a denornincicdo de Prof essor Fdbre gas uo
Gincislo Estadual da cidade de Lurnindrias.

A Assernbléia Legislativa do Estado die Minas Gerais decreta:

Art. 1. 0 -. Dcnominar-se-á Professor Fábregas o Ginásio Esta-
dual da cidade de Luininárias.

Art. 2. - Revogadas as disposicöes em contrário, esta lei
entrará em vigor na data de sua publicacSo.

Sala José Proença, 22 de junho de 1966.

Curios Megaie, Presidente - Juiro Magaihdcs, Relator - Aivi-
mar Mourão.

PARECER DE REDACO FINAL

Cornissüo de Redacño

0 Projcto n. 0 3.559/66, de autoria do Sr. Manoel Costa,
que dá a dcnominacão de Padre JoSo Neiva ao Ginásio Estadual
de Santana da \Targcrn, foi aprovado nas discussOes regimentais,
scm cmenda.
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Assiin, sotnos de parecer que se ihe dê, como final, a redaçSo
abaixo, que está de acordo corn o Projeto, para que, sob esta forma,
seja enviado a sancSo.

PROJETO N.9 3.559/66

Dá a denominacao de Padre João Neiva ao Gi-
ndsio Esladual de Santana da Vargem.

A Assembléia Legislativa do Estado tie Minas Gerais decreta:
Art. 1. - Denonjjnar-seá Padre JoSo Neiva o Ginásio Esta-

(lUal da cidacle de Santana da Vargern.

Art. 2. - Esta lei entrará em vigor na data de sua publica-
çSo, revogadas as disposicOes em contrário.

Sala José Proença, 22 de junho de 1966.

Curios Megaic, Presidente - Jairo Magauiaes, Relator - Alvi-
mar Mourão.

PARECER DE REDACAO FINAL

Corn issulo de Redaçao

0 Projeto n. 9 3.563/66, de autoria do Sr. Manoel Costa,
que dá a denominacSo de Dorn Othon Motta ao Colégio Normal
Oficial da cidade de ConceiçSo do Rio Verde, foi aprovado nas dis-
cuss(es regimentajs, scm emenda.

Somos, pois, de parecer que se Ihe dê, como final, a redaçao
abaixo, que está de acordo corn o Projeto, para que, sob esta forma,
seja enviado a sanção.

PROJETO N.9 3.563/66

Dd a denominaçulo de Dom Othon Motta ao Go-
légio Normal Of icial da cidade de Conceiçao do Rio
Verde.

A Assernhléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1. - Denominar-se-ã Dom Othon Motta o Colégio Normal
Oficial, corn sede na cidade de Conceiçao do Rio Verde.

Art. 2. - Revogam-se as disposicoes em contrãrio, entrando
esta lei em vigor na data de sua publicaçao.

Sala das ReuniOes, 22 de junho de 1966.

Carlos Megaic, Presidente - Jairo Mcigalhaes, Relator - A lvi-
mar Monrão.
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PARECER DE REDAAO FINAL

Corn issulo de Redaçao

0 Projeto n. 9 3.565/66, de autoria do Sr. Wilson Modesto,
que cia a denominacao de Presidente JoSo Pinheiro ao Ginásio
Estadual de Santos Dumont, foi aprovado nas discussOes regi-
inentais, sem emenda.

Somos, pois, de parecer que se Hie dê, como final, a redaçao
abaixo, que está de acordo corn o Projeto, para que, sob esta forma,
Leja enviado a sancSo.

PROJETO N.° 3.565/66

Dá a denorninaçulo de Presidente João Pinhel-
ro ao Gindsio Estadual de Santos Dumont.

A Assernhléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1.' - 0 Ginásio Estadual da cidade de Santos Dumont,
criado pela Lei n. 9 2.305, de 3 de janeiro de 1961, passa a denomi-
nar-se Presidente JoSo Pinheiro.

Art. 2. - Revogadas as disposiçOes em contrário, esta lei en-
trará em vigor na data de sua publicaçao.

Sala José Proença, 22 de junho de 1966.

Curios Me gale, Presidente - Jairo Magalhães, Relator - Alvi-
mar Mourulo

PARECER DE REDAAO FINAL

Comissao de Redaçao

0 Projeto n.9 3.593/66, de autoria do Sr. Geraldo Quintão,
que dá a denorninaçao de Ginâsio Estadual João XXIII ao Ginásio
Estadual de Ipatinga, foi aprovado nas discussOes regirnentais, sem
emenda.

Somos, portanto, de parecer que se ]he dê, corno final, a re-
dacSo abaixo, que está de acordo corn o Projeto, para que, sob esta

I

	
forma, seja enviado a sançSo.
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PROJETO N.9 3.593/66

lid a denomina cáo de João XXIJ1 ao Gindsio
Estudual de Ipatinga.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1. - Denominar-se-á João XXIII o Ginãsio Estadual da
cidade de Ipatinga.

Art. 2. 	 Revogam-se as disposiçöes em contrãrio, entrando
esta lei em vigor na data de sua publicacão.

Sala José Proenca, 22 (le junho de 1966.

Curios Megale, Presidente - Jairo Magalhães, Relator - Alvi-
mar Mourão.

PARECER DE REDAc A0 FINAL

Comissão de Redação

0 Projeto n.' 3.594/66, de autoria do Sr. Geraldo Quintão,
que dá a denorninacão de Ginásio Estadual São Sebastião ao Gina-
sio Estadual de Timóteo, foi aprovado nas discussSes regimentais,
scm emenda.

Somos, pois, de parecer que se the dê, coino final, a redacSo
abaixo, quc estã de acordo com o Projeto, para que, sob esta forma,
seja enviado a sançSo.

PROJETO N. Q 3.594/66

Dd a denominaçâo de Gindsio Esladual São Sc-
bus/lao ao Gindsio Estadual de Tirnóleo.

A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1. - Denominar-se-á Ginásio Estadual São Sebastião o
Ginãsio Estadual da cidade de Timóteo.

Art. 2. 1 - Revogam-se as disposicbes em contrãrio, entrando
esta lei em vigor na data de sua publicacão.

Sala José Proenca, 22 de junho de 1966.

Curios Megale, Presidente - Jairo Magaihâes, Relator - Alvi -

inca Mourão.

PABECEH DE REDAAO FINAL

Comissão de Reda cáo

0 Projeto de Rcsolução n. 9 3.610/66, de autoria da ComissSo
Executiva, que (lispOe sobre a criaçSo do Serviço de Radiotelegrafia
da Assembléia Legislativa, foi aprovado nas (liscussöes regimentais,
(OW emenclas

Somos, portanto, de parecer que se Ihe dê, corno final, a re-
dacSo abaixo, que estã de acordo corn o Projeto a o vencido, para
que, sob esta forma, seja enviaclo a sançSo.

PROJETO DE RESOLUçA O N. 3.610/66

Gnu o Serviço de Radiocomanica V 5es do Poder
Legislativo.

A Asscrnbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais promulga:

Art. 1.' - Flea cria(lo o Servico de Radiocomunicacoes do
Pocler Legislativo, que se constituirã de uma estaçbo transmissora
e receptora, instalada no Palãcio da Inconfidência, e utilizarã, para
suas comunicaçbes, toda a qualquer estaçSo ou rede radiotelegráfica
on radiotelefônica de propriedade do Estado.

Art. 2.° - 0 Poder Legislativo a o Poder Executivo estabele-
cerão, por via de convênio, as normas que disciplinarão o sistema
(IC radiocornunicaçSo da Assernbléia Legislativa.

Art. 31 - Fica aberto o crédito especial de Cr$ 20.000.000,00
(vinte milhöes de cruzeiros) para atender as despesas decorrentes
(lesta resoluçSo, inclusive estudos técnicos e aquisição do equipa-
mento.

Art. 4•9 	 Esta resolução cntrará em vigor na data de sua
I)uhlicacao, revogadas as disposicôes em contrArio.

Sala José Proenca, 22 de junho de 1966.

Curios Me gale, Presidentc - Jairo Mcigalhães, Relator - A lvi-
mar Mourão.

PARECER DE REDAcA0 FINAL

Corn istho de Redação

0 Projeto n. 9 3.618/66, de autoria do Sr. Geraldo Quintao,
qua extingue o Instituto de Previdência do Legislativo, foi aprovado
nas discussbes regimentais, scm emenda.

I
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Assirn, somos de parecer que se ihe dé, como final, a redaçSo
abaixo, que está de acordo corn o Projeto, para que, sob esta forma,
seja enviado a sancão.

PROJETO N.' 3.618/66

Extijigue o Instiluto de Previdéricia do Legisla-
tivo.

A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1. 	 Fica a Assembléia-Geral do Instituto de Previdên-
cia (10 Legislativo (IPL) autorizada a extinguir a entidade.

Parâgrafo dnico Para os fins do artigo, o Presidente do
Instituto convocará a Assembléia-Geral, extraordtnariamente, no prazo
de 15 (quinze) dias da presente lei.

Art. 2. 1 Aprovada, pela Assembléia-Geral, a extinçäo do
Instituto de Previdência do Legislativo (IPL), seu Presidente promo-
vera a liquidacSo de scu acervo, no prazo de 60 (sessenta) dias,
ohservados os seguintes principios:

a) os hens nióveis serão devolvidos a Secretaria da Assem-
bléia Legislativa;

b) as contrihuiçöes já recolbidas serSo devolvidas aos res-
pectivos associados;

c) os casos omissos serSo resolvidos pelo Conselho Delibe-
rativo.

Art. 30 - As Leis n. 9s 3.408, de 6 de juiho de 1965, e 3.721,
de 13 de dezembro (IC 1965, perderSo a vigência a partir de 90 (no-
yenta) dias da data da presente lei.

Art. 4. - Revogadas as disposicSes em contrário, esta lei
entrará em vigor na data de sua publicacão.

Sala José Proenca, 22 de junho de 1966.

Carlos Megale, Presidente - Jairo Magalhães, Relator - Alvi-
mar Mourão.

PARECER DE REDAAO FINAL

Comissão de Redaçao

0 Projeto n. 9 3.669/66, de autoria governamental, que dispie
sobre a criac5o de urn colégio normal oficial na cidade de Rio
Acima, foi aprovado scm emenda.
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Assini sendo, sonios dc parecer que se ihe dê, como final,
a redaçao abaixo, que estâ de acordo corn o Projeto, para que, sob esta
forma, seja enviado a sançäo.

PROJETO N. 0 3.669/66

Crki il/il colegio 1?orinal 011(1(11 110 ('tdadC (1C

Rio Acima.

A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1.0	 Fica criado urn colégio normal oficial na cidade
de Rio Acima.

Art. 2. 9 - 0 colégio normal oficial (IC que trata 0 artigo ante-
rior terá os seguintes cargos, que ficam criados nos Anexos da Lei
a.0 3.214, de 16 de outubro de 1964:

I - no Anexo III, lIla.: 1 (urn) cargo de Diretor de Estabe-
Iccimento de Ensino Médio, simbolo C-5, e 1 (urn) cargo de Secre-
tário de Estabelecirnento de Ensino Médio, simbolo C-4, ambos de
provirnento em comissSo;

II no Anexo II: 17 (dezessete) cargos de Professor de En-
sino Médio, nivel XV, de classe singular; 4 (quatro) cargos de Inspe-
tor de Alunos I, nivel III; 1 (urn) cargo de Porteiro I, nIvel III, e 2
(dois) cargos de Continuo-Servente I, nIvel II.

Art. 3.° - A instalac5o (To colégio normal oficial, criado por
(sta lei, condiciona-se i doacao, ao Estado, de prédio adequado an
sea funcionarnento e a comprovacão da existência de corpo docente
legalmente habilitado.

Art. 4•0 - As despesas resultantes 4
0esta lei correrSo pelas

y('J(5 próprias do orçamento do Estado.

Art. 5•0 - Revogam-se as disposicöes em contrário.

Art. 6. - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cacao.

Sala José Proenca, 22 de junho de 1966.

Carlos Megcxle, Presidente - Jairo Magctlhdes, Relator - Alv-

10(11' Mourdo.
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PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N. 1.231

Cornissâo de Servico Páblico Civil

Dc autoria do Sr. Hélio Garcia é o Requerimento n. 9 1.231,
que requer, "ouvida a Casa, sejarn solicitadas, em regime de urgên-
cia, ao Exmo. Sr. Governador do Estado informaçöes sobre 0 Se-
guinte:

1 - Quantos dentistas e medicos foram contratados na atual
administração?

2 - Foram observadas as exigências da Lei n. 3.214, de
16 de outubro de 1964, em sea art. 131, item III?"

Examinando-o, esta Cornis'So verifica tratar-se de inedida justa
e oportuna, motivo por que opina favoravelmente a sua aprovacão,
nos termos em quc se encontra redigido.

Sala José Proenca, 22 de junho de 1966.

Cicero Dumont, Presidente 	 Sousa e Silva, Relator 	 Maria
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PABECEB SUBITE A INDICAC A O N.' 1.206

Comissão de Finanças, Orçcimenlo e Tomada de Coritas

Através da presente proposicSo, a nobre Deputada Marta Nair
Monteiro formula veemente apelo ao Exmo. Sr. Secretitrio da Fa-
zefl(la, no sentido de inanclar suprimdnto para as seguintes localida-
des: Claraval, corn pagamento atrasado hit 5 rneses; São Bras do
SuaçuI, 5; Joanésia, 6; Casa Grande, 8; Novo Cruzeiro, 6; e mais:
Mariana, Abaeté, Virginópolis, Coracão de Jesus, Jequeri, Piedade dos
Gerais, Fortaleza de Minas, Jacui, Acucena e Itaguara.

Sendo uma proposicSo justa e oportuna, opinamos favoravel-
niiite a sua aprovacSo.

Sala José Proeiica, 22 dc junho de 1966.

Martins Silveira, Presidente 	 Athos Vieira de Andrade, Re-
lator - Alviincir Mourão - José Lid.- Baceurini - Maria Pena.

PARECEII SOBBE A IND1CAA() N. 1.219
Pena.	 Corn issão de Finariças, Orçarnento e Toinada de Contas

PARECER SOBRE A INDICAAO N.' 1.205

Coinissdo de Finanças, Orçamenlo e Tornada de Conlas

Através da presente proposiçSo, a nobre Deputada Marta Nair
Monteiro formula veemente apelo ao Sr. Secretário da Fazenda, no
sentido de dinamizar pagamento no interior, atrasado ha vários meses
nas cidades de Nanuque, Barra Longa, N.C.V.U. (Municipio de
Contagem), além das já reclamadas: Campos Altos, São Domingos
do Prata, Ferros, Brasilia de Minas, Virginópolis, Rio Novo, Lagoa
(Ta Prata, Ouro Branco, Campanha, São Sebastião do Gil, Belo Vale,
Perdigão, Tapirai, Born Sucesso, Aramirirn (Acucena), Carmo do
Rio Claro, Visconde do Rio Branco, D. Vicoso, Guidoval, Santo An-
tônio do Amparo, Piedade dos Gerais, Brasópolis, Mariana, Candelas,
CarandaI, Sobrãlia, Nepomuceno, Açucena e Rio Pomba.

Sendo uma proposicéo justa e oportuna, opinamos favoravel-
rnente it sua aprovação.

Sala José Proe,nca, 22 de junho de 1966.

Martins Silveira, Presidente - Maria Pena, Relator - José
Lid_- Baccarini 	 Athos Vieira de Andrade - Alvimcw Mourão.

Através da presente proposic5o, a nobre Deputada Marta Nair
Monteii'o formula veernente apelo no Exrno. Sr. Secretitrio da Fa-
zenda, no sentido de mandar pagar os vencimentos dos scrvidores
estaduais de Ervitlia, atrasados hit 5 meses; S. Domingos do Prata, 6;
Barra Longa, 4; Rio Pomba, 5; Claraval, 5; Carandai, 4; Nepomu-
ceno, 3; Senhora dos Remédios, 4; São Pedro dos Ferros, 5; Ma-
riana, 5; Aramirim, 5; Iguatama, 4; Sobritlia, 9; Ituiutaba (contrata-
das e substitutas), 5; e Cristina.

Sendo nina proposiciio justa e oportuna, opinarnos favoravel-
mente ii sun aprovacSo.

Sala José Proenca, 22 de junho de 1966.

Martins Silveira, Presidente - José Liii: Baccarini, Relator -
Maria Pena - Alvimar Mourão - Athos Vieira de Andrade.

PARECER SOBRE A INDIcAc A0 N.' 1.221

Cornissdo de Finanças, Orcamento e Toinada de Contas

Através cIa presente proposicSo, 0 nol)re Deputado LClis Chaves
urniula veernente apebo no Exmo. Sr. Governador do Estado, ressal-
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tando a necessidade de auxilio governamental a Faculdade de Fib.
sofia, Ciências e Letras Brasil Central, corn sede em Ituiutaba, a
qual precisa ultimar os servicos de urna digna instalacão, especial-
mente no quc diz respeito it biblioteca e laboratories, solicitando ao
Poder Executivo as clevidas providências para urna verba extraordi.
néria de Cr$ 20.000.000 (vinte milhöes de cruzeiros).

Sendo uma proposiçiio justa c oportnna, opinamos favoravel-
mente ii sua aprovaçSo.

Sala José Proenca, 22 de junho de 1966.

Martins Silveira, Presidente - Alvirnar Mourdo, Relator - José
Luiz Baccarini - Athos Vieira de Andrade - Maria Pena.

PABECER SOBRE AS EMENDAS N. 9s 1 e 2 AO PROJETO N. 9 3.568/66

Cowissilo tie Financas, Orçornento e Tomada de Contas

0 nobre Deputado Athos Vieira de Andrade apresentou o Pro-
jeto de Lei n. 9 3.568/66, corn o objetivo de beneficiar funcionitrios
pOblicos e autárquicos que tenharn prestado servico a estabelecimen-
tos de ensino corn sede no territOrio do Estado.

0 Projeto foi aprovado em 1. discussão.

Corn Parecer favorável das CornissOes de Finanças e Servico
POblico, foi incluido na pauta para votaço ern 2. 1 discussão.

Nessa oportunidade, o nobre Deputado José Maria Magalhaes
apresentou-lhe duas ernendas em Plenário, a saber:

a) uma, sobre anistia de servidores do Estado;

B) outra, sobre lirnites de idade fixados para concurso p0-
blico.

Ora, o Projeto original versa sobre contagern de tempo para
cfcito tie aposentacboria. Conseqüentemente, as emendas apresenta-
(las nao encontram acolhida no mesmo, por não se ajustarem ao seu
terna.

Eis por que somos (IC parecer quc (levarn ser reeitadas as
ernendas do nobre Deputado José Maria Magalhaes, por serern imper-
tinentes ao Projeto n. 9 3.568/66.

Sala José Proenca, 22 de junho de 1966.

Martins Silveira, Presidente - Maria Pena, Relatora - Athos
Vieira de Andrade - Alvimar Mourão.

PARECER ORAL SOBBE 0 REQUERIMENTO N.9 1.302

0 SR. JARBAS MEDEIROS - Sr. Presidente, ern resposta a
indagaçao de V. Exa., desejo (leclarar que estou perfeitamente apto
a ernitir parecer oral favoritvel ao Requerirnento n. 9 1.302, de autoria
do Sr. Hornero Santos.

Parece-me (IC loda conveniência o comparecirnento, a esta

Casa, (10 Sr. Secrctñrio da Saiide, Dr. Austregésilo (le Mendonca, que
aqui virit a firn de prestar eselarecirnentos sobre sua atuacão it frente
daquela Secretaria, trazendo ao conhecirnento dos Srs. Deputados
toda a sua atividade.

E, pois, em norne da Cornissito do Justiça que trago aqui o
rneu parecer favoritvel ao Requerirnento do Deputado Hornero Santos.

MATERIA APROVADA

Requerirnentos: n. 9 1.302 e Os seguintes, sern nitmero: do
Sr. Odibon Rodrigues, solicitando voto de congratulacôes corn a re-
vista Comércio e IndOstria; do Sr. Athos Vieira de Andrade, soli-
citando voto de congratulacOes corn o Ce!. José Guilherrne Ferreira,
por sua eleicão para o cargo de Presidente da Federacito Mineira
de Futebol (Requerimento de idêntico teor foi apresentado pelo Sr.
Odilon Rodrigues).

Projetos: n. 9s 3.710 e 3.717 (de Resolucão).

QUESTOES DE ORDEM

O SR. MANOEL COSTA - Sr. Presidente, hit dois dias, o
nobre Deputado Hornero Santos apresentou it Casa urn Requerimento,
convocando, para ser ouvido pela Assembléia, 0 Sr. Secretitrio da
SaOdc, Deputado Austregésilo de Mendonca. Acontece que a douta
Cornissão de Justiça, que deverit dar parecer sobre a matéria, não
se reuniu na tar(ic de ontern. Sendo desejo daquele Secretitrio, 0

(luanto antes, responder, aqui, a todas as perguntas que ihe forern
feitas, requerernos quo V. Exa., Sr. Presidente, ouca a douta Cornissão
de Justica que, nesta hora, poderá dar parecer oral sobre a matéria,
para gue a Casa vote, ainda na ReaniSo de hoje, o referido Reque-
riinento.

O SR. PRESIDENTE - Esta Presidência, respondendo it Ques-

tao (IC Ordem suscitada pelo Sr. Manoel Costa, informa quo it de-
terminou t Secretaria da Mesa buscar 0 Requerimento na Cornissão
e, t5o logo dc esteja sobre a Mesa, tomart as providências relativas
i Questio de Ordern levantada
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o SR. WALDOMIRO LOBO - Sr. Presiclente. Estou urn tanto
agastado. Corn onern, nio sei. Não sei quern está procurando fazer
corn que o meu Requerimento, convidando o Sr. Governador a corn-
parecer a Assernbléia, nao seja votado. Esse alguém está procurando
fazer corn que minha proposição nao venha a ser discutida e vo-
tada.

Peco que V. Exa., Sr. Presidente, ouça a minha Questao de
Ordern corn a paciência democrática que ihe é peculiar, a firn de
poder solucionar bern a situaciio. Minha Questao de Ordem tern por
objetivo pedir a V. Exa. que informe a este modesto representante
do povo Se o prazo da Comissão designada para apresentar pare-
cer sobre a minha proposiçio já se esgotou. Se isso aconteceu,
quero que V. Exa. me inforrne ern que dia essa proposição será
colocada na pauta dos nossos trabaihos, porque está chegando
o dia ern que esta Assembléia dará o descansozinho merecido
aos representantes do povo. Assim, a minha proposiçäo tambérn
terá 0 seu (lescanso, o que não é direito. Talvez, Se ela viesse a ser
discutida, votada e aprovada, poderia o Sr. Governador do Estado
comparecer a esta Casa, atendendo ao convite dos representantes do
povo, satisfazendo, assim, a curiosidade da imprensa e da opinio
publica. Espero que V. Exa. resolva a minha QuestSo de Ordern.

o SR. PRESIDENTE Ern resposta a Questão de Ordem levan-
tada pelo Deputado Waldorniro Lobo, a Mesa informa a S. Exa. que
• seu Requerimento, de n. 1.270, está na Comissão de Justiça, desde
• clia 14 (10 corrente, e foi distrihuIclo ao Sr. Jarbas Medeiros. Infor-
ma, ainda, que a referida ComissAo se refine amanhS. Eselarece que,
caso V. Exa. (leseje, poderá fazer, por escrito, urn Requerirnento a
Mesa, solicitando que o seu Requeriinento seja colocado na Ordern
do Dia. Assim procedendo, a Mesa tornará as devidas providências.

o SR. \VALDOMIRO LOBO - Agradeço a inforrnaciio, Sr. Pre-
sidente, mas acho que essa exigência não tern razão de ser. Desde que
a ComissSo tenha perclido o prazo para dar parecer sobre o meu Re-
querirnento, poderá V. Exa. determinar que a proposição seja cola-
cada na pauta dos nossos trabaihos. Posso atender a solicitação da
Mesa, mas V. Exa. poderé, perfeitamente, ordenar que a rninha pro-
posic5o seja colocada em pauta para a apreciaçSo dos Srs. Deputa-
dos. NSo é justo que outras proposiçOes de rnenor relevância passern
A frente desta, que reputo de irnportância, que é a honra que esta
Casa dará ao Sr. Governador do Estado de aqui cornparecer para
prestar esclarecirnc.ntos i opiniSo pablica. SerS urna oportunidade
magnifica de a Assembléia Legislativa mineira receber as esciareci-
rnentos de S. Exa. Peco, portanto, a Mesa determine que a rninha
proposição seja colocada em pauta; caso contrário, vai infringir a
Regimento. Espero a sua resposta.
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o SR. PRESIDENTE - A Mesa, respondendo ao Sr. Waldo-
rnjro Lobo, esclarece que a parágrafo 2. 9 do artigo 181 diz o Se-
guinte: "Será de quinze dias, contados da remessa do Projeto, o
prazo para as Comissöes proferirern seus pareceres. Esse prazo será
de oito (haS, em se tratando de Projeto em regime de urgéncia."

o artigo 182 do Regimento Interno (liz o seguinte: "Se a Co-
rniss5o nSo ernitir parccer nos prazos estipulados nos parãgrafos 2.,

e 41 do artigo anterior, entrará a proposicSo na Ordern do Dia
para discuss5o ou continuacão desta, por iniciativa do Presidente ou
a requerirneflt() aprovado pela Assembléia."

O SR. WALDOMIRO LOBO Quer dizer, Sr. Presidente, quc
eu terei de apresentar urn Requerirnento, porque, do contrário, a
ininha propo.sicão nao será incluida...

o SR. PRESIDENTE - A Mesa informa ao Sr. Waldorniro
Lobo quc esta é a forma mais conveniente para resolver a situaçiio.

() SR. \VALDOMIRO LOBO 	 Se cu apresentar, dentro de 5
mirititos, esse Requerimento, será ele incluldo na pauta de amanhã?

o SR. IRESIDENTE - No COS() (IC a iflfoiI uç() (Ia 1)irctoIit
(las Comissöes ser favorável a V. Exa., isto é, se o prazo estiver esgo-
tado, o Requcritnento de V. Exa. será incluldo em pauta.

o SR. WALDOMIRO LOBO Obrigado, Sr. Presidente. Sendo
assirn, apresentarei, itnediatarnente, o Requerirnento. Deixo de fazer
obstrução a essa proposicSo, a qua!, embora scm qualquer justifica-
tiva, serei favorável, porque a oportunidade que a Casa vai dar ao
Sr. SccretSrio da Saüde, para esc!arecer a opinião pñblica, é muito
boa. Não seria eu que iria irnpedir a aprovacSo dessa proposiçäo.
o rnotivo da ininha posicSo obstrucionista seria exatamente
o trabalho que estavarn fazendo, no sentido de impedir que viesse,
para apreciac5o da Casa, a meu Requerimento, convidando o Sr.
Governador (10 Estado a aqui coinparecer. Agradeco a V. Exa.,
Sr. Presidente, pedindo desculpas pelo aborrecimento quc dci corn
as minhas Questoes (he Ordem.

O SB. JOAO BOSCO - Sr. Presidente, pergunto a V. Exa. SC

foi ouvida a CornissSo (IC Justiça a respeito do Requerimento n.
1.302, (10 Sr. Homero Santos, hoje em votação.

O SR. PRESIDENTE - Respondenclo a Questão de Ordem he-
vantada pelo Sr. João Bosco, a Mesa esciarece que a Sr. Presidente
da Cornissio de ConstituiçSo, Legislação e Justica cmitiu parecer
oral sobre o Requerimento, no dia de hoje.
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REGISTRO ESPECIAL

0 SR. MANOEL COSTA Sr. Presidente, estão presentes, nos
corredores cia Casa, os Deputados Geraldo Fonseca e Ulisses Couto,
que deveréo assumir as suas cadeiras, em razão das licencas dos
Deputados Alvaro Safles e Raymundo Albergaria, pelo que requeiro a
V. Exa. organizar uma comissilo para introcluzi-los no recinto, a
fim de que prestem compromisso.

NOMEAAO DE COMISSAO

0 SR. PRESIDENTE - - A Mesa norneia comiss5o constituida
pelos Srs. Moreira Jdnior e Ibrahim Abi-Ackel para introduzir os
Srs. Ulisses Couto e Geraldo Fonseca no Plenârio, para prestarem
juramento.

COMPROMISSO DE POSSE

Os Deputaclos a que a Mesa se referiu prestam o juramento
de praxe.

ENCERRAMENTO

- Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerra a Reu -
niao c dá ciência a Casa cia Orciem do Dia da Reunião seguinte.

312.0 Reunio ExtraordinItria da Assembléia Legislativa, em

22 de junho de 1966

PRESIDENCIA DO SR. LEAO BORGES
-	 A'; 201i35min, conlparecelrl os Srs.:
Bonifãcio de Andrada - Leão Borges - Mario Hugo Ladeira

- João Navarro Reny Rubello - Pinto Coelho - Anuar Fares -
Agostinho Campos Neto - Alvimar MourSo - Artur Fagundes -
Athos Vicira de Andrade - Aureliano Chaves - Batista Miranda -
Benedito Xavier -- Carlos Eloy 	 Carlos Megale 	 Cicero Dumont
- Dalton Canabrava - Délson Scarano - Dermeval Pimenta Filho

Geneseo Aparecido - Geraldo Fonseca - Gomes Moreira - He-
ho Garcia 	 Flermelinclo PaixSo - Hornero Santos - Ibrahim Abi-
-Ackel - Jairo Magalhaes Jarbas Mecleiros - Jehovah Santos -
João Bosco - João Luiz de Carvaiho - João Vaz - Joaquim de
Melo Freire - Jorge Fciiaz -- José Boteiho - José de Castro -
José Fernandes Filho -- José Honório - José Luiz Baccarini -
José Mariano - Lélis Chaves 	 Lourival Brasil - Lücio de Souza
Cruz -- Luiz JtLnqueira 	 Manoel Costa - Maria Pena - Marta
Nair Monteiro - Martins Silveira 	 Maurilio Cambraia - Moreira
Janior - Nicanor Armando - Odilon Rodrigues 	 Oswaldo Tolen-
1mb - Otelino So! 	 Paulino Cicero - Pires da Luz - Raul Fer-
nandes 	 Salim Nacur - Sette de Barros - Sousa e Silva - Spar-
taco Pompeu -- Misses Couto - Waldir Morato - Waldomiro Lobo
--Wilson Chaves 	 Wilson Modesto 	 Wilson Tanure.

Corn a presença de 68 Deputados, o Sr. Presidente declara
aberta a Reunião.

A seguir, a Ata da HeuniSo anterior é lida e aprovada sem res-
lriçOes.

MATERIA APROVADA

Requerimentos n.'s 1.263, 1.265, 1.266, 1.277 e 1.296.
IndicaçOes n.s 1.152, 1.153, 1.158, 1.161 e 1.220.
Vetos totais as Proposiçocs dc Lei n.s 2.918 e 2.968.

ENCERRAMENTO

Esgotada a matéria constante da pauta, a Mesa encerra os tra-
bathos, clando ciência a Casa da Ordern do Dia da reanião seguinte.
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601.4 Reuniäo Ordinâria da Assembhia Legislativa, em
23 de junho de 1966

PHESII)ENCIA DO SR. .JOAO NAVARRO

As 14hlOmin, comparecern Os Srs.:

Leiio Borges - Mario Hugo Ladeira - Joäo Navarro - Reny
Rabello - Pinto Coelho - Anuar Fares - Agostinho Campos Neto
- Alvirnar Mourao 	 Antonio Fonseca - Artur Fagundes - Athos
Vieira de Andrade - Aureliano Chaves - Batista Miranda 	 Be-
nedito Xavier - Carlos Eloy 	 Carlos Megale - Cicero Dumont -
Dalton Canabrava 	 Délson Scarano 	 Dermeval Pimenta Filho -
Genesco Aparecido - Geraldo Fonseca - Comes Morcira 	 Her-
melindo PaixOo - Hornero Santos 	 Ibrahim Abi-Ackel - Jairo
Magaihujes 	 Jarbas Medeiios - Jehovah Santos 	 João Bosco -
Joulo Luiz de Carvaiho 	 Joaquim de Melo Freire - Jorge Ferraz
-- José Boteiho 	 José dc Castro - José Fernandes Filho - José
Honório 	 Jose Luiz Baccarini 	 José Mariano -- Lélis Chaves -
Lourival Brasil - LOcio de Souza Cruz - Luiz Junqueira - Manoel
Costa 	 Maria Pena - Martins Silveira 	 MaurIlio Cambraia -
Moreira Junior - Nicanor Armando - Odilon Rodrigues - Otelino
Sol 	 Paulino Cicero - Raul Fernandes 	 Salim Nacur - Sette
de Barros 	 Sousa e Silva - SpOrtaco Pompeu - Ulisses Couto -
Waldir Morato - Waldomiro Lobo - Wilson Chaves - Wilson
Modesto 	 Wilson Tanure.

Corn a presenca de 63 Deputados, o Sr. Presidente declara
aberta a Reunião.

A seguir, é feita a leitura cia Ata da Reuniujo anterior, que é
aprovada scm restriçOes.

PROPOSIOES APRESENTADAS

PROJETO N.9 3.721/66

Autoriza o Goverzio do Eslado de Minas Gerais
a doar terreno do Muiiicipio de São Gonçalo do Sa-
pucal.

A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1. -- Flea o Governo do Estado de Minas Gerais auto-
rizado a doar ao Governo Federal o terreno de 12 ha 39 a 04 Ca,
situa(iO no 1\Iunicipio de SOo GoncaIo do Sapucai, começando na
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Rua do Ouro e seguindo ate o Córrego da Praia; clescendo por este
ut&' unla barragem; (Ia ponta esquerda, seguindo em linha reta, a
macgem da estrada de Santa Rita do SapucaI, ate a porteira da Rua
do Ouro.

Parãgrafo ánico -- 0 terreno será aplicado no Servico de
Inseminaçj'jo Artificial (10 Departamento de Producão Agropecuãria
b MinistCrjo da Agricultura.

Art. 2. - Esta lei entrará em vigor na data (IC sua publica-
cao, revogadas as (iisposiçöes em contrário.

Sala clas Rc'uniöe, 23 de junho de 1966.

Manel Costa - Waldir Morato - Wilson Tanure - Geraldo
Fonseca	 Jarbas Medeiros - Ulisses Coato - João Lutz de Car-
valbo - Martins Silveira 	 Cicero Dumont 	 Pinto Coelho - José
Marcus Cherérn - José Lutz Bacccu'ini.

Justificativa:

Corn esta proposta, visarnos a atender as finalidades do Ser-
viço de Insemninaçao Artificial do I1inist6rio cia Agricultura, que terá
açio no MunicIpio de São Gonçalo (10 SapucaI.

Para a efetivação (IC tal providCncia, faz-se mister, simples-
ulente, a doacão do terreno que, cm 1949, o Dr. Milton Campos, em
flolflu ((0 Estado, recebeu do advogado Jñlio de Souza Meireles.

Contarnos corn a aprovacSo, em Plenãrio, desta Assembléia
Legislativa.

Manoel Costa

EMENDA N.Q 2 AO SUBSTITUTIVO DO PROJETO N.9 3.649/66

Modifique-se a reclaçSo do item I, 	 1., (10 art. 13 do Substitu-
tivo aprovado cm 2.' discussão, para a seguinte;

"I - 100% (cern por cento) se, em cargo de provimento
(01 cotnissão, tiver exercido:

a) mliferc.ntes cargos, durante periodo ininterrupto ou não,
igual on superior a 10 anos;

b) urn inesmo cargo durante periodo ininterrupto, igual ou
superior a 4 anos.

Sala das ReuniOes, 23 de junho (Ic 1966

tfanoel Costa - Waldir Moroto -- Ulisscs Couto.
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IIEQUEFIIMENTO N.' 1.312

Exmo. Sr. Presidente da AsscmbiCia Legislativa.

Os Deputados abaixo assinados, na forma regimental, reque-
rem, ouvicla a Casa, seja encarninhado a HIDROMINAS e a Comissão
do Vale do São Francisco apelo no sentido de que se promovam
rne(li(laSa(iequadas para o aproveitamento das nascentes do Rio São
Francisco comb atraçS() turistica, especialmente no que se refere a
construcão de estradas para acesso ao local e de urn hotel nas pro-
xirnidades da Casca Danta.

Saba das Reuniöes, 22 de junho de 1966.

Nicanor Armando - Jorge Ferraz - Cicero Durnont - Carlos
&legale	 Moreira Jxnior.

Justificativa:

1	 Turismo e uma transposicSo moderna do afã de noma-
(liSiflO

Produto tipic& de civilização, so se pode incrementar para
elcito (Ic bein-estar e segurarica.

2 - 0 bem-estar e a seguranca depe.ndem das condiçOes gerais
da técnica e da natureza da motivação.

Dada a precarie(lade desses requisitos, em pais de baixa renda
per capita, a atividade turIstica é instável.

3 - Corn efeito, as empresas particulares do ramo são mais
agCncias de viagens que organizacOes especializadas em motivação
interna sobre fatos culturais, folclóricos e históricos.

0 Governo, por sua vez, dO mais Cnfase As manifestaçôes do
ciclo do ouro, clue sao os museus e ciciades antigas.

4 - A cmnpresa estatal vive em constante deficit orçarnen-
tOrio e realiza ma! Os seus 01)jetivOs, aliOs, urn pouco distintos de
turismo propriarnente dito: a HIDROMINAS cuida de estaçöes de
Ogua, cura e repouso, lutando corn graves problemas quanto a transpor-
tes, hospedagern e recreaciio.

5 - As instituicOes que sirnbolizarn a atividade turistica em
\linas recehem, todas, urna co.notaçSo rciigiosa on de econornia co-
letora.

Temples, cidades, beleza natural. Nem mesmo futebol e car-
iaval tern sentido turistico em Minas.
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6 	 Esscs simbolos dc atraçäo tuiistiea sao cuidalos pelo
Patrimônjo Flistórico Nacional, segundo a major on menor pressão
dos grupos politicos envolvidos.

Ha (lisCrirninaçao no zelo p01' elas 	 ha (leSplaflif1caçã
Acaso.

7 - Assim é que cventuais inovaçOes na rede de transportes,
energia, credito e financiainento alterain, Para meihor ou Para pior,
as condicocs de uina determinada rcgião de interesse turistico.

Adcinais, os levantamc.nfos geogrãficos regionais são feitos por
Departainento proprio do Estado.

8	 Na atualidade, observa-se que não ha planejamento nas
atividades turisticas e muito menos o zelo corn que deveriam ser
tratados os recursos, lugares c monumentos que representarn motiva-
çio Para essa atividade.

9	 As relaçoes econômicas e sócio-culturajs relativas ao tu-
risrno são, pois, muito débeis.

Não Ith, propriarnente, uina inddstrja turIstica. A atividade
so se realiza internarnente, no Estado, em termos de proxirnidade
e (IC identidade.

10 - PodvrIanios interpretar o fenômeio corn o veiho bro-
cardo: "longe (105 olhos, longe do coração" isto é, a atracao tu-
rIstica estã na raziio (lircta da acessibilidade C (10 interesse cultural.

11 - Turismo exige a conceituação das relacOes quo promo-
vein a intcnsificaçao (las correntes (Ic nomadismo moderno.

A industi'iahizaçao (10 turismo significa superar motivaçöes
estatIsticas do estilo (Ic paisagens, templos etc.

12 -- Assini, é die se incentivar a meihoria das condicoes de
ti'ansporte, hospedagern e recreaçao Para turistas, dinamizando o
objetivo turIstico pelo planejamento do recursos locais e arnpliaçiio
(Ia publicidiade sobre os focos dc atração.

13 - Geralmente, a nascente dos rios está localizada em luga-
res inacessIveis as comunidades quc habitam a mesma região geo-
grãfica.

As montanhas sempre tivcrarn urn significado mIstico na vida
dos pOvos,

Nclas é que se localizam as fontes, os olhos-d'água, as minas
(l'ãgua.

Sao estas as inodcstas origens dos grandes rios. Muitos deles
tivcrarn relevante papcl na história (Ia civilizacão.
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As nasccnles (10 Nib, Tigre, Eufrates, Amazonas, Danübio,
Sena foram consideradas lugares sagrados, ligados a inspiracöes mis-
ticas.

14 - Pela inacessibilidade, tais lugai'cs, que poderiam servir
('OlflO pontOs de atracão turistica, ficam abandonados e esquecidos,
scm inclhoramcntOS páblicos, scm estradlaS, scm hotéis e sem con-
forto.

Geralmente, em mcio da mata virgern.
15 - 0 Rio Sao Francisco tern suas nascentes na Serra dii

Canastra. Naquela região estão localizados os MunicIpios de São
Roque de Minas, Vargein Bonita, Pium-i, Bainbul 1' Tapirai, todos do
pro(lucão agropastoril, nivel econômico primârio, corn poucas in-
dãstrias.

16 - As entidades quo se aplicam ao processo de desenvolvi-
mento (to centro de atração, na Serra da Canastra, Para viajantes e
estudiosos scram: a CVSF, quc trata dos assuntos do Rio, e a
HIDROMINAS, que, em parte, cuida (le fomento ao turismo.

17 - Essas entidades podem ser instrurnentos eficientes Para
o progresso da região.

Acontcce, porém, quc elas vivern cm regime dc instabilidade
prograrnatica e orçamentárua.

Os municipios citados, por sua vez, vivem em regime de baixa
renda per capita c (Ic haixa renda tributária.

18 - Uma estrutura regional compreende as comunidades
nela situadas c suas ligaçöes por mcio de estradas e caminhos.

Pretende o Governo, no seu piano rodoviârio, desenvolver as
cstruturas regionais, corn refiexo sobre as atividades sócioeCOflômi-
cas dos municipios.

19 - Na região citacla, ha uma excelcntc fonte de renda tu-
rIstica quc aprescnta todos Os sintonias (IC carência de recursoS
Para quc possa oferecer a turistas o bem-estar e a seguranca a que
tern direito. São sinais dessa situação a falta dc estradas, hotéis e
mesmo o aihearnento do povo ante a riqueza que poSsui.

20 - A região tic Bainbul estã relacionada corn diversos mu-
nicipios die intcrcssc turistico, pois C (IC acentuar-se quc se acha
no Ocste, entrc Araxã e a Zona dos Rios Grande e Sapucal.

21 - 0 regime (le rclaçöes cconôrnicas e da produtividade
dii Rcgião Ocste é ainda rnai estaheiccido, pois a sua base econômica
é quase toda agropastoril.

Todavia, como acontcce no Sul, a zona é de interesse Para
os viajantes e estudiosos.
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duaS cordllhdhm'as tic montans, a distan umu da ou de cerca

(IC 
iOO lCuaS, c dclas vcrtcndo 
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lSCO. 

Pt Ctsc( l)aflta a PirapoI'il, na alt" scccão do Sao Francisco,
recebc este os segumnteS rioS o Bamhtli (estc recebe o da Perdicão

naSC na s(-rra tin arcela), o Marme da 
(quC 

vein da Serra dos

OuntiS), o Indala, o Abaeté c o Borrachudo, pela argem esquerda

e o Parã 0 cstC yflUcIO 0 1tapCd1imm Lanih 	
Sao 3oão), oanm

pcba c o tins \'clhas, o GuniCul (a eSte aIm1 o Para1fl
	 todOs pela

direitargefli
0 BarãO 6. (IC 

5Ch\Vcgc csteve -a1, no atual uniCiPb0 de

iuU1l, 
onde nasCe o S. Ft-anCi°, na CasCa Danl; e logo di 

polS

(Idle, A. tIC Saint Hilaire, cm 1510, quando, 
(10 Oestc dc MinaS,

sertóeS de GoiãS- pintand0 	
tal c

J ,(SSOU 

aoSomo a 	 escreV
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Certo farnoso viajante frances, sobre a Cachoeira da Casca
Danta, clisse estas palavras (Voyage aux sources du Rio São Fran-
cisco ci dons la province de Goiós, vol. 1, pág. 183)

"... Comecamos a ouvir o sussurro da cascata que cai do
lad y rnvri(lional d a Serra da Canasira . Sdbito, avistei-lhe o chno e
din a pouco avisiei-a toda inteira, tanto pelo menos quanto Se pode
duscobri-la do lugar em que estãvamos. Este espetáculo nos arrancou
urn grito de adrniracao. No lugar em que a ãgua cai, os rochedos
a pique da montanha se abaixam urn pouco em sell cocuruto e dei-
xarn ver urna fenda larga e profunda, formando urn ziguezague, que
nos pareceu prolongar-se flOS (lois tercos da altura do rochedo. Do
ponto ainda muito elevaclo, onde termina a fenda, esparze-se ma-
jestosaimnte urn belo lcnçol (Ic água, cujo volume é mais considerável
1e urn lado que (IC outro

0 lerren() que se esten(le inclinado abaixo da cascata é muito
desigual; urn monticulo coberto (le relva verdejante encobre a parte
inferior do lencol (le A,gua C, do ]ado esquerdo, clesce para ele urn
hosquc de torn soinbrio. Tal é a cabeceira do Rio SAO Francisco,
que iii corre a meia légua de sua origem p01- urn inato cerrado, cheio
(Ic taquarais, ten(Io at cerca de 20 a 30 passos de largura, corn Aguas
de limpidez c fi-escura extremas e tao pouca profundidade, que dci-
xarn ate ver o inInimo seixo do leito da corrente.

Ate ao pe ia cachocira, e depois de correr por entre rnargens
cobertas ora de campo, ora de mataria espessa, está o SAO Fran-
cisco cheio de pedras escorregadias, aqui cobertas (iagua, ali ele-
vando-se acima (Ia superficie.

Aciina dela ye-sc, corno disse, urna larga fenda; no lugar da
que(la os rochedos formarn tirna concavidade pouco sensivel.

Não mcdi a cascata, mas, segundo estimativa, provavelmente
muito aproximada, de Eschwege, terá mais de 203 metros e 23 cen-
titnetros. Não se precipita corn rapidez, mas apresenta bela toalha
de dgua branca e espumarenta, que verte lentarnente e parece for-
itiada por largos blocos de neve.

Sims ãguas são recebidas numa bacia semicircular, margea-
(Ia (IC pedras amontoadas a grand, C (Iai, por urna declividade has-
tante esperta, Sc escoain para formai- estr Rio Silo Francisco, (JUt
tern (IW(SC 700 lCguas dc curso c recebe urna multidão de outros
rios. Caindo, as ilguas da Cachoeira da Casca Danta fazern urn
barulho que se ouve bastante longe e produzern, no rnesmo tempo,
inn nevoeii-o extrcinaiueii te tin y , cjue o ar, agitado pm- sun queda,
leva a distânc-ia bastante grande."
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"Aos dois lados da cachocira, os rochedos tirnidos, embora ta-
ihados quase a pique, estão cobertos de relva fina e bastante verde,
que, so a intervalos, Ihes (leiXa perceber a cor empretecida. Abaixo
dos rochedos, o terreno se estende em declive ate o rio; na parte
iflais aproximaila da cascata, aparecem apenas alguns arbustos, mas,
alguns passos inais longe, estã já coberto de espessas florestas, onde
SC V uma multidSo (IC palmeiras de tronco esguio e frCgil.

A verdura de todas as plantas é de frescor eterno, alimentado
continuamente pela vizinhança das Aguas.

Em frente da cachoeira, o horizonte é fechado por montanhas
coroadas (IC rochas. Para sentir o enlevo deste conjunto (conclula
Saint-Hilaire), tentemos imaginar a reunião de tudo quanto encanta
na natureza: o inais helo ceu, rochedos altaneiros, uma cachoeira
majestosa, Aguas as mais lImpiclas, a verdura mais fresca, enfim,
matas virgens, que representarn todas as formas da vegetação dos
trópicos" (op. cit., pãgs. 183 a 188). Agora, 90 anos depois que por
al andou o viajante orlcanês, parecem dizer o mesmo quantos conhe-
cern a zona encantadora da Casca Danta: que ainda está vivida e real
a poderosa dcscricão do afetuoso Saint-Hilaire.

Para urn horn estudo do Rio São Francisco, devem-se consul-
tar Os livros de viagens de Auguste de Saint-Hilaire, de Carlos Von
Martius e John. Spix, (Ic Rich. Burton C J. Wells; us relatórios do
engenheiro Henriquc Guilherme Fernando Halfeld (1851-54); do as-
trônomo Emmanuel Liais (1863 - flydrogrophie du Haul São Fran-
cisco ci du Rio das Veilias) ; (10 engenhciro-hidráulico Carlos Krauss
(1868) e cia Cornjssão Milnor Roberts (1879); os trabaihos do Dr.
Orville Derby (Reconheciznenlo do Vale do São Francisco e Con-
iribuiçdo para o Estudo do Vale do Rio São Francisco, este no 4Q
vol. dos Arquivos do Muscu Nac. do Rio de Janeiro); do Dr. Eduardo
José (IC Morais (Navega(-ão Interior (10 Brasil) ; do Desembargador Pa-
ranhos Montenegro (A Provincia e a Navegaçdo do São Francisco);
do engenheiro Theodoro Sampaio (0 Rio São Francisco e a Chapada
Diczrnantina); do Dr. Nogucira Paranaguá (Do Rio (10 Piaui, 1906)
do Dr. ElpIdio de Mesquita (Aspectos de urn Problerna Econdrnico,
1909) etc.

Para quantos desejarern conhecê-las, aqui citamos em exten-
SO as obras excelentes que, nas Bibliotecas da Escola de Minas (Ouro
Preto) e do Ginásio (em Belo Horizonte) avidamente já devoramos,
corn sumo gosto e proveito na sua leitura:

Reise in Brasilien, dos Drs. Carl Fried. Phil. Von Martius e
John. Bapt. Spix (ed. de Munich), vide vol. II, págs. 530-537.

Voyage dans les Provinces de Rio de Janeiro ci de Minas
Gerais (vol. II, peg. 392) C todo o vol. (Ic Vojaqe (fiX Sources du Rio
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S. Francisco ci (JailS lii Province de Goids (vol. 1, peg. 183-188),

de Auguste de Saint-Hilaire.
Exploration of the Highlands of the Brasil - do Capitäo Ri-

chard Burton (London, 1869)

Three Thousands Miles Through (London, 1886), de James
WelIa, o mais reccnte dos viajafl(CS curopeus no São Francisco".

AS NASCETES l)() S3,0 FRANCISCO DEVEM SER EXPLORADAS
TURISTICAMENTE

Corn issCes do Vale do São Francisco e HIDROMINAS serão cha-
:nac&s a conhecer Casca Danta e Serra da Canaslra.

Ha, por todo o Brasil e no estrangeirO, imenSO intereSse pelo
conhecin)eflto da região em que nasce o Rio São Francisco, na Serra

da Canastra.
Sem cstradas, scm hotéis, scm conforto algum, o local já

atrai, (Iesdc niuito, nurnerosos visitantes.
E preciso integrar a zona hem vizinha de Bambul - no

Plano Turistico Nacional c promovC-la quando possivel, a fim de
que eta, por forca ( 1-as conseqiiencias econômicas decorrentes do tu-

risrno, rediina os MunicipioS de Sao Roque de Minas, Vargem Boni-

ta, Pium-i e Bambui, bcncfieiaflhio toda a area

HIDROMINAS E 0 VALE 1)0 SA() FRANCISCO

0 Prefeito Rubens Pinto Rosa, o de Tapiral e outros desta
região vCo convidar elemnentos da HIDROMINAS e da ComiSsão do
Vale (10 São Francisco para con hecerem as belezas e as possibilida-
des cia região, cm uma visita que se dcverá verificar ate juiho

próximo.

0 QUE SE DESEJA

0 qUC SC pretende, inicialmnente, é abertura de boas estradas

(IC 
aceSso ao local e constrUcão de urn hotel nas proximidades

(IC Casca Danta.
0 pIan 	 do rodoviCrio o Governador Israel Pinheiro permitirã,

seni (Luvi(ia, a solucCo das cumuli icaçCeS, podendo o intcresse e a



- 9 -

viso da HIDROMINAS e da ComissSo do Vale resolver a questão do
hotel. Seja como for, a regio, pouco conhecida hoje, pode ser
capitalizada em prol do progresso e do desenvolvimento de vasta
area iflineira

(Do Diátoqo, da cidacle de Bambul 	 dirigido pelo jorna-
lista J. Arimathea MourSo - etiiçio tie junho tie 1966

REQUERIMENTO N. 1.313

Exnio. Sr. Presidente (Ia Assemhléia Legislativa.

Requeiro a V. Exa., ouvida a Casa, em regime de urgência,
seja feito o seguinte pedido de informaçöes a Secretaria de Sañde:

1 quantos medicos e dentistas foram contratados pela Se-
cretaria de Sañde, a partir (Ic 1. 9 (IC fevereiro de 1966, relacionando-
-se o nome dos beneficiados por contrato e a Unidade Sanitária em
que estSo lotados;

2 -- quantos medicos e (lentistas servem em cada Unidade
Sanitria do Estado, relacio,nando seus nomes;

3 - quantos medicos e dentistas foram aprovados em con-
curso c aguardam nomeaçSo para os respectivos cargos, relacionan -
do seus nomes;

4 - quantos medicos e dentistas foram contratados no Go-
verno MagalhSes Pinto, relacionando os nomes dos beneficiados;

5 - se os medicos e dentistas contratados residem nas cida-
des para onde foram contratados.

Sala das ReuniOes, 22 de junho de 1966.

Hélio Garcia - João Bosco - Dalton Ganabrava - Joaquim
de Melo Freire - Curios Eloy - João Vaz - Maurilio Cambraia.

Just if icativa:

0 Sr. Secretirio de Estado da Saüde se propöe a vir a esta
AssemblCja Legislatjva para prestar informacoes sobre os negócios
de sua Pasta. Para que estejamos em co.ndiçoes de aquilatar seu pro-
nunciarnento e discutii- a matéria que será abordada por S. Exa., ne-
cessuirio se torna que tenhamos em rnSos os elementos que solicita-
mos, razSo pela qual pediinos que este Requerimento seja post, em
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regime (IC urgéncia C uprovalo o mais rapidarnente possivel. Isso
frito, esperarnos que o Sr. Secretãrio tenha tempo para nos forne-
cur os elcmcntos c lue solicitarnoS.

Héiio Garcia

EMENI)A N.' I AO REQUERIMENTO N.° 1.313

No item 1, acrescentem-Se as seguintes expressOes, in fine:
"e os nornes dos Srs. Deputados quc fizeram as indicaçöes

dos contrata(IoS C os Particlos a qUe perlencem.

Sala das ReuniOes, 23 de junho de 1966.

José Marcus Cheréin - Bcncdito Suites - Mwiriiio Cainbraia
.11i'imar Mourão - Martins Silveira.

REQUERIMENTO N.° 1.314

Exino. Sr. Presidenle da AsscinblCia l.eis1ativa

ConiunicutifloS a Casa, na forina regimental, a eleico do Dr.
Edilson Lamartine Mendes para o cargo (IC Presidente da Socieda-
de Rural do Triângulo Mineiro.

Na gestSo (10 Dr. Arnaldo Rosa Prata, a frente do citado órgão,
o Dr. Edilson Lamartine Mendes exerceu as funçöes de Diretor e
foi urn daqueles quc conseguirain projetar a Sociedade Rural do
Triângulo Mineiro internacionalmente, através da difusão do gado
indiano em suas farnosas exposicöes anuais.

Cumprimentamosa l)irctoria que se despede, por suas bri-
ihantes realizaçöes, e tambCin o Dr. Edilson Lamartine Mendes e
seus colegas (IC Diretoria peLt alta investidura. Outrossim, requere-
IfloS aCasa (lue, do pi-esente Hequernnento, se dC conhecimento a
S. Exits.

RequeremoS, tainbern, que se inclua nos Anais desta Casa o
rulatório (anexo) clasativ idades (la l)iretoria da Sociedade Rural
do TriSngulo Mineiro, no biênio 1964/66, quando foi presidida pelo
I)i. Arnaldo Rosa Prata, cxcelcfltctfleflte assessorado pelos Srs. La-
erte Rodrigues Borges e Mardônio Prahi dos Santos. Dc sua leitura
poder-s(-a deduzir a grantle sorna de realizaçSes que a entidade tern
frito, (till 0 inais absoluto sucesso

Sala dos Reunides, 23 de junho de 1966.
José Marcus Glieréni - Benedito Suites -- Antonio Fonseca

- DOlton Canabrava - Luiz Jun queira - Sousa e Silva - Pinto
Coelho.
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REQUERIMENTO

Exmo. Sr. Presidente cia Assembléja Legislativa.

0 Deputaclo infra-assinado, na forma regimental e na quali-
dade de autor da Emenda ao Projeto n.° 3.488/65, tendo a mesma
obtido parecer contrário da ComissSo Executiva, requer sua retirada,
sendo defericlo de piano este Requcrime.nto.

Pede deferimento.

Sala dos Rcuniöes, 20 de junho de 1966.

Homero Santos

REQUEBIMENTO

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa.

0 Deputado abaixo assinado requer a V. Exa., ouvida a Casa
e na forma regimental, se digne determjnar seja conviclado o Sr.
Gérson Augusto da Silva, DD. C oordenador-Geral dos Estudos
para Reforma Tributárja Nacional, para comparecer a reunião con-
junta dos Comissöes de Constituiçao, Legislacao e Justiça, de Ser-
vico Püblico Civil e Finanças, Orcamento e Tomacia de Contas, a
realjzar-se no próximo dia 30, quinta-feira, as 10 (dez) horas, na
Sala José Proença, a firn de prestar esciarecimentos sobre os pianos
da reforma tributárja nacional.

Sala clas Reuniöes, 23 de junho de 1966.

Manoel Costa - João Luiz de Carvalho - Pinto Coelho -
Cicero Dumont - José Marcus Cherérn - Martins Silveira - Athos
Vieira de Andrade - Ulisses Couto - Geraldo Fonseca - Wilson
Tanure - José Luiz Baccirinj - Waldir Morato - Mario Hugo La-
deira.

veirci.
Dc acOr(1o: Cicero Dumont - Raid Fernandes - Martins Si!-

INDICAcAO N. 1.238

Exmo. Sr. Presidente da Assembiéia Legislativa.

0 Deputado Spártaco Pornpeu, que esta subscreve, devidamen-
te apoiado, na forma re gimental, requer a V. Exa., ouvjda a Casa,

-- -

seja feita indicacSo 00 Exmo. Sr. Secretário Chrispim Jacques Bias
Fortes, para que rccornencle seja estudada, para posterior decreto,
a regulamcntacSo (10 Curso para Delegado (IC Poilcia (IC Carreira no
Academia de Policia de Minas Gerais, considerando-Se a necessida-
de (IC ser mantido o mesmo em funcionamentO, a fim dc que o quadro
(IC profissionais dc policia coda dia mais se complete no resguardo
do seguranca ptthlkca (IC Minas.

Sala das Reuniöes, 22 de junho (ic 1966.

Spdrtaco Pornpeu - Nicanor Armando - Sousa C Silva

José Luiz Baccarini - Moreiro Juiizior.

Justificativa:

A Academia (IC Policia de Minas Gerais, que ora se encontra
em funcionarnentO, corn magnIfica freqiiência, prepara policiais para
(liversos setores: guardas-civis, fiscais dc trânsito, investigadores, pe-
ritos criminais, técnicos em ussuntos policiais c ainda possui curso
dc criminologia, este destinado a bacharéis. Contudo, ainda se res-
sentc de cursos outros, dentre os quais a rcgularnentaciio do curso
de preparacbo e formacão para Delegado de Policia de Carreira, de-
pendente somente de providências burocráticas da Secretaria do Scgu
rança. 0 cargo (IC Delegado (le Policia (IC Carreira foi criado pclo Go-
verno Milton Campos, coni o objetivo (ic tirar a poljcia do influbncia
politica. Medida maxima para cvitar quc se tome a reparticiio policial
como urn bureau eleitoral, sua criação já vem dc muitos anos.
Para exercer esse cargo, pelo mesmo Governo, foi exigido concurso
de conhecimentos especializados e prova de titulos. Contudo, sempre
se entendeu que, para 0 exercIcio pleno c seguro do cargo, o meihor
seria urn curso especializado na Academia (IC Policia, corn direito,
depois de feito e aprovado, a nomcacão automâtica, desde que o can-
(lidato, em exame de investigacho social e psicotécniCo, apresente con-
diçöes normais. Por isso, vem esta sugcst5o, que é nccesSária e justa.

Spártaco Porn pen

INL)ICACAO N. ? 1.239

Exrno. Sr. Presidente do Asscmbléia Legislativa.

0 Dcputado Spártaco Pornpeu, quc csta subscreve, devidamen-
te apoiado, na forma regimental, requer a V. Exa., ouvida a Casa,
seja feita indicacSo ao Exmo. Sr. Governador Israel Pinheiro e ao Exrno.
Sr. Secretário Hugo Aguiar, do Secretaria da Administroçio, para

I
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que determinem a abertura de concurso para a Delegacia de Policia
de Carreira, considerando que ha mais de 200 vagas na classe
inicial, totalmente vaga, e mais ainda nas subseqüentes, de 2.' classe
e 3., a que dificulta de Inaneira notória a segurança püblica do Es-
tado, crescendo em todos os pontos e, naturalmente, corn Os pro-
blemas de garantia de vida e patrirnônio sempre recrudescidos.

Sala das ReuniOes, 22 de junho de 1966.

Spdrtaco Pompeu	 Nicanor Armando 	 José Luiz Baccarini
- Moreira Junior - Sousa e Silva.

Juslificativa:

No monicnto, corn as cxoneracöes dos clelegados milnicipajs
de policia, Minas tern mais de 400 municipios sern autoridades poli-
eiais. 0 critério adotado na base da ARENA, alérn de ser moroso,
é por (lernais cornplexo. Enquanto o Minas publica 20 nomeaçöes
de delegado de policia, vêm, em exoneraçöes, 230 on mais. E, sem
dávida, corn a facilidaie para exonerar c o problema difIcil de pos-
sibilitar nomeaçOes, varnos chegar ao ponto de ficar a Estado por
conta dos criminosos, e a população sofrendo na car, corn
angüstia e desespero, por falta de segurança. Como esse critério
não pode sofrer alteracao desde logo e as eleiçOes deste ano a cada
mornento se aproxirnam, deve o Secretário da Administraçao, incon-
tinenti, deterrninar seja aberto concurso para Delegado de PolIcia de
Carreira, corn testes e provas de tItulos, para que estes aprovados
possam ser norneados e sigam para o interior, a urn de regularizar
esta situacão que, a continuar como se acha, será de descalabro,
pondo, de urna hora para outra, em sérias clificulciades o Sr. Secre-
tário da Segurança Püblica e, conseqUentemente, o próprio Governo
do Estado.

A iniciativa do concurso, o quanto antes, merece aplausos, por-
que estariam agindo, então, no interior mineiro, autoridades cônscias
de suas responsahilidades, corn conhecimentos perfeitos sobre essa
rnissão tao ardua (IC mantcr a ordern e a paz entre os que constituem
urn agruparnento social, corn seus problemas.

Spártaco Porn peu

1NDICAAO N. 1.240

Exrno. Sr. Presidente da Assernbléia Legislativa.

0 Deputado Spértaco Pompeu, que esta subscreve, devidamen-
te apoiado, na forma regimental, requer a V. Exa., ouvida a Casa,
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seja feita indicaçio ao Exrno. Sr. Dr. Chrispim Jacques Bias Fortes,
DD. Secretário da Seguranca Piblica, para que mande estudar a
possihilidade (IC serem estendidas aoS fiscais de trânsito as vantagens
c heneficios decorre.ntes de risco dc vida, considerando-se que, no
posto de comando do tréfego, diariamente e a todo 0 momento, aque-
les defensores de vidas, do patrimônio pdblico e do progresso dos
centros urhanos inineiros se vêem constantemente pondo em risco
sua integridade fIsica, perdendo, muitas vezes, membros e a própria
vicla

Sala das Reuniöes, 22 (Ic junho de 1966.

.Sparinco Poin pen	 Nicaruor Armando -- Sousa e Silva -
José Liii: Baccarini = Moreira JzThior.

Justificativa:

Nada mais justo do que conceder ao funcionário que corre
riscO (IC Vida C (1C contagio urn heneficio ou uina vantagem.

0 fiscal de trânsito, quc se posta nas travessias de grande mo-
vimento da urbe, dirigindo o tráfego, na defesa de vidas e do pa-
trimônio pdhlico, deve ser aquinhoado corn o beneflcio decorrente
(le risco (IC vida. Quantos deles, nesta Capital, no exercicio humano
c religioso (IC seu ganha-pão, não tern sido alcançados por velculos
(Iesgovcrnados, ou po1 veiculos dirigidos por insanos, impruden-
tes e imperitos, C morrem ou, o que é pior, sofrem mutilacoes? Por
isso, consideramos absolutamente justificével que 0 Exmo. Sr. Secre-
tário da Seguranca determine providencias par que esses agenteS
valiosos da policia de trânsito sejam lembrados corn essas compefl-
saçoe; legais.

Spdrtaco Porn peu

INDIcACA0 N.' 1.241

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa.

0 Deputdo Spértaco Pornpeu, que esta subscreve, devidamen-
te apOia(l0, na forma regimental, requer a V. Exa., ouvida a Casa,
seja feita indicacao ao Exmo. Si-. Dr. Chrispim Jacques Bias Fortes,
1)D. Secretário da Seguranca Pdblica, para que, no programa de apa-
relhar convenientemente as reparticOes policiais do Estado de Minas,

ML
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principairnente as cidades de densidade populacional elevada, ponha
i disposiçäo da Delegacia (Ic Policia de Três Coracoes urn jipe para

1ISO COtidiano nas (IiligêflCias policiais

Sala dos Reuniöcs, 22 de junho de 1966.

Spórlaco Pompeii 	 Nicanor Armando - Sousa e Silva -
José Liii: Baccarini	 Moreira Jithior.

Juslificativa:

Corno 0 Sccictãrio dii Scgurança Pühlica, Deputado Chrispim
Jacques Bias Fortes, deseja, e já está executando, urn piano de apare-
Iliarnento this (Iclegacias de policia, não so da Capital como do in-
tenor, vern esta Indicação, coin para que a Delegacia de
Po1ica dc Ti'cs CoraçOes, tal corno acontece corn outras da mesma
class y , rc'ceba urn jipe. E urna justa reivindicação do povo daqueha
cornuna florescent ,,, , que tern militiplos bairros e distantes do centro.
Urn veIculo (IC que disponha a polIcia é, sem ddvida, urn rneio de
ti'ansporte impido, para dar uma cohertura imediata aos fatos poli-
dais que ocornarn, pnincipalmente durante o repouso noturno. Sobre
o seiviço policial, propniamente dito, mesrno no seu trabaiho de noite,
nos casos urgentes, ainda pocleria assistir aos casos de doença ines-
l)erados, o que está tambérn dentro da area de competência da poll-
cia. Coin estas nazOes, certarnente, espera-se que esta sugestão, por
sen justa e nccessmnia cm relação a cidade que se vai beneficiar,
seja i provad a

Spdrtaco Porn peu

INDICAçAO N. 9 1.242

Exrno. Sr. Presidente da Assernbléia Legislativa.

0 DepuLado que esta subscreve, corn apoio regimental, vem
requcrer a V. Exa., ouvido o Plenãrio, seja indicada ao Exmo. Sr.
Governador Israel Pinhciro (la Silva e ao Exrno. Sr. Diretor Eliseu Re-
scade, a conveniência da construcão de duas ligaçöes rodoviárias,
urna ligando a cidade de Santana do Jacaré a Rodovia São Francisco
dc Oliveira - Campo Belo, e outna ligando a cidade de Cristais A
Rodovia Formiga - Campo Belo, a primeira coin quilôrnetros e a
outna corn 20 quilOmetros, aproximad amen te, obras essas relativarnen-
te pequcnas para o grande bcneficio que vao prestar.

Saha (las ReuniOcs, 23 (Ic junho de 1966.

JIaiiiilio Cambraia -- IValdir Morato - Luiz Junqueira.
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Justificativa: A cidade de Santana do Jacaré, sede de urn
próspero municipio de alta producão cafeeira e agropeCUánia, man-
tern, coin 	 cidade de Campo Belo, urn intercâmbio perrnanente
e intensivo, coin 	 rnovirnentacão de veiculos que transitarn,
ate hoje, por antiga estrada que longe estA dos requisitos mInirnOS
(la moderna técnica rodoviária, coin 	 desvantagens para
a econornia regional e, principalrnente, dos dois rnunicipios.

A cidade de Cristais, tarnbérn pela sua posição na região, alérn
de linha de ônihus e considerAvcl movirnento de carninhöes para
Campo Belo, rnantérn coin cidade intenso intercârnbio econô-
mico e social, servindo-se, ate o rnornento, de prirnitiva e deficiente
estrada.

Corn a ligação aqui sugerida, .não so veria facilitado seu in-
tercArnbio corn Campo Belo, corno tambérn passaria a ter via de es-
coarnento rnelhorada pana Belo Horizonte c São Paulo.

MaurIlio Cam braia

INDIcAcA0 N. 9 1.243

Exrno. Sr. Presidente da Assernbléia Legislativa.

0 Deputado ahaixo assinado, devidarnente apoiado, requer seja
indicada no Exrno. Sr. Governador do Estado a necessidade de cons-
truir a rodovia Larnirn - Rio Espera, trecho de apenas oito qui-
lôrnetros, de importância decisiva para 0 Municipio e a populacão
de Rio Espera.

Dc outra parte, que se dê prosseguirnento a locacão iniciada
no Governo passado, do trecho Cipotânea - Rio Espera, pas-
sando-se em seguida A construção desse trecho de apenas doze qui-
lôrnctros.

0 Municipio de Rio Espera possui terras de alta fertilidade,
trabaihadas por urna populacAo progressista e ordeira que, na es-
tacão das chuvas, não dispoc de vias para o escoarnento de sua va-
liosa producAo. I)ispondo delis, poderA ser urn dos celeiros desta
Capital e de vasta rcgião de nosso Estado. São antiga aspiracão sun
as duas estradas rnencionadas, que resolveriarn seus problernas de
cornunicacOes e de transporte.

Sala das ReuniOes, 23 de junho de 1966.

Anuar Fares
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INDICAçAO N. 1.211

Exrno. Sr. Presjclente (la Assembléja Legislativa.

0 Deputaclo q ue esta subscreve, regimenta1ment apoiado, Fe-
quci' a V. Exa., ouvida a Casa, seja feita uma indicaçao, em forma
de apelo, ao Exmo. Sr. Governador do Estado, Dr. Israel Pinheiro,
hem comb ao Exrno. Sr. Secretárjo de Estado da Educaçäo e Cultura,
I)eputad() Gilberto de Almeida, no sentido de ser enviada a esta Casa
'nensagein goernaiiienta1 objetivando a encarnpação da Escola Nor-
ma! tie Conceiçuo (las Alagoas, neste Estado.

Sala das Reuniöes, 23 de junho (IC 1966.

José Marcus Cherém - Maurlijo Cambraia - João Luiz de
(:ilrv(,l/Io -- - Genesco Aparecido Lourival Brasil - Agostinho Cam-
pos Neto - Odilon Rodrigues - Renedito Salles - Antonio Eon-

Justificativa:

A Escola Norma! de Corieciçio (las Alagoas foi inaugurada em
1965, depois de urn esforço conjunto da populaçao daquela progres-
sista comuna. Nüo visando a fins lucrativos, aquela entidade edu-
cacional recebeu da Prefeitura Municipal local a doacão de urn ter-
rcno onde construiu seu magnIfico pré(lio, graças aos esforcos do
Dr. Hubens Mansur, Antonio de Oliveira Souza, Dr. Eden Tapur, Hell
de Souza Mello, Milton Jorge Richuete c José Parreira de Sousa.

Tendo em vista Os beneficios que a Escola Normal de Con-
ceiça() das Alagoas tern ministrado it juventude daquela localidade,
lioje, conto nunca, sua encatnpaçOo pelo Estado e imprescindivel
par:t o born exit0 de silas finalidades.

A presente Ifl(licaç0o objetiva, principaimente, conseguir aquele
tiesiderato. Corn este pensamento e que a submeto 0 consideraçao
du Casa.

José Marcus Cherém

INI)ICAAO N. 9 1.245

Exmo. Sr. Presiclente (Ia Assembléja Legislativa.

0 Deputjnlo infra-assinado, na forma regimental, devidamen-
k apoiado, rcqucr de V. Exa., ouvida a Casa, seja enviada ao Sr.
1)iretor-Go.raI do DER, Prof. Eliscu Resende, urna indicaçao
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no Sentid() dc set, coiti a major brevidade possivel, cumprido o con-
vCnio cia Prefeitura Municipal dc Curvelo corn aquele Departamen-
to, para o asfaltarnento (las principais artérias daciucla cidade.

Sala das ReuniOes, 23 de junho de 1966.

DOlton Canabrava - José Marcus Cherém - José Honório -
Martins Silveira - Manoel Costa - Benedito Salles - José Botellio.

Juslificativa: No Governo anterior, havIamos conseguido au-
torização para que a 9•4 HR. do DER, se(liadIa em Curvelo, executasse
o asfaltarnento das vias de acesso 0 cidade, o qual, corn urn pouco
tic boa vontade, poder-se-ia estender ate o centro da cidade.

IfliCia(iOs Os tral)alhoS, desde logo rnanifcstou-se a ma vonta-
tie dos prcfcitos (laqucla Cpoca, c 0 serviço fluO teve 0 prossegUi-
menlo (iesc3 ado. Mudando-se o Governo, foram Os servicos paralisa-

dos.
Corn o advento da nova administracOo, ou seja, do Prefeito

Dr. Irineu Gonzaga, mais jovern, inais entusiasta, mais sincero nos
seus propósitos e pertencente 0 mesina corre.nte politica do atual
Governo, houve csperancas di' cjue a situacOo mclhoraria.

Dc fato, o novo alcaide firmou urn convênio entre o DER e
a Prcfeitura, no senticlo de se executar 0 asfaltamento das principais

artérias cia cidade.
NOo é necessáriO (lizer da satisfaçOo popular por essa provi-

dência!
0 povo, que se sentia absolutamente descrente e desiiudido

corn a administracilo municipal, voltou a ter urn lampejo de espe-
ranca.

Pensou-se que, coil' adniinistrador novo, perfeitamente ide,n-
tificado corn a nova situacOo do Estado, a cidade iria fazer a sua

démarrage para urn efetivo progresso.

No entanto, a (iescrenca voitou e jO ninguém estO acreditan-
do nas prornesSas governamentais.

Conhece(lOr da capacidadc a(lrniniStratiVa e da excelência da

atuação do Prof. Eliscu Resende 0 frente do DER, apresso-me a fazer
esta I,ndicacOo, para que volte ao povo de nossa cidade a confianca
em (has meihores e de ma jor progresso.

PediriarnoS aos responsAveis peios servicos que os niesmos
se iniciassern no Hosp i tal Santo AntOnio, (Ic Curvelo, que completa,
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no próxirno rnês de setembro, urn seculo (IC efetiva e proficun exis-
tência, prestando inestimãveis servicos a populacao de toda aquela
regiäo

A via dc acesso iquele nosocômio é urna das vergonhas de
nossa cidade: cheia de buracos e de poeira, causa urn enorme ma!-
-estar aos cloentes que são transportados para au.

Confio, portanto, seja cumprido o convênio celebrado, pois
tenho confianca nos seus responsáveis, que, de maneira alguma, dc-
sejam proporcionar mais urna gran tie frustracão ãquele povo gene-
roso e born.

Ddllon Canabrava

INDICAAO N.° 1.246

Exrno. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa.

Os Deputados que esta subscrevem solicitarn a V. Exa. seja
indicada ao Sr. Governador do Estado a necessidade de ser provi.
denciada a construção da estracla ligando Alto Rio Doce a Rio Es-
pera, a partir do entroncamento da estrada de Cipotânea.

Trata-se de rodovia peio Vale do Rio Brejaüba, servindo a
urna vasta região agropecuária.

Sala das Reuniöes, 23 de junho de 1966.

Ulisses Coulo	 Geraldo Fonseca - José Marcus Cherém -
Athos Vieira de Andrade - João Navarro.

INDICAAO N.° 1.247

Exrno. Sr. Presidente da Assernbléia Legislativa.

Os Deputados que esta subscrevern solicitarn a V. Exa. seja in-
clicada ao Sr. Governador do Estado a necessidade de providenciar
a pavimentação cia estrada Barbacena - Alto Rio Doce, corn •seu
prosseguirnento ate Senador Firmino.

Trata-se de estrada de vital irnportância para aquela região,
pois é seu Unico rneio de comunicaçäo corn os centros cornerciais.

Sala (las ReuniOes, 23 de junho de 1966.

1Nl)ICAAO N. 1.248

Exrno. Sr. Presidente da Assernbléia Legislativa.

Os Deputados que esta subscrevern, ouvida a Casa, indicarn
ao Sr. Governador do Estado a necessidade da construcão, em carâ-
ter prioritãrio, da estra(la ligando Rio Espera a BR-3, passando por
Capela Nova.

Trata-se (IC estrada que virã beneficiar uma grande região agri-
cola que se estende pelo vale dos Rios Pedroso, Pinta-Pau e Pi-
ranga.

Sala das Reuniöes, 23 de junho de 1966.

Ulisses Couto - Geraldo Fonseca - José Marcus Cherém -
Athos Vieira de Andrade - João Navarro.

0 Sr. Presidente dá ciência a Casa das seguintes:

COMUNICACOES

Exino. Si. Presidente da Assernbléia Legislativa.

0 Deputado que esta subscreve, na forma regimental, comunica
a V. Exa. que, nesta data, está assurnindo uma cadeira de Deputado
nesta Casa.

Sala das Reuniöes, 23 (IC junho (IC 1966.

José Marcus Cherém
* * *

Exrno. Sr. Presidente da Assernbléia Legislativa.
Comunico a V. Exa. que estou assumindo, nesta data, minha

cadeira nesta Casa.

Sala das ReuniOes, 23 (IC junho de 1966.

Benedito Salles
* * *

Exnio Sr. Presi(lente da Asseniljléia Legislativa.

Nesta data, assurno a minha cadeira de Deputado, corno su-
plente cia ex-UDN.

Belo Horizonte, 23 de junho de 1966.

Ulisses Coulo -. José Marcus Cherérn - Athos Vieira de An- 	 Hélio Andrade
drade - João Navarro	 Geraldo Fonseca.	 ***
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ORADORES

COflSIFIUd() ilas Esiradas Lain iiii - Rio Esperu e Cipoláriea -
Rio Es porn

0 SR. ANUAR FARES - Sr. Presidente, Srs. Depulacios

Aprscntc hoje, A considei'açjio cia Assembléja Legisiativa, uma
Inciicaca() no sentido do ser completado o trecho da estrada de
Larnim no MuuicIpjo tie Rio Espera, trecho este de apenas 8 km
e quo constittii como quo a libertacAo dos agricuitores daquele im-
portante Municipio minciro. Na mesma Indicaçao formulo apelo
ao Sr. Governaclor (10 Estacio para quo dê término A locação da es-
tracia CipotAnea - Rio Espera, iniciada no Governo passado e que
foi interrompida. Essa locaçao corresponde a urn trecho de apenas
12 quilArnetros c constituj tarnbérn antiga aspiracAo daquele Muni-
eipio. Rio Espera situa-se A beira da Zona da Mata e possui terras
vaiiosissirnas quo poclerAo vir a ser urn dos celeiros desta Capital
e de vasta região do Estado. A época das Aguas, a cidade, bern corno
grande parto do MunicIpio, fica praticamente isolada. E tal fato de-
corre cia falta do urn sisteina de estradas que permita o escoamento
cia produçAo, on mesmo quo o Municlpio seja socorrido nos mais
diversos casos do calarnidacle quo o aflijarn. Virnos lutando, desde
que par aqui viernos, no sentido do que a estrada Cipotânea—Rio
Espera seja finalmonto concretizada. No Governo passado, conse-
gui do Sr. Diretor do DER quo se fizesso a locacAo do trecho. Es-
Ia Indicaçao objetiva dar continuidade A obra administrativa já mi-
(iacIa c tida conlo degrande importAncja iIao so para Rio Espora,
corno tarnbéin para os municipios que se Ihe seguern, todos eles
ciesassistjdos do rodovias quo possarn estiinular e fornentar a ati-
viciaclo agricola daquela importante regiAo do Estacio de Minas Gerais.
Terras férteis, populaçAo trabalhacioma, ordeira e progressista, quo
nAo pocie diMllnizar sua ativiciado, poiquc, na ocasião cia colhcita,
nan tern acesso aos centros consumidores. SoluçAo tarnbérn para
os probiernas do cornunicacAo e transporte do Rio Espera será a cons-
truçAo do trecho do Larnirn a Ro Espera, de apenas oito quiiornctros,
o quo, so coiistruIdo, libertarA o povo daquelas cidades e a econornia
local dos Ohices A dinarnizacao de seu trabaiho.

Estou certo do que o trahaiho quo iniciei no Governo passado
c quo rnereceu todo apoio desse grande Diretor do DER, essa jovem
figura da vida püblica de Minas, eng. 9 Eliseu Resende, dernonstraçao
mais autêntica do valor e da capacidade de trahaiho da nova go-
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raçAo do administradoros do Estado, nao deixarA de ser atendido
consoantc a presente Indicacao, porque aquele hrilhante adminis-
[rador tern-se mostrado scnsivei As reivindicaçAes da populacão rural
(IC nosso Estado, mormente quando Ilic são expostas as razAes que
justificarn pedidos dessa natureza. 0 eng. Eiiseu Resende, que cons-
titui grande revelacAo do hornern pAblico e administrador, deter-
ininou, ainda no Govcrno passado, a locacAo (10 trccho Rio Espera—Ci-
potànca, c cstou ceito do quo, agora, do darA seguirnento no seu traba-
Iho iniciai, mandando construir o trccho referido. Tcrrninada a cons-
trucAo do trecho do Larnirn, confia o povo daquele Municipio quo re-
presento cm quo S. Exa. nAo deixarA do determinar a construçao
desses oito quilArnctros. S. Exa., o Sr. Governador do Estado, que
tantas vczos torn acentuado, em seus pronunciarnentos, aqui C na
Capital da RepAblica, o scu interesse peia atividade dos hornens do
(-ampO c quo apresentou As autoriclades foderais urn piano de cob-
nizacão, sem dAvida, estarA atento e sonsivcl no problerna das ci-
dados do oconolnia rural. NAo é scm csperanca, portanto, que apre-
scnto osta IndicacAo. E coin csperanca, coin a esperança de
quo a atencAo (10 Sr. Govomnador do Estado nAo so voite apnas para
o Urucuia; mas tarnbérn para outros selores do Estado quo pro-
cisarn de urgente atencAo. JA tive oportunidado do dizer que a tese,
sustentada pelos seus assessores, do quo o quo so coboniza são a
terms Aridas, poclo nAo tom validade o rncsmo nao terA, se o Sr.
Governador deixa do atender, precipuarnente, As regjAcs de terras
férteis, cuja compensacAo econômica, pelo investirnento em infra-
-estruturas, serA mais rApida o mais conveniento A econornia do Es-
[ado

Sr. Presidente, antes do vermos implantado o piano de coloni-
zacAo do Vale do Urucuia, preferimos, nós rnineiros, quo regioes de
temmas férteis corno Rio Espera c Areas quc so ]he seguern, as quais
nio tern o osnuema composto do onergia clétrica prApria par a
exploraciio agricola e do rcdcs dc estradas, sejarn contemphidas, por-
quo nos, quo Ai convivcrnos corn aqucic povo, sabemos quo, quando
the forern dadas condiçAes rninirnas para o trabaiho, esse trabaiho
scrA profieuo, produtivo c cornpcnsador. Antos de Urucuia, portan-
to, devern see atcndidas as tormas fértois, próximas dos grandes
centros consumidores, quo poderAo dar cornponsacAo irnediata e
resolver, do pronto, o dificil prohierna do abastecirnento dos grandes
cent ro.s urhanos.

Tonho conligo quo, so ecalinente é interesse do Sr. Gover-
nador do Estado dar prioridade ao trabaiho adrninistrativo, desti-
nado a aprovcitar as atividades do hornorn do carnpo, a minha
Indicaço scrA prontarncnte atendida.

* * *
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Jornada de Trabaiho do Funcioriarjo Publico

0 SR. CICERO DIJMONT:

- 	 Sr. Presidente, Srs. Deputados.

0 Preside,nte da Repühlica, embora venha contando corn a
dedicação e a lealdade de vários companheiros da ARENA, nem
sempre tern recebido destes sugestöes ou lernbrancas aproveitáveis
ao seu Governo. Ontem, era o Sr. Procurador-Geral da Repüblica,
sugerindo ao Presidente que cassasse a autonomia de mil municipios
brasileiros. Isso significa, apenas, que o honrado Prof. Alcino Paula
Salazar, na verciade, não tern os pés na terra. Agora, chega a
vez do operoso e bravo hatalhador, Deputado Guilherinino de
Oliveira. Corn a autoridade quc desfruta junto a opinião pñblica e
junto ao Governo, ocorreu a S. Exa. a lastimãvel idéia, a tristc ictéia,
a desastrosa idéia de propor que se aumentern, de seis para oito, as
horas de trabaiho, a jornada do funcionário pñblico e que este seja
obrigado a trabaihar no sáhado. No conhecemos, ainda, as razöes que
tenharn inspirado esse ilustre hornern pñbiico; nao sabemos ern quais
dados S. Exa. Se baseou para a forrnulação dessa idéia que tanto
vem inquietando a grande massa de servidores do Brasil.

Quaisquer que sejarn os fundarnentos on os dados, nao po-
derão, jamais, justificar tal conclusao; e isso não é dificil de se
assentar, desde logo. Basta considerarmos que, ern todo o mundo,
a tendência é reduzir-se a jornada de trabaiho e não ampliã-la. 0
que Se pede não é reducão da jornada de trabaiho; são processos
racionais de produtividade e rnelhor técnica de trabalho. 0 que
se quer não é que o funcionário pñblico, on o trabaihador em
geral, passe o dia dentro da sua repartição, do seu setor de tra-
baiho. 0 que se deseja é que ele ofereça o resultado desse trabaiho
no menor prazo, porque assirn não so realiza a sua tarefa, corno
clispôe de tempo para se dedicar a outras atividades. Então, o pro-
biema nao é aurnentar a jornada de trahaiho do funcionãrio pObli-
co; o problema é encontrar, para a administraçao pOblica, meiho-
res processos de trahaiho, rnelhores práticas de trabaiho, meihores
técnicas de produtividacle no serviço psiblico.

Por outro lado, se considerarmos que no Brasil a situacao
nao permite ao Tesouro pagar meihor aos seus funcionários e que o
que dc paga nao é suficiente para o funcionário rnanter-se e manter
Os seus (lependentes, n5o ha por que aceitar que este hornem,
este funcionOrio, que já não recebe o suficiente, tenha que tomar
o scu tempo disponivel, fixado por lei, para utilizá-lo numa hirefa na
qual o poder pOblico não poderá rernunerã-lo meihor.
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Ainda hA a considerar que o regime de horas extras de que

Sc vale o poder pOblico para, de urn lado, atender o volume de seus

servicos e, dc outro, de certa maneira, complernentar o paga-
menlo do funcionalismo pOblico - significa também a oportunida-
de de aproveitameflto da rnão-de-obra clisponiVdl quc jã cxistia no
Brasil ha três anos atrás, na ordem de trés miihöes de pessoaS,
por ano. Dc dois anos para cã, corn a poiltica econôrnico-fi-
nanceira do Governo, cia já deve ser da ordern de urn milhão e
quinhentos mu, porque as fábricas estão fechadas e novas oportufli-
dades não aparecern. Sc valer a idéia do Sr. GuiiherrniflO de Oli-
veira, estarernOS (liminuindo a oportunidade do aproveitamento da
mao-dc-obra disponivel, on mesmo impedindo esse aproveitarnento.

Essas consideracöes, por si, bastam para dernonstrar que
mal inspirado andou o Deputado Guilherrnino de Oliveira, ou, re-
tifico, taivez S. Exa. tenha tido boa inspiracão, mas escolheu
exatarnente o carninho que nSo serve, o carninho errado. 0 que o
Deputado Guilhermino de Oliveira deveria propor ao Governo Fe-
deral, corn a autoridade que desfruta, é o encontro de urn
meihor processo dc trabaiho para o seu funcionalisrno, para que
se obtenha urn rendimento correspondente a exigência do serviço
püblico. Nunca, porém, propor aumento da jornada scm a cor-
respondente cornpiernentacão. Além disso, o repouso de 48
horas seguidas já é urna conquista cia legisiacão trabaihista em todo
o mundo. Corn o desgaste da Vida moderna, ninguérn consegue tra-
baihar oito dias seguidos. Nós, aciui na Assernbiéia, este ano, procura-
mos aumcntar o nosso descanso semanal, que era sãbado e do-
mingo. Transferimos nossas reuniOcs de scxta-fcira para o periodo
cia manhS, para disporrnos dc drns chas e rneio. Sc nós assim agirnos,
é porquc essa solucSo corrcspondc, inclusive, aos desgastes do nosso
organismo. Por quc, então, o Sr. Guilherrnino de Oliveira pensa
que o funcionalismo pOblico nSo padecc desses mesmos desgastes?
S. Exa., vivendo em Brasilia, sabe o quc fez o Parlarncnto Nacional,
A guisa de rcpetir rnedida jã tornada cm Minas Gerais: dividiu o seu
recesso em dois. Além do rccesso do fim do ano, ha o de juiho e
alérn disso ha, ern cada mês, esforco concentrado para dar liberda-
de de 15 dias aos Deputados. Quando é o prOprio Parlamento Na-
cional que procura, scm prejuizo de seus subsIdios, dar, de certa
maneira, aurnento ao descanso para recuperacão de suas energias e
possibilitar outras atividades correlatas corn as pariamentares, nao
se justifica mesmo quc ao J)eputado Guiihermino de Oliveira, cujo
patriotismo nao se pode pôr ern dOvida, cuja experiência todos ad-
miramos, cujo propósito de bern servir a Pátria e indiscutivel, tenha
ocorrido, lamentavclrnentc, essa idéja. E o pior é que, dada a auto-
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ridade aue S. Exa. tern em relacão ao Presiilente (Ia RepibIica, possa
essa idéia parecer boa a certos setoi'cs que 'assessoram o nosso Go-
verno.

Asfaltarnenlo das Was de Acesso a Curvelo

0 SR. DALTON CANABRAVA

Sr. Presidente, Srs. Deputados.

Trago a esta Casa uma indicaçüo ao l)ER e aproveito a opor-
tunidade para confirmai- o pensamento do Deputado que me an-
tecedcu nesta Trihuna, contra a infcliz idéia do Deputado Guilher.
Irlino dc Oliveira.

No Governo passado, conseguimos do Sr. Diretor do DER,
esta figura impressionante (IC a(lininistrador, Clue é o Prof. Eliseu
Resende, urna autorizaç50 para quc a nona residência, situada em
Curvelo, efetuasse o asfaltamento das vias de acesso a cidade. mi-
ciarnos o Irabaiho, mas, corn a ma vontade do Prefeito e do Vice-
-Prefeito Clue ]he sucedeu, os trabaihos não se efetuaram de maneira
satisfatória. Corn a mudança de Governo, parou por completo aque-
Ic asfaltamento. Mas, para ventura nossa, foi conduzido a Prefei-
turn Municipal de Curvelo o Presidente da Cârnara Municipal, o
jovern Dr. Irineu Moreira Gonzaga, e assirn voltou ao povo
aquela esperança de dias inelhores para o Municipio. De fato, o novo
Prefeito realizou urn convêniO corn o Diretor do DER, o magnifico
Prof. Eliseu Resendc, no sentido de se efetuar o asfaltamento das
principais artérias daquela comuna Mas, corno o tempo está pas-
sando e o asfaltarnento näo prossegue, o povo, que jã voltava a acre-
ditar no atuaço do poder municipal, que jã havia recupe-
rado as esperancas em dias meihores para a cidade, passou a não
mais acreditar. Por isso, faco esta indicaço ao Sr. Diretor do DER
no sentido dc que S. Exa. duinpra, o mais breve possivel, aquele
convênio, principairnente atendendo ao Hospital Santo Antonio, de
Curvelo, Clue completa o scu centcnOrio em 16 de setembro próximo.
Assim, o DER e a Prefeitura (lariarn Oquele nosocOrnio, que ha cern
anos serve 0 rcgiOo, cssc presente de aniversOrio, Clue é o asfalta-
rncnto da via de acesso Oquele hospital. Constitui para nós uma
vergonho o fato de que os doentes conduzidos para o hospital
sejam submetidos a processos de sacudidelas, ajuntando ao so-
frimento de sua doença o do conduta para a Casa de Sa0de. Assim,
realizando o asfaltarnento, a Prefeitura e o DER estariam dando
urn presente, não so ao hospital, mas 0 populaçao de toda aquela
regiOo.
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Aproveito a oporttinilacle, para solicitar também Oquele Dc-
partarnento a pronta cxecuç0o do asfaltamento da estrada que nos
liga a Montes Claros. No ano passado, S. Exa. mostrou-me os con-
tratos de inicio de urna frente de asfaltamento em Curvelo e outra
('Ifl Corinto. No entanto, ate esta data, ainda nOo foram iniciados
us trabaihos. 0 trOnsito naquela rodovia é intenso.

Por mais que se cuide das estradas de terra, elas nao supor-
tam a intensidade do trOfego; aparecem logo as chamadas costelas,
que dificultam ainda mais as condicOes do trânsito.

Pcdimos, assim, ao Sr. Dirctor do DER, como representante
claquela regiOo, que se empenhe em começar, de pronto, o asfalta -
mento da rodovia mcncionada.

* * *

Falta de Policiamento

0 SB. WALJ)OMIIIO LOBO:

Sr. Presidente, Srs. Deputados.

Dc vez em quando, aparecc nesta Tribuna urn representante
do povo, reclamando contra a mudanca de delegados de policia no
interior do Estado. Mas alguns delegados precisarn mesmo ser mu-
dados.

HO poucos dias, apareccu nesta Capital o Delegado de Policia
de Capirn Branco, Sr. Heitor Martins da Silva; veio dar urn "cortejo"
pela Capital; preparou-se bern, colocou scu terninho novo, bacana

nao sci se comprado a prestacão 	 chapeuzinho também novo,
c foi exihir-se na Rua MauO. Em dado mornento, dc e.ncontrou-se
corn duas muiheres. Uma ulcias, mostrando sorridente as gengivas,
ilisse-Ihe : "010, sirnpOtico, como vai?" 0 Delegado ufanou-se todo:
"Simpática é a senhora." Então, surgiu a outra e se apresentou: "Eu
me chamo Sinforosa; cia se chama Neurasma; somos arnigas; vamos
tomar urn cafezinho?" Conversa vai, conversa vein, o Delegado co-
mccou a contar as suas proezas em Capim Branco: "Eu sou Delegado
em Capirn Branco; tenho protecOo de alguns Deputados para ocupar
esse posto 10 e me imponho mesmo; sou Delegado de fato. Em Capim
Branco, é assim: escreveu, não icu, mando o sujeito para a cadeia
e, se conversar muito, eu quehro a cara dde também." Foi quando
a Neura;rna pediu Iicenca, porque ia sair urn pouquinho, e a Sinfo-
rosa aproveitou par dizer Clue ia fazer urn cafezinho. Dai a pouco,
chegou a que tinha saido, chamando a outra ao telefone. Esta, tam-
béin, priu licenca e saiu, prometendo voltar logo. 0 Delegado cs-
IdI'ou, 	 peron, e fla(Ia . i)epois (IC mnuito tempo, ele resoiveu
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procurar saber para oncle linhuiii id() as duas iiiulhcias Ninum
The lieu •noticia . Ai ide descoliriu (itc ficara scm o pacote de Ci'$
100.000 que trazia no holso, para fazer umas comprinhas na Capital.
Vejam W... Urn Delegaijo lie Capiin Branco vem a Belo Horizon-
te par cair no "conto-(lo-sua(louro" Este é urn delegado do tipo
"calcas-curtas". Dc nada adiantarani o sell terninho novo, 0 sell
chapéu de abas iargas, a sun botina rangedora e a sua valentia.
Vejam como anilarn as coisas pelo interior do Estado: urn
homein (ICSSe5 é Delegado de PolIcia. 0 pior de tudo é que o Dee-
'.1do Militar (IC Capim Branco taml)éln passou por aperturas, pOiS
a sun farnilia andou desconfia lie que se tratuva (ide .Até quc
eselareceu o fato' ...Foi preciso que dc procurasse a imprensu
par dam nina (Xplicação; (liSse ue o caso n5o tinha acontecido coin
dc, mas corn outro delegado noineado para esse cargo, por inter-
médjo de politico, e que dc cstava em ma situação perante a famIlia.

Sr. Presidente, isso ate parece hrincadcira, mas não é. Foi
urn fato que aconteccu. São esses hornens os representantes da lei no
interior. Isso não pode ser. Sc urn cidadão esharra num camarada
desses, dc o prende, e, sc se dcsculpa, o Delegado responde que não
tern desculpa. Portanto, acho quc (leve ba yer muitas mudanças
de delegados. E prcciso que o Sr. SecretCrio da Segurança, (To In-
tenor, ou o Governadoi' facam alguma coisa para moralizar cssas
autoridades do interior do Estado. Onteni a noite, na Vila Ope-
rãria, urn sol(Tado de cavalaria, conhecido corno o João da D.
Marta, vcndedor (IC Totes que pertencem ao Governo, negocian-
te de terrcnos -- quanclo houve a invasSo, dc separou ufli pd(laço,
dividiu cm pequenos Totes - atirou nurn operário jovem; este e sua
senhora, que se encontra yti em adiantado estado de gravidcz, fizc-
rum urn hai'racãozjnlio em urn dos seas lotes. Nüo respeitou aquela
scrihora, r-vicando tudo, cspancundo-a. Quando alguérn dissc quc
não fizesse aquilo, atimou. Tive que tornar as providencias, churnar
a racliopatmullia, tanto assiin, que não pude cOmparecer aqui ontein
A noite. Tudo isso caleria uos encarregados do policiarnento na Ca-
pital. Diversas vczes, pcdi ao Li(lcr Manoel Costa que mandasse po-
liciais para perto da Fundação Waldomiro Lobo e para a Vila

perária. Quando reclarno muito, os policiais aparecem por uns dias
C (lepois desaparecein Os desord iros, sabendo que os policiais dc-
saparcceram, eorneçam, entijo, corn os transtor,nos. No domingo
noite, live que coiocar dois desses individuos para fora da Fun-
daçao.

Sc o Si'. Secickirio cia Segurança, que C incu amigo, não dr
terminar urn policiarnento par aquehi zona, podcrn acontecer Coisus

s':rlavcis. (5fl1() 	 acoalcieraju
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Aqui fica, portn 1, ".-t o urn apelo ibs autoridades, an Gover-
i , :itltw V^rael Pinhciro, ou no Sr. Secrctãiio da eguma nçu, inas a floSSa
advertCncia: serão des responsãveis por tudo aquilo que acontecer
naquela parte da cidade, que está completarnente despoliciacla. 0
Lam das Meninas, corn mais (Ic 200 órfSs, vive em sobressalto. A
mesma coisa acontecc na nossa FundaçSo e vizinbanças. Os guardas-
-civis IA aparecem por dois ou trCs (has e depois somem como
bC 1)01' encanto.

Faco urn apelo a imprensa credenciada nesta Casa e ao Lider
da ARENA nesta Assernbléia, para quc facam chegar no Sr. Secre-
tário da Scgurança a nossa advcrtência.

Os jornais noticiararn quc a PoiIcia Militar iria fazer o p0-
liciamento. Ficamos contentes corn a noticia, porque pensávarnos
que uma escola, corno a da nossa Fundação, corn 700 crianças, c o
Lam (las Meninas, coni mais (le 200 órfãs, merceessern a considcraçao
(10 Govemno, já que os particularcs, ate agora, não se intcressaram
peio a.ssunto. Da minha partc, ja fiz o quc me competia. A rua foi
calcada, coloquei luz elétrica cm todos os postes, procurando, dessa
forma, fazer corn que os arruaceiros ali não aparccessem, aprovei-
tando a escuridão local.

Quero agmadecer ao Prefeito, Sr. Oswaldo Piemuccetti, por ter
rnandado colocar as iârnpadas nos postes da Rua Frei Gaspar, junto

nossu Fu.ndação.

Deixo, portanto, o meu apelo ao Lider Aureliano Chaves,
puma que interccda junto no Sr. Sccretãrio da Segurança, a fim de
quc aqucha pamtc din cida(le seja policiacia, yerdadeiramente policia-
(Ia, também para que nao acontecam casos como o do Delegado lie
Capim Branco, qiie CUll) no "conto-do-suadouro"

Imposlo Sindical e Crédilo Agropecudrio

0 SR. ODILON RODRIGUES

Sr. Presidente, Srs. Deputados.

Dcvcrã expirar, cm 30 do correnle mCs, o prazo para recoihi-
mento do Imposto Sindical dos Trahalhadores Rurais c da con-
trihuição devida ao Instituto Nacional de Dcsenvolvirnento Agrá-
rio, o qu c vem scndo noticiado pela imprensa, embora scm muito
destaqu r. . Encemra-se, assirn, dia 30, o prazo para recohhirnento dessas
taxas, sem paganiento de correção rnonetãnia. Era nosso propOsito,
Sr. Presidrote, formulam uma indicação ao Sr. Presidente da Repii-
IlicU, ((:in taml)ém aos dirigentes desses órgãos, no sentido dc phci-
ru ' 	 irouço desse pruzo . Mas, consultando o Begiinento desta
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Assembléia, verificarnos a impossibilidade (le adotar tal providén-
cia, pois cia não se concluiria no prazo almejado. Deliberamos, assim,
provocar o assunto através desta Tribuna, passando urn telegrama ao
Sr. Presidente da Reptiblica, e, nesta oportunidade, formulamos urn
apelo a irnprensa (le Minas e a imprensa brasileira, que aqui corn-
parecem pelos seus representantes, no sentido (IC também formula-
rem esse pedido ao Sr. Presidente da RepiThlica e aos dirigentes (10
Ministério do Trabaiho, no caso do Imposto Sindical, e ao Instituto
Nacional de 1)esenvolvimcnto Agrário, no caso da outra taxa de
assistência, para que se prorrogue esse prazo. E impossIvel, niun
território extenso corno o de Minas, por major que seja a divulgacao,
fazer corn quc cia alcance, em tempo curto, todos Os recantos (10
Estado, tO(loS os proprietários, a fim de quc des promovam 0 reco-
Ihimento (lessas contribuiçöcs. 0 quc ira ocorrer, naturalmente, em
decorrência (10 não-pagamento dessas taxas ate o prazo estipula-
do, é a adocão da corrcção monetária.

Não ha mais tempo para uma manifestacão a altura, através
desta Casa. Entüo, valemo-nos desse expediente teiegráfico e tam-
hem da imprensa, porque, do contrário, o agricultor mineiro será,
como já disse, grandernente onerado. Aproveitando o tempo que nos
resta na Tribuna, apresentarnos nossa solidariedade as providências
tomadas pelo Presidente da Federação da Agricuitura do Estado
(Ic Minas Gerais, Dr. Josaphat Macedo, que, segundo divuigacao
na imprensa matutina de hoje, passara tcicgrarna act Sr. Presidente
da Rep6b1ica, no qual formula apelo veemente no sentido de Se
pôr em execucäo a Lei ri. 9 4.829, que institucionaliza o crédito
rural. Não está havendo financiamcnto a agricultura. No ano
passado, esse financiamento foi inadequado, foi insuficiente, e
as conscqüências al estilo, corn arroz c feijilo a precos elevados.
Isso é conseqtiência (la falta de produção. E por isso que a Fe-
deraciio da Agricultura, em boa hora, vem advertir o Governo da
Republica no sentido (IC que dc ponha cm funcionamento efetivo,
ponha em cxecuçiio plena a Lei n. 9 4.829, que determina o mais
amplo crédito rural no Estado e no Pals. Se não houver urn crédito
adequado, em tempo suficiente, nós assistiremos ao que estamos as-
sistindo agora, isto é, a uma produço agricoia minguada e insu-
ficiente para o consuino, ocasionando, em conseqfiCncia, a e1evaço
brutal dos prcços, de maneira a sufocar aquelcs que ganham sa16-
rios reduzidos e atingindo, tarnbCm, a grande classe media que,
corn (Iificul(Iadcs, vive nesta hora.

0 telegrama focaliza, corn dcstaque, o aspecto do financiamen-
to par a pecuária. Não podemos, Sr. Presidentc, pensar em came a
prcço mais accssivcl, se n5to intensificarmos a producibo na area (Ia
pccuária, e é por iSSO que foi oportuno o telegrama do Prcsidente
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do Fcderaçibo AgrIcola (IC Minas, e é por isso quc, nesta hora, tra-
zernos 0 nosso endosso a esse pronunciamento e formuiamos, desta
Tribuna, o nosso apelo, como representante do povo mineiro, para
(LUC 0 Prcsidcnte cia flepibhiica determine as proVi(ICflCiaS necessá-
rins e cabiveis, no sentido do arnpliacao c cfctivação do crédito que,
ha realidade, niio está Sefl(io (10(10 ib agricultura e a pecuária de Minas.

* * *

lrre[/ulari(Iu(Ies Policiais em UbO

U SR. 	 IIUS VIEIBA DE ANDHAI)E:

Si. Presidcntc, Srs. I)cputados.

1)ois radiogramas, recebidos do Sr. Prefeito de Uba, contêm
a assunto que me traz lioje a esta Ti'ihuna. 0 prirneiro deles estã
assitu red igido

"Solicito Vossência fincza levar conhecimento ilustre
Presidente Asscmbléia Legislativa hem como nobres
l)eputados situaço Municipio Ubib, ondc, agifl(lo por conta
própria on atcndendo orientaçiio de superiorcs, Delega-
cia enlplacou veicuios, em flagrante desrespeito normas
COdigo Nacio.nal dc Trnsito e prendeu guarda-notumno
municipal, aprecndcndo armas pertencentes guardas.
Admito que tais atitudcs que visani a desmoralização
Executivo Municipal facain porte compromissos pré-elci-
torais, visto que campanha sucessória Govemno Estadual
obedcccu orientaçao franeaniente contra-revoluciona-
ra e subversiva. Assinado Francisco de Fillippo -
Prefeito Municipal de Ubá."

U segundo radiograina está assim redigido:

"Acabo receber denáncia Delegado Policia Ubá
aprcendeu docurnentos carros dc Manoel Zainpiere e Cam-
pelo, motorista profissional rcsidentc nesta cidade. Dde-
gado sornente Iibcrará docuinentos se Manoel Zampiere
efetuar pagarnento (IC uni nlilhao setecentos oitenta mu
(ruzeiros que seu irmo deve a urn soldado de name
Evandro, do Destacarnento de Ubã. Dclegado exige ainda
pagarnento juros. Soliciro urgentes providCncias V. Exa.
a fim pôr cobro semeihante arhitrariedade que não é caso
isolado. Saudacöes.

Francisco de Fillippo, Prefeito Municipal de Uha"

Esse radiograma foi, simultaneamente, enviado pelo Prefeito
ao Si. Governador (10 Estado, ao Si'. Presiden te do Asseni hieia Le-
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gislativa, ao Sr. Secretário da Segurança, ao Sr. Diretor do Departa-
mento Estadual de TrSnsito e ao Deputado que ocupa a Tribuna,
nesta hora.

Sr. Presidente e Srs. Deputados. A situacSo criada pelo Go-
verno Estadual, através da Secretaria da Segurança, que tern, na ci-
dade de Ubá, corno preposto, o CapitSo José Godinho dos Santos
Filho, chcgou realmente a urn ponto perigoso. Podeinos afirmar,
de anterno, que houve intervençSo do Governo Estadual no Muni-
clpio de Ubá. Foi quebrada a sua autonomia, e o Governo do Es-
tado, conforme provarei tranquilamente nesta hora, através da Se-
eretaria da Segurança, desrcspeitou o Código Nacional de TrSnsito,
quando ernplacou e continua emplacando os veiculos daquela cida -
de, scm a devida liccnça do poder municipal. Varnos exarninar
esse fato A ]Liz do aue dispöe a Constituiçiio Federal. A Constituiçao
estabelece quc cahe ao Municipio fixar normas para a ordenacSo dos
tributos municipais. E o que lemos no art. 28 da ConstituiçSo Fe-
deral, que diz o scuinte: "A autonornia dos MunicIpios será asse-
gurada: I) pela elcicSo do Prefeito e dos Vereadores; II) pela admi-
nistraçSo própria, no que concerne ao seu peculiar interesse e, es-
pecialmente: a) a decretaçao e arrecadaçiio dos tributos de sua corn-
petência e i aphcacao das suas rendas; b) a organização dos ser-
vi(;os pi'iblicos locais." Cabe, portanto, ao MunicIpio decretar tn-
butos da sua cornpetência e especificamente cabe ao Municipio es-
tabelecer o imposto de Iicenca. E o que encontramos afirmado e
reafirmado no conientário do Prof. Temistocles Cavalcanti: "0 im-
posto de liccnca tambérn é de caráter erninenternente municipal,
porque atinge as atividades lucrativas em suas manifestacSes cx-
teriores, independenternente (le seu resultado". 0 imposto de licen-
ça cabe A Prefeitura, no Municipio, e entre outras disposicSes cons-
tilucionais vanios encontrar, no art. 29 (Ia Constituiçâo Federal,
esta afirmaç5o: "Alérn da renda que Ihes é atribuida, por força dos
parágrafos 2.v e 49 do art. 15, e dos impostos que, no todo on em
parte, lhes forem transferidos pelo Estado, pertencern aos Munici-
pbs Os irupostos: I) predial c territorial urbano; II) de licenca".
Pelo imposto de licenca, o Municipio tributa os munIcipes e passa
a ter direito a cobran(-a desse imposto. 0 Prof. Temistocles Caval-
canti, no seu cornentário S Constituicão, diz:

"Imposto (IC licenc'a - Tarnbérn é de carSter cmi-
nentemente municipal, porque atinge as atividades lu-
crativas em suas manifestaçoes exteriores independen-
tcme.nte de seu resultado.

E devido o imposto geralmente pela localização, ins-
talaciio, estacionamento, circulaç5o de veiculos.

- 1 i) -

A colu(:ç:o) dc :inSncios, a instalaçSo de urn estahe-
Iccmicnto, a eirculacSo de veiculos mesmo particulares,
obras e edificaçöcs etc., est5o sujeitas a esse imposto."
(A Consliluieão Federal Cornenlada, vol. I, p5g. 366, Te-
oIstocles Cavalcanti)

(k drtigos 75 e 76 do Código Nacional do TrSnsito estabele-
cguintc

cuiplacamento strS fcito depois de "efetuado o pagarnento (Ta
lcna, taxas C ernolumentos a qUe estiverem sujeitos Os veIculos"

:lfl(ta, (lue "nenhum veiculo poderS trafegar nas vms p5blicas scm
estar licenciado no l\Iunicipio de dornicilio (10 seu proprietSrio" (art.

Ora, o assunto é clarIssiino. 0 Código Nacional do TrSnsito
c. chclece a norma, preeeituan( 1 0 o pag:uncnto da licenca, na esfera
Iwilicipal. A ConstituicSo Federal cstabcicce que o imposto de Ii-

6 taxado pelo Municipio e por dc cobiado. Não pode o Es-
Iwbo, portanto, emplacar ncnhuin veiculo, scm que dc esteja licencia-
lu pelo Mun'cipio, poi'(jue tal atitude é ilegal c fere a Constituic5o
Fcdcral, hero como o Código Nacional de TrSnsito. Apesar disso,
a Seeretaria da Seguranca estS aginclo assim no Municipio de UbS,
infclincntc. 0 mais grave é que o desrespeito a lei nSo foi pm-
ticado uma vez so; o ato foi repeti(lo vSrias vezes e continua sendo
(xecutao. 0 Sr. Dclegado insistc cm ilispcnsar o pagarnento da Ii-
c(flça, pai'a desnioralizar 0 Pod i Executvo Muiicipal, Coil late-
resses politicos eseusos, e par enfmaquecer a autoridade do Pre-
l:Io

0 Sr. (hisses Coulo - Scm quener contestar on rnesrno recri-
minor V. Exa. por trazer esse assunto S Trihuna, 0 rneu aparte é
Iflais (IC colaboraçSo. Sei que cxiste urn dcscntendunento entre
• Prefeito daquele Municipio e o I)clegado (Ic Policia, on entne
• Prefeito e Os proprietSrios de veiculos. 0 que ocorre, segundo
lcnho conheeimento, é que alguns desses proprietSmios são de-
vctoi'cs S Prefeitura de tributos (liversos. 0 Prefcito, par Ihes dar

talSo le quitaç5o, estS exigindo o pagamento dos outros tributos,
coin o quc nSo concordam Os proprietSrios (le veiculos. Dab o desen-
Nndiincnto . Parcce-mc que 0 l)cicgado, ein face do situaçSo, resol-
vuii emplacai' veleulos inilependenternente do quitaçSo corn a Pre-
wtura, poiIue considema irregular a exigência (to Prefeito de UbS,
Ic cobrar os tiihutos atrasados, porquc S. Ex-ti. teria os ineios ju(li-
cials porn forçan os devedores da Prefeitura a efetuar o pagamento.

o que sei a respeito do que ocorre em UbS. NSo quero cen-
-la. rnas (lou este aparte, porque V. Exa., possuindo mais dc-

nentos, poderS confimniar on nuio o que acabo de dizer.
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0 SR. ATHOS VIEIRA DE ANDRADE V. Exa. está certo
no tocante Is informaçoes. No decorrer do meu discurso, chegarei
a abordar esse problema.

Acontcce que a Lei n. 615, do Municipio de Ubi, no seu art.
2., estahelect: "Podcriio ser apreendidas as coisas móveis, inclu-
sive meicadorias e documentos, que constituarn prova material da
infraçao tributaria

Quer dizer que ha uma lei municipal que autoriza a apreensão
de veiculos. 0 1)ecreto n. 9 223, do Prefeito de Ubá, diz, no seu art.

o seguinte:

"0 comprovante do pagamento do tributo a que se
refere a Lei n. 570, de 4 de marco de 1964, sornente será
lornecido a contribuinte quite corn a Fazenda Munici-
pal ou que prove haver interposto recurso judicial contra
o 1ançariento da Prefeitura."

Portanto, V. Exa. está certo quanto a essa informaçao. Mas
não é o Delegado de PolIcia quem vai dizer que isso é inconstitucio-
nal. Onde cstá a sua autoridade para anular uma norma estabelecida
pelo Código Nacional de Trânsito, sob alegaçao de que é inconstitu-
cional uma lei do poder municipal? Caheria, sim, no contribuinte
interpor recurso judicial contra o ato do Sr. Prefeito Municipal.

A Prefeitura deu, legalmente, aos contribuintes faltosos urna
oportunidade, a do recurso, para conscguir a licença. 0 Delegado
(IC Policia, todavia, ao cmplacar os veiculos, clispensando a liccnça
municipal, feriu conseqüentemente as normas constitucionais C

o Código Nacional de Trânsito. 0 mais grave, porém, é que o Pre-
feito Municipal oficiou ao Delegado de PolIcia, solicitando a sua
colaboraçiio no sentido de que pudesse ter a proteçao, 0 amparo
policial para executar os dispositivos legais, relativos ao assunto.
E 0 Prefeito assirn procedeu, corn fundamento no art. 77, item XXI
dii Lei 855, que alterou a Lei n.' 28, e diz o seguinte: "Compete ao
Prefeito requisitar ao Governo do Estado auxIlio necessário para
0 cumprimento de suas determinaçaes legais."

Em oficio, do qual tenho em mSos uma cópia, o Sr. Prefeito
de Uhá apelou para a Secretaria da Scgurança, antes, porém. ao  Sr.
Delegado de Policia, no sentido de que dessem a ele, Prefeito, a co-
bertura necessária para a cobranca dos impostos municipais. Toda-
via, o Departamento Estadual de Trânsito entendeu que a lei da Ca-
mara Municipal, sancionada pelo Executivo, era inconstitucional;
assirn também o entendeu o Delegado de PolIcia; nSo houve qualquer
manilcstaç5o do Poder Judiciário, mas a lei foi considerada incons-
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titucional, porque ass mi o cntendia o Delegado de PolIcia. Ora, onde
estamos, em que urn (lelegado de polIcia se arvora em juiz de direito,
para julgar a incoristitucionalidadc dc uina lei? Assiin entendendo, des-
respeita a lei, fere a ConstituicSo, contraria 0 Codigo Nacional do
Trânsito e continua cmplacando Os veiculos, por julgar inconstitu-
cional a lei municipal. 0 Sr. Prefeito dc Ubá tern agido, nesse epi-
sódio, corn uma prudência extraordinária; primeiramente, fez urn oil-
rio no Sr. I)elcgado de Policia, (latado (Ic 14 (Ic inaico, IIOS seguin
tes termos:

"Ubá, 14 de marco de 1966

Sr. Delegado dc Uhá:

He, nesta cidade, muitos carros ernplacados em outras beau-
(la(les, cmhora pertençam a pessoas aqui residentes. Entre outros
inconvcnientes, tal procedimento concorre para a re(lUçSo da quota
do imposto Cnico sobre comhustiveis e lubrificantes destinada ao
Municipio.

HC, também, muitos carros emplacados scm a licenca munici-
pal, que, cm conformidade corn o I)ccreto n. 9 223, (Ic 8 de fevereiro
do corrente, (ancxo I), nCo serC concedida a contribuintes em débito
corn a Fazenda Municipal.

NCo estou disposto a tolerar 0 abuso e o atrevirnento. You
iniciar, na próxima quinta-feira, o trabalho de apreensão dos carros
em situaciio irregular.

Gostaria de saber se, para tal urn, poderia contar corn a co-
laboraçSo da Policia, seja assumindo a responsabilidade de apreen-
der, seja clando cobertura aos guardas municipais a quern ficaria
entregue 0 trabaiho.

Na esperanca de poder contar corn vosso precioso auxilio, rei-
tero-vos os protestos (10 mais alto apreco e da mais distinta consi-
deraçao.

Francisco de Filhippo, Prefeito Municipal

Anexo I - Copia (10 Decreto n. 9 223;

Anexo II - Cópia di Lei n. 9 570;

Anexo III - Cópia do CapItulo 2 da Lei n. 9 615."
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No inc-no) 1i. 0fl1-.-, 	 j OS	 vjji	 l'fOi o Si-guinte oficio:
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DET e a outras pessoas que, por questöes poilticas, est5o insuflando
ppulacao contra o Executivo Municipal.

''un ii (IC' 111111("() de 1960
	 () Prefeito, diante cia recusa do Delegado, envion-ihe o seguin-

Exrno. Sr. Prefejto:

Aeu.so 0 1PCCI) jIflCiljo ([0 OUch, n; 903, dat On dc liOJa, acorn-panhaclo Oc copias : flecreto n. 9 223 c Leis 570 C 615, no qua1 passi)a responder.

Para coflhleejiflento (le V. Exa., transcrevo abaixo os pareceres
do advogado Auusto Goines Junior, do Dcpar[aiui-a 1) FTr5nsito, instruc 	 c'rOps supiurrs que teienios de acatnv

"0 Ato Institucjonaj n." 2, do Gcverno (Ia UniSo, (il5[)6( ,-(,
seu artigo 31 que "A (iecretacSo do receSso do Congiesso Nacional,
das Asseinbléjas Legislativas e das Cârnaras dos Vereadores podle sec
objeto de ato compiernentai' do Presidenic di, Hc p 0ijiic. n, rio estadode sItio on fora dde.

Paiigrafo Ünico Dccrc[u[,, 0 i((( 55)) larial,1elI 60, o 1 1 OOI-
Exccufjv0 col'respondcnte fica an toi'izado a Icgisiar mediante deere-
tos-leis CIYI todas as matérias previstas na Constituicao e na lei or-
l4afl lea.

Ora, nio se teni notIcia de que o Presidente dii Reptiblica ham
(lecre[a(Io o recesso dii Cãrnara Municipal de Uhá, para que possa
i Prefeito local se investir na faculdade de legislar mediante decrc-
tos-leis. Ademais, Os scrvicos (IC trânsito e de tráfego neste Munici-
pio estão a cargo de autorjdades estaduais, o que, em face da inexis-
tência de leis formais locais e pertinentes, traduz urna estreita colabo-
rachio adirninjstrativa em hcneflcjo do interesse piThlico geral

Essa colaboraciio, forcosamente, terá die ser exercicia dcntro
de principios Iegajs e de justica, podcndo inuitas VcZeS se 1) , It,
por atos discricionários, inns nunca arhutrarios '

Sirvo-me do ensejo par apresentar_ll,c

saudacoes atenciosas,

Cap. José Godii,J,o dos Santos Filho."

Em saguida, (iepaiamos corn coin liç5o mnagistral.
aquelc Prefeito do interior no Sr. De!egado, no ad yoga, 1)

"tJh(m, 15 Or marco Or 1966

Sr. Delegado:

'SitO po(1erii silenciar-nie (liante do ofIcio que V. Exa. me en-
viou ontem, em resposta ao men oficio n. 9 963.

0 Sr. advogado Augusto Gornes JiJinior, a quern incumbia orien-
tar o Sr. I)iretor (le Trânsito, superestimou seus conhecimentos ju-
rIdicos, menosprezou a capacidade de urn prefeitinho de raça e tentou
fazer ironia, no invés de pensar corn seriedade no problema.

Sun ironin nAo chcgou a ferir-me. Revelou, apenas, o cat-A-
ter de urn servidor irresponsável, leviano, inconscqüente e ignorante.

Ate CU, aCJUi no mato, sri que nSo ha necessidade de lecreta-
çSo do reccsso da Câinara Municipal para (JUd o Prefeito possa baixar
decretos-leis. Mas o ilustre e desatualizado procurador (10 DET ainda
nSo teve conhecimento (Ia a(IaptacaO da Assembiéia Legislativa mi-
neira ao Ato n. 2. 0 ilustre e irônico procurador não sabe que, ao
adaptar-se ao AI-2, a Assembléia Legislativa adaptou as Cãmaras Mu-
nicipais ao mnesmo Ato.

0 ihustre procurador não sabe que 0 instrumnento dessas adap-
tacOes foi a Lei Constitucional n. 14, de 9 de dezernhro de 1965.
0 ilustre procurador nao sabe que, por forca dos parágrafos 3•9 e 4.0

da citada Lei Constitucional "será aprovado 0 texto comb proveib
(10 Prefeito", caso "a discussSo e votaçSo dos projetos de lei de mi-
,iativ;, (10 Prefeito" n5o estiverern concluIdas "dentro de 45 dias".

Foi o que ocorreu cm Ubá. 0 Prefeito enviou 0 projeto a Ca-
main. A C5mnara o reteve, scm deliberacao, por mais de 45 dias: o
projeto transforrnou-se em lei. Houve tácita aprovaçSo. Poder-se-á
discutir a denominacão do ato: lei? decreto-lei? decreto? Mas o
(ictaihe n So altcrai'ii a essCncia
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"Ubá, 3 de abril de 1966
Agora, 5(01 pretender polem iza r, algtlns ligeiros reparos a V.

Exa 	
Exmo. Si. Se(icIliio (lc Sc41Ililllç( (10 F.StildO (IC Minas Gerais:

1 - transil() C o lifco, to con iraiio (to qUe P_'iiSa V Exa.,
ficarn (tentr() da (siera do Estado apenas nos setores que dizem
respeito a regiiio. A eirculaç5o intermunicipal, as carteiras de habi-
litaçao, por exciuplo, Silo (Ia eornpetêfl(ia (to Estado Mas, no (IU
eoncerne aos seLls interesses, o Municipio jodc prover a respeito.
0 Estado tern (Iirigi(Io 0 trAnsito urbano poe (onveniência do Mu-
nicipio. E urna colaboraçao que tern sido tolerada e desejada, mas
que poderá ser (liSpenSada, a critério (10 Prefeito;

2 - refere-se V. Exa .5 inexistênc ja (Ic leis formais locais e
pertinerites Permita-me adverti-lo de que as Leis 570 e 615, bern
corno o Decreto 223, s5o locais, formais c pertinentes. Impertinente
é a atuaç5o (10 procurador do DET, pretendendo arvorar-se em juiz;

3 - no ñitimo parágrafo de seu ofIcio, V. Exa. fala em "prin-
cipios legais e de justica", admitindo "abs discricion5rios, mas .nunca
arbitrSrios". Enquanto o poder competente (o Judiciário) nSo consi-
derar ilegal qualquer daque]es diplomas, serSo perfeitamente legais e
de inteira justica Os atos da autoridade "que Os cumpra e Os faca
dumprir tao inteiramente cluanto neles se contérn". Ilegal e injusta
(alérn de injustificSvel S Iuz da razSo, (10 born senso C (la moralida-
(Ic pSblica) é a atitude da Policia, pretendendo assumir funçoes
especIficas do Poder JudiciSrio, em (letrirnento do Execut jvo Mu-
nicipal legitimamente eonstituI(t() C cm 1)eflef jC!O (Ic sonegadores
de impostos que visam, ünica e exciusivamente, S desrnoralização
(Ins rnedidas do Prefeito, que, poe todos us meloS licitos, procura
arrecadar Os tributos rnunicipais.

Ao prestar esses esciarecirnentos, vejo-me na contingência (IC
renovar minha solicitaçao contida no oficio n. 963. Se V. Exa. julgar
suficientcs essas inforrnaçoes, dar-me-ei por satisfeito. Se (lesejar urn
entenditnento pessoal, estou S sua inteira disposiçSo. E, finalmente,
Sc nSo pU(ler auxihar-me, tentarci solucionar o prohiema corn os
rccursos de que disponho.

Vaiho-me di oportunidade para reiterar-ihe os meus protestos
de i1to apreço e da mais distinta consideraçao.

Francisco de Fillippo, Prefeito Municipal"

Ainda, Poe prudência, o Si. Prefeito dirigiu-se, em 3-4-66, ao
Exrno. Sr. SecretSrio da Segurança e, cm 25-4-66, ao Sr. Diretor do
Departamento de Assistência aos Municipios (D.A.M.), através dos
eguintes oficios:

Pcço \(I1I( iara (,xi)(), , (L 	 a V. Fxa. 0 scguinle:

a Lei Municipal n.' 615 (fl 1) dispSe sohre a apreensSo
(IC "c((ISIIS móviiS, inclusive merca(loliaS e docurnentos que consti-
10:1111 prOva material de infraçöes tributSrias";

II - o Decreto n. Q 223, promulgado corn apoio (10 § 4.1 (10

aiLigo 4. do Lei Constitucional n. 9 14, estahelece que o cornprOvarl-
te (10 pagaflleflt() do imposto (le Iiccnça para veiculos "sornente sera
fornecido a contribuinte (1uili' corn a Fazenda Municipal on que prove
hover interposto recurSo judicial contra o Ian camento da Prefeitura
(V. fl. 3)";

III - muitos proprietSrios de veiculos estSo em débito corn
a Fazcnda Municipal c n5o interpuserarn recurso judicial contra 0
lançamento d:i Prefcitura e, nSo obstante, conseguiram emplacar seus
veiculos na Dclegacia (IC Policia;

IV - tais veiculos, por constituirem prova material de in-
fraciio trihutSria 	 V. Lei n.' 615, art. 2.1, (fl. 1) 	 podem

ser apreendi(Ios pela Prefeitura;
V - (nihora 0 problerna possa relacionar-se corn o trSnsito,

situa-se, na realidade, no faixa (las irifraçScs praticadas contra as
leis ordinSrias (10 Municipio;

VI - o Municipio, através de seu Prefeito, pretende sujeitar
os infratores As sançöes estabelecidas pela lei;

VII 	 ocorre, 1ifl(hl, qLlc muitos proprietSrios residentes em
UbS eiriplacarain seus vciculos ern outros municipiOs

VIII - estou (lisposto a cumpril e a fazer curnprir a lcsla-
çSo municipal pertinente S matéria;

IX admitindo que alguns (loS infiatores pretenderSo rebe-
lar-se contra fiscais ou guardas Inunicipais cOflSi(ICran(Io que a ati-
tU(IC de rehel(lia contra elementos da Prefeitura poderia exigir a ml-
nba participacao direta; C consi(Ierando, aifl(Ia, que ininha decisSo
(IC lutar ate a Sltirna conseqbCflCia e irreversivel, embora tenha sido
adiada em atendirnento as pofl(leracoes do Ccl. Joel Leri Santos e de
V. Exa., requeiro, corn apoio no art. 77, XXI, da Lei 28, modificada



pela Lei n.° 855, de 26 de dezembro de 1951, o auxijio necessárjo
para o cumprimento (IC ininhas determinacoes legais.

Na certeza (le que poderci contar corn a irnprcscincjjvel co-
bertura de V. Exa., reitero - 1 11c Os incus protestos de alto aprcco e da
iria is (listinta consideracao

Francisco de Fillippo, Prefeito Municipal"

"Belo Horizonte, 25 de abril de 196

Exmo. Sr. Diretor do D.A.M.:

Peço vênia para expor a V. Exa. o seguinte:

I -- a Lei Municipal n. 9 615 (fl- 1) tiispöe sobre a apreensSo
de "coisas rnóveis, inclusive rncrca(lorias e documentos que co.nsti-
tuarn prova material de infraçOes tributárias";

II	 o Dccreto n. 9 223 	 promulgado coin apoio no 	 4.(10 art. 4. 9 da Lei Constilucional n. 1 14, estabcicce quc o comprovante
(to pagainento do iluposlo de liccnça para veiculos "somente será
fornecido a contrihujnte quite corn a Fazencla Municipal on que
Prove haver interposto redurso judicial contra o lancamento da
Prefeitura" W. fl. 3);

111 	 muitos proprj etários de veiculos est5o em debit0 corn
a Fazenda Municipal e n5o interpusci-am recurso judicial contra o
lancamen[o da Prefeitura e, nSo obstante, consegujram emplacar seus
veiculos nit I)elegucja un Policia;

IV 	 tais veiculos, por constituirem prova material de in-
fraçSo tributãria 	 V. Lei n.' 615 	 ar. 2.'. ( fi. 1) 	 aIim
ser apreendj(Ios pela Prefeitura;

V embora o problerna nS 1el1 ejon i r-e cool o transito,
situa-se, na realida(Je, na faixa tai infracOes praticadas contra as
leis ordinftrjas do Municipio;

VI	 o ifunicIpio, através de scu Prefejto, pretende sujeitar
Os infratores as sancOcs estabelecidas pela lei;

Vii -- ocorre, ainula, que rnuitos proprietários residcnt('s em
Uba emplacarani sells vciculos cm outros municipios;

VIII - estou clisposto a cumprir C a fazer cumprir a legisla-
cito municipal pertinen Ic ft matéria;
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- (In1u-lIu(', nesses tei'mos, ao Exmo Sr. Secretibrio (IC
Sngurança e, no final, a(lrnitindo "que alguns dos infratores preten-
leribo rebelar-sc contra Os fiscais on guardas municipais; quc a ati-
tide de rebeldia contra elernentos cia Prefeitura poderia exigir a
ininlia participaçao (liFetil ; C cOflSi(lerando, ainda, quc a minha de-
cisSo dc lutar ate a ditirna consequencia C irreversivel -- embora
tenlia si(Io adiada por razScs pon(ieravcis," - requeri de S. Exa.
a cobertura policial necessibria, nos termos do art. 77, XXI, da Lei
28, nio , IiNcada pela Lei n. 1 855, (Ic 26 (in (lez('mbro de 1951;

X - nSo obtive resposta, ate o morncnto. Mas estou informa-
lu. r:di'a-oficialme.nte, que a ten(iCncia da Secretaria e negar a co-
hertura, sob a alegaçiio de quc as leis municipaiS em quc me apóio
Si) i tiiunstitucionais

Xl - a mim me parcce, entretanto, que as lei municipais em
questiio somcnte poderao ser consi(lcra(laS inconstitucioflaiS pelo
poder cornpetente (o Judici5rio, nunca o policial)

- Iinte (1(1 exposto, pergunto:

Podcria o Dcicgado tic Policia de Ubá emplacar veiculos
: N11ii I icenca municipal?

(:aso a rcsposta scja negativa, estaria dc sujeito a alguma
sun

c) Cumprindo c fa".en(to cumprir o disposto na Lei 615 e
nos I)ecretos 570 c 223, estaria Cu, 0 Prefeito, praticando abuso de
poder?

ii) Enquanto os rcfcridos diplomas legais do MunicIpio de
na foru.'iii considc:ados inconstituciOflais pclo Poder Judiciá-

rio, poderS S. Exa., o Si-. Scci'ctSrio lie Seguranca, negar-me a
cohertura policial?

Ni cxpctativa de sun oricntaç5o, vallio-me da oportunidacle
pam aprcscniar-lhc Os incus protestos de alta estima C da mais dis-
tinta cousidcraçao

Francisco de Fillippo, Prcfcito ).lunjcipal"

Esclai'ec irn cub

Apesar (in toda a boa vontadc do D.A.M., o acñmulo do servico
uiaiiiicta repaiticao tiSo perrnitiu (tue o Departamento Juridico en-

is;e rcsposta no Prefeito tic Ubâ.
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Vê esta Casa, e vêcm os Incus ilustres colegas, que o Prefeito
(IC Ubã usou de urna lei da Câinara Municipal e essa lei foi aprova-
(Ia, usan(Io (La a(laptação que esta Assernbléia fez da Constituiçao Es-
tadual ao Ato Institucional n. 9 2. A Câmara Municipal reteve 0 Pro-
jeto (lUrante 45 dias. Portanto, tacitarnente, ficou dc aprovado. Pelo
Dec. n. 9 223 o Prefeito complernentou aqucla lei estahelecendo as
normas de cobrança do imposto. Apesar disso, o Delegado de Po-
liCia continua emplacando os veIculos, scm a licença municipal.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, cuidadoso como sempre tern
Si(10 fleste cpisódio, o Prefeito de Ubá, em docurnento que Ii ante-
riormente, fez tambérn urna solicitação ao Sr. Secretário da Segu-
rança, pedindo a S. Exa. quc amparasse o Poder Executivo na sua
tarefa (IC cobrar imposto (le quern 0 deve. Mas o Sr. Secretãrio
da Scgurança .ncgou ao Prefeito Municipal a sua colaboraçSo. NSo
satisfeito corn os atos praticados, no tocante ao emplacarnento de
veIculos, o Delegado de Ubi, Capitilo José Godinho, prcndeu a Guarda
Municipal, uma guarda noturna que existe em Ubã, ha mais de 15
anos, instituicla por lei da Cârnara, aproveitando-se da ausência do
Prefeito, que vicra a Belo Horizonte, a charnado (10 Sr. Secretário
da Scgurança, para tratat' especialmente desse assunto. 0 Delegado,
cntSo, aprisionou, um a urn, Os clementos da Guarda, buscando-os
em suas residencias, e, n:o satisfeito corn isso, comcçou a apreender
as suas armas. Aconteccu, entSo, urn fato curioso quc a Casa preci-
sa conhecer: urn Guarda Municipal de Uhá, que tern seu revolver
Taurus registrado no DOPS ou no DVS, registro de n. 9 24.288, cuja
fotocOpia estO em men poder, de nome Zanoni Ribeiro Almeida,
tinha seu revOlver guardado num estabelecimento comercial. E
a prova aqui estO, corn esta declaracSo, corn firma reconhecida,
que lcio juntarnente corn a prova do registro da arma, assinada
pelo Sr. \Val(lcm:Ir BO(lrigttes

"J)e.claraçao:

Eu, ahaixo assina (10, \Valdeniar Rodrigues, casado, bra-
sileiro, rcsi(lcntc nesta ciiladc, (leclaro qc no dia 30 do rnaio do
corrente ano, as 18 horas c 45 minutos aproximadamente, fui procura-
(10 010 ITICU servico (Bar e Restaurante Gilda) pelo Sr. Sargento-Co-
mandante do l)cstacamento Policial (IC UbO (Sargento Toledo) que,
em norne (10 Sr. Delegado de Policia local (CapitSo Godinho), orde-
nou que Ihe entregasse o revolver do Sr. Zanoni, que se encontrava
guardado no bar, sendo que, na hora da entrega, encontravarn-se
prcsentes os Srs. Luciano Groppo e Carlos Groppo e urn senhor de
duJo norne iiao me lenthro
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Pot Sri - yen] :ide, in tn (ici datilografar esta, quo assino corn
Itiru prop rio punho

Uha, 6 de junho de 1966

Waldemar Rodrigues

IhlIDUJVll

(,uiIos Groppo - Luciano Groppo

(I"ininas rcconhccidas polo TaheliSo do 1. Q Oficio cm 7-6-66)

Ilegistro - Secretaria da Seguranca POblica do Estado de
dinas Gerais.

PiopnietOi-io: Zanoni Riheiro do Alnieida 	 I)OPS.
Pesidencia : Rua Dulce, 68 - UbO

Registro do Armas 	 Espécie: revOlver; Marca: Taurus; N.°:
147.0(;-1; Calibre: 32; acaharnento : ci-omado; canos : urn.

Exciusivamente para resi(lência particular ou cstabelecirnento
ouiercial, a arma aciina caracteriza(Ia. Este certificado é perrnanen-
a C 0 seu portador fica responsOvel pelas ocorréncias quc se verifi-

cavern coin a arma.

Ic10 Ilorizonte, 1 de novcnihro de 1964."

I.ssc gua ida, cr1 LW, lcvc 0 5(0 (I ueilo (1 esrespeitado, pois a
nina de sua propricciade foi retirada (1C cicntro de urn estabeiccimen-
to coaicrcial. E interessante dar S Casa urn esciarecirnento: a Guar-
da Municipal Noturna de UbO sempre esteve sob o cornando do Dc-
Icga(lo daquele iIunicIpio. HO poucos moses do so desentendeu corn

Prefeito, dispensou a Guarda, tendo o Prefeito assurnido o seu
tornando. Depois que ole dispensou a Guarda, achou que ela não
saivia mais e prendeu-a, recolhendo, ainda, as arrnas do seus mem-
Itros, apreensOo ilegal, porque essa Guarda foi instituida por lei
mon ic ipal

Essas armas forain apreendidas e, entre elas, se encontram
aimlias registra(las. EstOo al rnais arbitrariedades (lesse Delegado.

0 quc nSo se pO(Ie admitir - e parccc mesmo anedota - é que
a IElagado queira valcr-se de sua autoridade para fazer cobranca
de tiota promissoria. Isso se dcu corn o Sr. Manoel Zampicre, que
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teve Os docurnentos (le scu carro aprccndidos, quando foi fazer o
emplacarnento (10 carro, depois de hover pago todos os impostos, in-
clusive os municipais, a firn (lc que pagassc urna promissória de
urn rnilhSo, setecentos e oitenta mil cruzciros, e mais Os juros, pi'o-
rnissória corn a qual n5o tern nenhum vInculo e, situ, urn seu irrnSo.
Nesse sctilulo o Sr. Motion Zaiitpicrc 1ev. a seuinfc reprcscntaçibo:

"Ubil, 9 (Ic junho (Ic 1966

Sr. Prefeito Municipal de Ubá:

\1ano(l Zarnpicre, ahaixo assinilo, vein expor a V. Exa. n se-
guintc:

1 - liii urn rnês, mais Ou inenos, level rneu carro para empla-
ear, tendo pa-go antes todos os impostos municipais c estaduais cxi-
gidos pela lcgislaçao;

2 	 depois de colocada a placa, o Sr. Delegado de Policia
recolheu os documcntos do carro;

3 	 dirigi-me ao Sr. I)elegado para peclir explicaçOcs, j)OiS
n5o via razao para quc os docatnentos fossem apreendidos;

4 - respondeu-rne dc que não me (levolveria os documentos
Sc CU nao pagasse a quantia de urn milh5o, setecentos e oitenta mu
cruzeiros, correspondcnte a urna nota promissória que se acha em
poder de urn soldado do Destacamento de PolIcia e da qual rneu
irrnâo e ernitente on avalista, n5o estou bern certo;

5 - expliquci ao Sr. Delegado que cu não tinha nada corn
a letra e que rneu carro não podia responder pela divida de men
irrnão. Disse-me o Delegado quc mandaria meus docurnentos para
o Departarnento Estadual do Trânsito. E acrescentou que a solução
era pagar. On paga, on não recebe os documentos.

Desse inodo, Sr. Prcfeito, cu, motorista profissional, prontuá-
rio n. 34.304 (BFI), acho-me impedido de exercer minha profissão,
em virtude tie urna arbitrariedade do Delcgado de Policia. Men carro
está recoihido na garagem do Sr. José Benedito Pacheco, situada
no Av. Haul Soares, 344, e lá deverá ficar ate que o Delegado libere
metis clocurnentos.
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itc(OIr() a V. Exa. ciii busca de conseiho e orientacão. Es-
Lm(lo corn casarnento marcado, nSo posso ficar parado todo esse
ttnpo. Por outro lado, 0 meu irinibo, quc trahaiha corn o men carro,
(0)05 documentos foram apreendidos, é casado e pai de (lois filhos.
Acha-se impossihilitado (Ic cxercer Sua atiVi(lade profissional, porque
a Delegado cstá exigindo o pagamento de iima nota promissória, mais

joins, pam 1)0(1 er I iherar Os d ocurnentos

Munoel Zantpiere"

* * *

Exino. Si. Secretiuio de Scgurança

Encarninho a V. Exa. copia do recurso que, no rnesmo tempo,
naU remctcndo no Exrno. Sr. Govcrnador (10 Estado.

l)esde o (ha 4 de maio, estou aguardancio prOvi(lêflCiaS dessa
Snnrctaria, cm atcndirncnto ao ineu protesto contra os atentados S
aulonomia do 1\Iunicipio, perpretados pelo I)ET e pelo Delegado de
Policia de UbS, poe conta própria ou ohcdecendo a ordens supe-
linens.

C) tempo e os fatos demonstrarn claramente que a Secretaria
1k Seguranca nao reexaminou o assunto, n5o pretende reexarninS-lo
C 1)01' omissao referenda os abs que motivaram 0 men protesto.
Vcjo-rnn, pois, no contingencia (IC rccorrcr a inslSncia superior por
onto (10 docurnento anexo, do qual extral cópias que estibo sendo
encaminhadas a autoridades civis e militares do Municipio, (10 Es-
bIll) c do Uniiio, inclusive no Exmo. Sr. Presidente da RepSblica.

5 (0(1 acöes.

iruncisco 1/C I'illippo, Piefeito Municipal"

"Exmo. Si. (bovernador do Estado:

Na qualidade de Prefeito do Municipio de UbS, peco vênia para
expor a V. Exa. o seguinte:

1. --- no uso de atrihuic5o legal, baixei 1)ecreto (certidSo
(nexa), estabelecendo que a licenca municipal de circulaçSo de veicu-
Ins somente seria fornecida a contribuinte quite corn a Fazenda Mu-
nicipal on que apresentasse prova de haver interposto recurso ju-
lieu! nonira a 1inrarnento do Pinfeibura;
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2 - o Departamento Estadual (IC TrSnsito resolvcu tomar
as dores dos contrihuintes cm débito, concluiu que a medida é in-
constitucjonal C autorizou 0 emplacamento scm a licença municipal,
contrariando, dessa forma, inclusive dispositivos do Código Na-
cional de Trânsito;

3 - inconformado com a arbitrariedade - principairnente
porque praticada cm henefIcio de sonegadores de impostos, resolvi
aplicar a Lei Municipal n.° 615, dc fevereiro de 1965 (certidSo anexa),
quc autoriza a apreensao do hens móveis que constituam prova ma-
terial do infrac5o trihutãria;

4 para cumprimcnto clessa lei, pedi cobcrtura policial, que
me foi negada polo Dcicgado e, posteriormente, pcla Sccrvtaria dc
Scgurança Pblica, SOT) 0 alcgação do que a Secretaria n5o pode dar
cobertura a atos manifestamente ilegais;

5 onquanto me oncontrava en) Belo Horizonte, participando
do reuniSo convocacla polo Sr. Sccretirio de Segurança Püblica, o
Dolegaclo do Ubá, ardilosamente, detove a Guarcia Noturna Municipal
o aprccndeu as armas pertcnccntes aos guardas (quo sempre por-
tarain arinas em servico ate mesmo durante o perio(lo em que osti-
viralli a (liSpOS iaO (10 a tual delegado de Ubá)
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('oI)suleI'ufl(lo quc o ato do DET, determinando o emplacamcn-
to Ii veiculos scm o pagamento dc tributos municipais, é Regal e
atcntatOrio a autonornia do MunicIpio, devendo, portanto, ser anu-
la(lo;

considerwido que o Delegado do Poilcia de Ubã, ao deter a
guarda noturna, praticou vordadoira intervencao no Municipio;

considerarido quo foi essa a segunda intcrvcncão, já quo a
plilneira foi praticada pelo DET;

'onsiderondo que a Lei 615 e o Docreto 223 somcnte poderSo
sec anulados pelo Podor Judiciario 0, enquanto ,não o forem,
ltiVela() scr acatados o cumpridos;

cojisiderando que ao Prefoito incumbo dumprir e fazer cumprir
as leis do Municipio, ainda que contra si tenha Os sonegadoros e a
forca policial, amparados por altos cscalöos do Govorno Estadual;

considerando quo, aposar do cohcrtura policial, os sonega-
(lores devem ser pufli(IOS no forma das leis Inu.nicipais, scm pro-
juIzo ilc outros proced mien Los legais

\rCfl lid), lllUi I'cSpeitOSaliiCflhi', icqfler(1' (IC 	 Exa

Sr. Govcrjiudor,

Considcrando que, na conformidade do art. 75 do Có(ligo
Nacional do Trânsito, o emplacamcnto será fcito depois dc "ofotua-
(10 0 pagamento cia Iicença, taxas e emolumentos a quo ostiverem su-
jeitos os veiculos" c ainda que "nenhum veiculo podorá trafogar
nas vias püblicas scm cstar licenciado no Municipio do domiciiio do
sou proprietário" (art. 76);

considerando que muitos veiculos circulam em Uba scm o
pagamento cia totalidade dos tributos a quo estão sujeitos e que
alguns foram emplacados em outros municipios;

considerando que isso aco.ntece porque o DET, corn o delibe-
rado intuito do protegor e amparar sonogadores do impostos muni-
cipais, nao hesitou cm passar por cima do Código Nacional do Trân-
sito, para tornar inócuo o Decreto Municipal n. 9 223;

considerando quo o DET, a Policia e a Socretaria do Sogu-
rança do Estado do Minas Gerais não têm competência legal para
julgar c docidir cia constitucionalidado das leis do Municipio e, não
obstante, usurpando atribuicOes legislativas e executivas, deram por
cierrogados editos municipais;

a) que so anule o emplacamento dos voiculos quo foram em-
iiIaCi1os do maneira irregular, em flagrante desrespoito as normas
estabelecidas polo COdigo Nacional (10 Trânsito;

h) que sojam acatados o cumpridos os editos municipais, ate
quo o poder cornpctente os aprecie e julguo;

c) quo as armas dos guardas sejam dcvolvidas;

(1) quo scja afastado de Ubá o atual Delogado.

Nestos tormos,

peclo deferimento.

Ubá, 30 do maio do 1966.

1"reflCiS('o (IC J'illippo, Pi-efeito Municipal"

Srs. Deputados. Esse fato ate ccrto ponto é jocoso. Parece
mcsmo uma anedota. 0 Dolegado não ontroga os documentos de urn
vciculo ao scu propriotário, porquo o irm5o do propriotário está
vinculado a uma nota promissória em favor do um ilustre desconhe-
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cido, C essa nota promissória está cm niaos (IC Urn soldado (laqUcla
delegacia que está promovendo a sua cobrança, certarnnte para ga-
nhar algurna cornissão. E urn absurdo que isso aconteça em Ub.

Srs. l)eputa(Ios F1i nina série de docurncntos que provarn o
cuidado, o critério, a preocupação do Prefeito de Ubá em apelar
para todas as autoridades possivcis.

Finalmente, em 2 de junho corrente, dirigiu-se novamente
no Sr. Secretário do Segurança e, ern 30 de maio p. passado, apeIoU
para o Exino. Sr. Governador do Fstado através (IC ofIcios.

Apesar (10 seu esforco, ninguém the deu atençSo, ninguéin the
cleu ouvidos. Como jA foi focalizado aqui, existe urn problema de
ordern politica. Que tern a Constituição Federal, o Código Nacional
(10 Trânsito a ver corn as divergências existentes entre o Prefeito e
o Delcga(lo? So mesmo em Minas, e, infelizrnente, nurna cidade culta
corno Ubá C que aparece urn Delegado de Policia e se arroga o cargo
de juiz par julgar uma lei inconstitucional. Ele acha que a lei é
incunstitucional e, portanto, ninguém precisa pagar impostos muni-
cipais, POVUC dc ernplaca Os veiculos coin SC1fl Iicenca da Pre-
feitura. 0 certo é que essa situacOo n5o pode permanecer assirn.

Neste Estado dc \l (fi (S 1(1(1 U (((fl Ie ido kfflttf (((ISO grave e niio
ha para quern apelai

0 certo e que uuu esla em jogo, nesse episOdio de UbO, a pessoa
do Deputado Athos Vicima de Andrade, nern a do Prefeito, nern a do
I)elegado, nern a die ninguém. SOo clispositivos da ConstituiçOo Fe-
deral que forani e es5o sendo (leSrespeitactos; estO ein jogo a Lei
Federal, o COdigo Nacional dc Trãnsito clue o Delegaclo Municipal
esta desrespeitando, coin a autorizaçao do Sr. Secretãrio de Sc-
gurança.

No memorial dirigido, no din 2 dc junho, ao Sr. Governador
CIO Estado, o Prefeilo (IC Ubá faz uma exposicOo, cita fobs e pede
providCncias no SecretOrio da Scgurança e ao Sr. Governador, mas
ncnhuma providCncia foi toinacla ate hoje

Dizemii que a lei C inconstitucinal Mas quein 0 (liz? 0 I)ele-
gado, o CapitOo José Godinho Santos Filho. Quc autoridade tern
S. S. porn pioferir esse julgarnento? NOo houve nenhum recurso,
niiihurna ciccisOo judicial, nenhunia interpelacSo. Mas o advogado
do TrOnsito tambCm diz que C inconstitucional. A continuar assini,
podenios masgar as normas legais que nos re.-em e procurar as
luzes juridicas dos Srs. Delegados (IC Pohicia 0 grave e (LUC o Si'.
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SecrttOriu referenda o ato (.10 I)elegado, o Departarnento de TrAnsito
tambCm o referenda, e o Prefeito, quc usou dispositivo da Câmara
Municipal, que usou decreto qUC the cornpetia, que tributou de acordo
corn a ConstituiçSo, fica a mercê de todos csses interesses politicos.
Como imltima esperança, pediu-me o Sr. Prefeito dc Uba que eu
fizesse urn derradeiro apelo As autoridades constitnidas, l)OrqUe, (10 Cofl-
[mOno, dc vai usar, junto no Sr. Procurador-Gcral da Repüblica, do
scu direito, peclindo a intcrvcnçOo federal no Eslado dc Minas Gerais.
Colic, agora, no Poder Federal intervir, poiquc a intcrvencOo federal
no Estado podc ocorrer, quando for quebrada a afflonornia municipal,
e esta estO sendo quebrada naqucic Municipio. E o que prcceitua
o art. 70 do ConstituiçOo Federal: "0 Governo Federal nOo inter-
virá nos Estados, salvo par: item VII: "assegurar a observância ds
seguintes pnincIpios', e, entre os principios relacionados na Cons-
tituicOo Federal, que permitem a intervençOo federal nos Estados,
estO "para assegurar o principio cla autonornia municipal".

A autonornia municipal dc Uha foi quebrada pelo Governo
do Estado, atravCs do Sr. Delegado dc Policia, do Departarnento Es-
tadual de Trânsito e da Sccrctaria de Scgurança. Conseqilenternente,
cabe no Prefeito de UbO, (IC acordo corn as norrnas e forrnas esta-
helecidas na ConstituicOo Federal, fazer representaciio ao Sr. Procura-
(lor-Gemal da Repüblica, pedindo a abertuma do competente processo,
)ara que o Govemno Federal intervenha no Estado dc Minas, a fun
de impedir quc o Govemno do Estado continue intervindo nos nossos
mllunieipios

* * *

Reivi,mdieaçOo em Pi'ol do Tubei'culoso Pobre

C) SR. WALDOMIRO LOBO 	 Sr. Presidente, Srs. Deputados:

Ao encaminhar a votaç5o do Projeto n. 1 3.285, o Deputado
Salim Nacur se refcriu ao Hospital Cicero Ferreira. Quero relembrar
no ilustre Deputado que, quando dc era SecretOrio da Saüde, eu fui
contrOrio 0 ocupacOo, por dc determinada, do Abrigo do Tuberculo-
so Pobre em TrOnsito, porn que ncle funcionasse o Hospital Cicero
FerreR'a, alegando o Sr. SecretOrio que a construciio desse hospital
scria ern prazo curtissimo. Eu me opus 0 ocupacOo daquehe abrigo,
la)l'qI!e a 5110 c'xislcncii se dCVd a estc modesto Deputado
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A epoc0 em que foi construI((), ainda no Goveino (10 Sr.
Milton Cam pos, quando Cu apanhava doentes tubercu josos pelas ruasC Os levava paPa Os jardins do Palãcjo da Liberdade, fui charna(l()
pelo Governador, que me perguntou cival seria a solução. Eu respondi
(JOe era a construcão de urn abrigo onde os tuherculosos pobrcsque para aqui viessem pudessern ficar, ate que se consegilisse uma
internaçao clefinitiva. Alas o abri go funcionou pouco tempo e ficou
ahandona(io (lepois. Eu level diversos l)eputaclos Ia, para tomarem
conhecirnento (10 crime que estava senclo praticado Contra o povo.
Urn sargento aposentaclo criava, naquele prédio, cachorros de raça
para vender. Ao invés de se ahrigarern tuberculosos, ali estavani sendo
criados cachorros, porn negócio. Resolvj ir IA, nurna noite, corn dois
caminhöes, urn levan(lo GO colchöes, e o outro levando doentes
a janhados nas ruas. Invadj o prédjo e, mesmo corn os doente g IA
(lentro, passej a reforma-lo. Quando ele estava em condiçoes, exata-
mente no oportunitlacle em que foi eleito o ex-Governacjor Magaihäes
Pinto e ern que o Secretárjo da Saiide era 0 Dr. Roberto Resende,
eu me propus a entregar ao Estado o Abrigo do Tuberculoso Pobre,
(In fun cionaniento. Qual n5o foi minha surpresa, como já disse,
quando era Secretárjo da Saüde 0 Dr. Salim Nacur, ao ver os doentes
serem tira(ios do abrigo e levados para urn barracão, construido
junto ao Hospital Eduardo de l\Ienezes. Naquela oportunidade, oSecretij iio se comprornetei a construir, num prazo de 30 dias,
outro barraco, junto -to Hospital Cicero Ferreira. Realmente foi cons-
truldo. Ern porte, S. Exa. cumpriu a SUa palavra, so faltou cumprir
a promessa de colocar algunias amhulâncjas a disposiço, para
levar os doentes. Esta no foj cumprida. 1ias o ex-Secretã-
rio explicou que o Governo n5o the forneceu as arnbulâncias.
Logo, a culpa não the cabe. Acredito que, se S. Exa. tivesse con-
tinuado naquela Secrctarja, as coisas teriarn sido diferentes, porque
ele tinha urn compromisso cornigo, e cu iria cobra-b. Não vai daqui
nenhurna critica clue possa ofender ao nobre Deputado Salim Nacur.
S. Exa. sabe que digo a verdatle. Mas as coisas mudaram. Vierain
as eleiçoes, e o Deputado Salim Nacur resolveu trahaihar ern favor
do Sr. Israel PI.niieiro, que era candidato. Teve, então, de deixar
a Secretaria da Satide e, depois da eieicão do Sr. Israel Pinhejro,
nao se tocou mais nesse assunto. Não ha esperanca de ser construi-
do o Hospital Cicero Ferreira. Os jornais agora, principalmente 0Es/ado de Minus, através (las reportagens cia jornalista Edite Viana,
vêrn focalizando o assunto.

E preciso terininar as obras do Hospital Cicero Ferreira an
invés de construir outro abrigo. E preciso, também, acabar a remo-
deiaçao (10 Sanatório Eduardo de Menezes, iniciada ainda na gestibo
(10 Deputado Saliin Nacur. Gostaria que o Deputado Salim Nacur
usasse mobs vezes a Tribuna, par falar sohre esse assunto. Ternii -
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Zis (I)Io lIl)itoI (i Friviro, Ahrigo (10 Tuberculoso
!ohrc podera funcionar, como o fazia anUgamenit' . 0 barracão Cons-
truiclo junto no hospital, para o atual Abrigo (10 Tuherculoso Pobre
em Trânsito, não comporta os doentes. Näo ha sala para refeico.
lla (lois cômodos grancles: urn, a enfermaria para os hornens; e
iiutro, porn as muiheres. Existe urn quarto pequeflO, para 0 atual
I)iretor e para as enfermeiras; outro, ofl(le funciona a cozinhia, c,
005 fundos, um côrnodo urn pouco major, onde o Diretor montou uma
lavanderia. Ali ha otimo Diretor, trabaihador, honesto e cumpridor
tie seus (leveres, e ótirnas enfermeiras, to(los mcreccloi'es de coride-
ioraçoes, corn inedaihas que o Governo dii a quaiquer urn, urns nib
aqucles que lutarn pelo Estado, iiquehes que procurarn fazer algurna
roisa. So recebem rnedalhas os rnedalhöes.

F'eco ao Deputado Salim Nacur que no se aborreca por eu to-
car nesse assunto. No estou cobrando de S. Exa. as suns promesSaS
e nem 0 poderia, porque S. Exa. não é mais o Sccretiirio da Sailde.
Quando dc era, Cu cobrava, mas a politico fez corn que dc saisse de
Iii. Alas parece que agora S. Exa. vai-nos ajudar, pois foi Secretario
e sabe, meihor do que todos, sobre a estória que estou con-
tando. Como caho eleitoral do Sr. I.P. da Silva, poderi conseguir
recursos para a nossa rejvjn(licacao, ou seja, porn termiflar as
obras do Hospital Cicero Ferreira, a firn de que o Abrigo do Tuber-
culoso Pobre em Trânsito funciorie par o firn a que foi destinado.
Estou certo tie que o Deputado Sahiin Nacur, que contribuiu corn
muitos votos para a eieição do Sr. Governador I.P. da Silva, nos
ajudara. Urna paiavma sun basta porn que o GovernadOr o atenda, iii
que S. Exa. foi seu cabo eleitoral, quando tie sua candidatura no
Governo (10 Estado. Isso poderi concorrer para que o Sr. Governador
(10 Estado procure, de qualquer rnaneira, terininar as obras do Hos-
pital Cicero Ferreira e mande desocupar o Abrigo do Tuberculoso
I ohrt' (Ill Transito

* *

() Tubexculoso Pobre

0 SU. SALIM NACUR -- Sr. Presidente, Srs. Deputados:

Ao encaminhar a votaco do Projeto n. 3.285, do Sr. José
be Castro, o qual dii a cienorniflacaO (le Dr. Julio Barreto Aguiar
ii Unidade Sanitaria de Carrno do Rio Claro, quero aproveitar o
ensejo par, além (IC dar o men voto favoravel a denominacão daque-
Ia Uniclade Sanjtiirja, niio propriamente responder as paiavras do
nobre Deputado \Vaidomiro Lobo, mas trazer outros esciareci-
iiientos sobre o prOi)ierna do Hospital Cicero Ferreira. Realmente,
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na época ein quc se fechou o veiho I)Ved ) -1ço qucsto de frisar
foj mantido o hospital aberto, porque transferifl ) s o scrvico (10 antigoprédio, umna parte Para 0 atual provisórjo Cicero Ferreira c outra parte
Para o Hospital Carlos Chagas, (la Faculdade Nacional de Medicina, co-
RIO esciareci em discurso anteriormente proferido. Na época em que as-
sumi a Secretarja da Saüdc, fui procum-ado pelo 1)r. Almir Filgueiras,
que me propôs a concluso de urna dependêncja próxima ao Hospital
Eduardo (IC Menezes, para nela instalarmos os doentes em trânsito, a
fun de que se pudesse reparar o prédio onde estava funcionando o
Abrigo Triagem, para os pacientes scm diagnostico ou que ali perma-
neciam enquanto se firmava o mesmo. Fui, pessoalmente, visitar 0 pré-
dio e constatej, com o Diretor do então servico de tuberculose, que o
tto (10 pI'C(IiO poderia dcsabar sobre os doentes. Dcterrninej a con-
luso da (lepe.ndêncja próxirna ao Hospital Eduardo Menezes e a trans-

ferência dos pacientes Para essa dependêncja. Iniciamos a reparaçao
e rcrnodclacão do predjo ora em questilo. Na oportmidade, fui procu-
i'ado pelo nobre Deputado Waldornji-o Lobo, corn a veemêncja
Clue the e peculiar. 1'1as, fiz ver a S. Exa. que, na transacäo, 0 doente
flil() irla I)erdcr, pocque continuava tendo urn lugar onde ficar, en-
civau to so proce(lia aos exames a fim do se constatar se dc era tu-
horculoso on näo. Comprorneti-me a construjr uma dependêncja, pro-
xima ao hospital quc estava sendo recuperado, corn a capacidade
do 60 kiLos. Pedi o prazo quo o engenheiro havia estipulado: de 30
(has. Mas, na ocasiijo, choveu torrencialmento, e o Deputado Wal-
dorniro Lobo produrou-me, dizendo que cornpreendja 0 fato (IC nOo
podermos cOnClujr a obra na data provista, devido 0 chuva.

Sabia S. Exa., ontretanto, jUC a construçOo estava em franco
andarnento Ao final do 60 (has, aproxirnadarnente, concluImos a
obra, que foi inaugurada, e 10 estO funcionando o Departamento d(
Tuherculose, corn mais do 60 leitos Para os doentes em trOnsito.

Era ao compromisso quo assurnimos de que, de ime-
(liato, seriam iniciadas as obras da construcäo do Hospital Cicero
Ferreira, poden-mos dizer que 0 cumprirnos; apenas, em se tratando
(10 hospital do grancle Porte, exige mais tempo para sua cons-
truçio, (JUe jO so encontra em fase final. Conforme disse o
Deputa(lO \Valdornjro Lobo, cabe-me 0 direito, corno cabo eleitoral
que fui, corn muita honra, do Governador Israel Pinheiro, de solicitar
a S. Exa. o quo faco noste momonto - que determine ao Sr.
SecretOrio das Cornunicacoes as providências neccssOrias pam-a qe 'c
conclua aquela obra, que é imprescindivel por suas caracteristicas,
por sua destinaçOo, por SCU objetivo, qua! seja 0 (10 intormlarnentu
(ho pessoas portadoras de (loonças infecto-contagiosas, quo niio podorn
Sec (lestinadas a qualquer outro hospital.
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E,Eu C1'h) que S. l.....o c1 ovcrnador do Estado, tOo logo
tome (UflhCCilflCfl to do flOS5O OPOlO, deterrninarO ao Sr. SecretOrio
We; CoinunicacöoS quo conclua a construcOo daquele préclio; e mais,

•:. Soci-etOmio dii Sai'ide, quo o coloque em funcionarnentO.

I)ovo dizor, ainda, quo telefonei hoje ao Sr. SccretOrio da
Sith, Prof. Austrogésilo do Mendonca, abordando o assunto do
hospital Cicero Ferreira, o pudo ouvir (he S. Exa. a afirmativa do
quo estO profundarnonte empenha(lo em sua conclusäo. Portanto,
acro(litO quo a populacao (10 Minas Gerais pode estar tranqüila quan-
to aO aten(liifle,flto (10 nOSSO apel() por pane (10 Sr. Governador Israel
11inheiro.

Quono aprovoitar a opor[unida(lo 1)ara agra(lcCen no Deputa-
u \Valdomino Lobo as rcfoiências quo fez a moo respeilo . S. Exa

to(Ias as vozes quo al)oncla esso assunto, (liz que Cu cumpri aquilo

([00 havia prornotido . Digo no nobre (olega ([00 0 liz corn a flhmlior
satisfacao, por entender tratar-se (to providência justa c atinente
Os mu inlias funOcs a fren Ic do Secretaria do Sadde.

* * *

.-tbrigo puma o Tuberculoso Pobre cm Trdnsito

() SR. WALDOMIRO LOBO:

Sr. Presidente, Sm-s. Dcputados . E comb dizorn : "Antes tarde ito
que numica". As Oltimas palavras (10 Deputado Salim Nacur foram: "0
Governo vai concluir a ohm". JO é umna osporanca. Sc S. Exa . , o
Governador Israel Pinheiro, torminar o seu mandato e realizar o quo
diz o I)oputado Salim Nacur, podemos ealcular que, do.ntro do uns
(ruatmo anos, esteja concluido o hospital Cicero Ferreira e dosocu-

o \brigo par Tuberculosos era

Mims houve urn pequeflo engaflo 005 pahavras do Deputado
Salium Nacur. S. Exa. (lisso quo, das provi(lêflCiaS tornadas em
favor ([OS tuborculosos era resultanam mais 60 leitos a des
(lestinados. Mo. Urn, se tiraramn 60 leitos do Abrigo, destinando-os
ao Hospital Cicero Ferreira, o fizemarn urn barracOo para ali colocar
outros 60 leitos, ficou tudo no mesma. Ali nao hO sala do refeicOcs;
também nOo hO cozinha. Como jO disse, estOo scndo feitos alguns
(100rtinhos, mas no outmo prédio. Quanto no quo se fez no Hospi-
tal Eduardo Menezes, quo o l)eputado Salim Nacur afirma serO
concluido dentro do 30 ( 1 h i s, conformo intcnçOo (10 Dr. Almin, posso

mtvzer (lime aqullo era 11 111 el-one. D(, 	 porn Iuberculosii pobro so
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[mba o apclido. Os apareihos sanitários fierani no Hospital Eduardo
Menezcs, a 300 metros de distância, nurn barraco que não tinha,
para os func jonárjos, o minirno de conforto, nern sequer urn quarti-
nho onde pudesseiii guardar os apetrechos. Fui ao Deputado Salim
Nacur, expus a situacão, e dc disse-me que, cm 30 dias, seria construi-
(10 outro. Passararn os 30 dias. Choveu, na verdacle, mas so foi
ternhinado urn ano depois. Enquanto isso, Os doentes tinharn quc
continuar naqucic barraco. A véspera das eleiçöes, prornetem mun-
dos e fundos ao hornein do interior. Terrninadas as eleiçoes, é essa
(Iesgraça que al estã. Pergunto: onde estäo os Srs. Deputados que
fizeram a carnpanhj pelo atual Governador? Estão co in de dizer
que fizeran-i essa cainpanha? 0 homem fol eleito, pôs urn chapeu -
zinho na mao e procurou, ime(liatarncnte, o Presiclente Castelo Branco.
Ele nijo é 1)01)0 nada. Todos sairarn pela tangente. Eu não
sal. 0 que faiei antes, falo agora. Por exemplo: faici que o
Sr. João Goulart era urn hornern born. Era, näo. E, apesar de ter
sofrido muito. Mas sempre o aiertei sobre os homens que o acorn-
panhavam; sempre Ihe disse que des cram mans. Mas poucos tern
a coragern que eu tenho. Infeiizrnente, João Goulart andava
rodeaclo de elementos inescrupulosos. Ia na labia dos amigos em
queni confiava c foi essa a sua desgraça. Sempre disse, clesta Tribu-
na, as verdades que precisavam ser clitas e fui para os comIcios; en-
frcntei o Sr. Brizzola, scus capangas e as suas metraihadoras. Nm-
guérn tolheu o men pensamento, e eu fui mesmo.

Nüo posso, portanto, deixar de censurar aqueles que elege-
ram o Governador, cornbatendo a Revoluçao, mas que, imediatamente,
forarn (Ic chapéu na rnüo ao chefe cia Revolução, dizendo que esta-
vain prontos a fazer o que dc quisesse, que nao cram contra a Re-
volução, quc niio a combateram, que Os que a combateram foram
outros, e que estavarn dispostos a fazer tudo que a Revolucao quisesse.
Tern que fazer mesmo. 0 negócio e esse mesmo. Podern reclarnai
cia Revoluçüo, corno reclarno daqul: 0 encarecimento do custo de vida
é uma coisa absurcla! Mas, francainente, sO por ficar livre dc
certos clementos, a Hevolucao tern seu mérito. Foi born ter-se feito
a Revoluçiio, pois, do contrOrio, nOo sei o que seria do Brasil a esta
hora. JO se falava, inclusive, em paredOo. Dizia-se que eu - isso foi
clito em reuniOo, no Edificio Acalaca cleveria ser encostado
logo no paredOo. NOo sci por que eti. Talvez clevido a rneu fisico,
assini OH) [auto avail tajado, 0 que facilitava a poiltaria . Depois (11550
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tu(lO, teiIl)() (lii'(itO (I( viU i Tribuna e ate dc critical' a Revolucão,
que ajuclei a fazer. Mas nOo posso perdoar Oqueles que, parece, vi-
rararn carnalcOO .na hora de ganhar as eleicOes, tinharn urna cor;
(lepois de eleitos, apresentaram-Se coin outra cor. Os partidos que ai
estSo são hibridos. Tern gente de todos os lados. Possuem duas Sc-

mentes, que vao ser plantadas nas prOximas eleicOes. Sc olharcm
para o MDB, verOo quais clernentos estSo 10 clentro. Elemen-
tos que cram (IC urn lado passaram para outro. Elemen-
tos que cram de cO, passaram para M. ElcmentoS que não cram

de cO, nem (le 10, mas cstavain scm saber para onde ir. ElementoS
que se opunharn ferrenhamente e hoje estilo abracados. Da UDN,
teinos, por exemplo, o Sr. SimOo da Cunha, quc estO hoje abraçado
coin o Sr. Tancredo Neves, quanclo este foi, inOmcras vezes, criti-
cado por aquele desta Tribuna. Do lado dc cii, verifica-se a mesma
coisa. Assim, UDN, PSD, PTB e PR cstOo rnisturados. A mistura
de urn lado cstii igual 0 mistura do outro lado. So que, de urn lado,
o volume é menor. Mas a natureza da massa é a mesma. Se o povo
for hem esciarecido, nas próximas ciciçOes Os partidos vSo ser es-

quecidlos c Os votos vOo scr dla(IoS aos liomenS, pois Os particlos são

forrnaclos por diversas sementes que se encontrarn tanto de
urn lado quanto de outro. Dc um lado, urna sernente rnenor. Do
on tro, umlla semnente maiOr.

Como o men tempo estO-se esgotando, quero, aqui, fazer urn
ape!> ao Sr. 1)eputado Saliin Nacur, que contribuiu para a vitória

do Sr. I. P. da Silva, para que nOo se csqueca de concluir as obras
(to Hospital Cicero Ferreira, para que seja desocupado o Abrigo do
Tuberculoso Pobre ein Trinsito, a fim do que o doente não fique jo-
gado pelas rueS desta Capital.

1ARECERES

pABE(:Fn I > ARA 2. DISCUSSAO DO PROJETO N.° 3.656/66

CornisSdO de ConslituicãO, Legislacdo e Justica

Através do Projeto n. 3.656/66, que C de autoria do Sr. Dc-
putado Geraldo QuintOo, o GinOsio Estadual e o Colégio Normal,
ancxO ao primeiro, (Ia cidade de Coronel Fabriciano passam a deno-
minar-se Ginásio Estadual c Colégio Normal Alberto Giovannini.

Examinando-o, constatarnos quc a homenagem é justa e de in-
i i oportunidacle
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NSo carcccndo dc reparo de 01db i(gI 1 on (On s( itucional,
opinarnos de inodo favorãvel ii aprovaçSo (10 Pioeto. cm 2. liscus
s5o, em seus termos originajs.

Sala José Procnça, 23 (Ic junho (IC 1966

Haul Fernandes, Presid a 	 - 	 .J'!I!ins Silveiru, fl1aloi -•-- Lou-
i'wal B rasil - José Honório,

PARECER PARA 2.a DIS(:Uss.() DO PHOJETO N:' 3.657/66

Corn issão de Conslituiçao, Legislaçào e Justicu

0 Sr. Deputado Wilson (IC Paiva traz a apreciaç5o hi Casa
Projclo que recebeu o niimcro 3.657/66, segundo 0 qual 0 Colégio Co-
mercial Oficial dc' Uheraba passa a dcnomi.uar-se Colégio Cornercial
Oficial Boulanger Pucci.

A homenagcin QUC Sc visa a prestar é das mais justas e oportu-
IIUS, pOis Boulanger Pucci, em vida, foi urn dos cidadãos que mais
se projetararn no sctor do (flSino uberahensc, alérn (IC ter sido exce-
bcnte medico, fazendo di sua clinica vcrdadeiro sacerdócio.

Satisfazendo as exigéncias legais c constitucionais, expressa -
mo-nos favoravclinente a aprovaçSo do Projclo n.' 3.657/66, cm 2.'
chscuss5o, liii como cstñ elaborado.

Sala José Procnça, 23 (IC junho de 1966.

Rout Fernandes, Prcsuh'n i 	 - Lotirim'ul Bros ii, flehtoi -- Mar-
tins ,Szlvezra 	 José 1-Ion6iio.

PARECEI-I PARA 2 .a I)ISCIJSSA() 1)0 PRUJET() N." 3.000/66

Coin issão de Consti(iziçâo, Legislctçao e Juslica

0 Projeto n. 9 3.660/66 é de autoria do Sr. DCPUEadII Euler
Lafetá c visa a (jar a denominaçso de Princesa Januária as Es-
colas Combinadas Infantis, da cidade dc Januária.

Achando-se (levidarnente justificado e nao sendo objeto de
restric5o alguma por parte deste órgSo técnico, nosso parecer se
conclui no sentido de quc 0 Projeto em exame seja aprovado em
2. 4 (IlscussSo, tal como foi redigido originalmentc'.

Sala José Proença, 23 de junho de 1966.

Raul Fernandes, Presidc.nte -- Marlins Silveira, Relator
Lourival Brash - José Ilonório.
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P.\lFClH PAH.\ 3. i)ISCUSSAO DO PROJETO N. 9 511/65

(ornissäo de Consliluiçth,, Legislação e Justiça

ISa 1963, 0 Sr. Dcputado SpArlaco Pompcu piopôs a instalação
Ic urn play-ground na cidade de Varginha.

0 Projeto tramitou lentamcntc, vindo a 3. discussAo na pre-
i	 i rtunidadc

)uvida a Assessoria Técnico-Legislativa, esta informa que o
miva,umo i)cputado foi autor de proposiçAo dc igual teor, já con-
vertiila em lei. Ademais, observa que 0 Projeto contraria os termos
ila Lci Constitucio.nal n.? 14, pois importa em auniento (IC (lespesa
pulilita

I'Y) posto, opinamos por quc seja arquivado.

,da José Proenca, 23 (IC junho de 1966.

Run! Fernandes, Presidente - José Honório, Relator -- Lou-
fil'(ff Brasil	 Martins Silveira.

I'AIIECER PARA 3•a DISCUSSAO 1)0 PROJETO N.? 3.579/66

('omzssao de Conslituicão, Legislocdo c Justica

() l'eojeto (IC n." 3.579/66, cuja autoria couhe ao Sr. Deputado
LiSa (Sages, visa a ser declara(bo de utili(Iade pdblica o Diretório
Central dos Estudantes, dmi Universidade Católica (he Minas Gerais.

Tendo sido aprovado em 2. 1 discussAo, scm cmendas, con-
iIijjmos favoravelmente a sua aprovacAo, em 3i discussAo, tal como
foi pI()j)OStO

Sala José Proença, 23 dc junlio (he 1966.

Haul Fernandes, Presidente - - José IIon.ório, Relator --- Mar-
fins Sil p eiru	 Loiirii'al Biusil

PARECEI{ PAHA 3; l)ISCUSSA() lfl) PIIOJET() N.y 3.591/66

(]omissdo de Constittdcão, Legislacâo e Justica

0 Projeto n. 9 3.591/66 é de autoria do Sr. Deputado José de
Castro Ferreira e cia a (ienolninacao de Eduardo de Menezes ao
Palmicio (la Saide, (Ia cidade (IC Juiz (IC Fora.
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Tendo sido aprovado em 2. (11ScuSs3(), SCI1( eniendas, nesta
oportuni(lacle oferecemos-ihe parecer favoravel 11)i'ovacio, (in 3.
cliscuss5o, nos tcrmos em clue foi clahorado.

Sala José Proença, 23 (Ic junho de 1966L

Rcii,l Fernandes, Presjden ft 	 ,Io.é IIonoiio, Ilciatni 	 Mor-
1(09 ,Siliriri	 Lou ruul lijusil

I\II i:CEI I.\ H \ 3.- )Is(:USS:( ) DI) I'IOJETO N: 3.596/66

Comissao de Goiistiluiçdo, Legislaçao e Justiçct

0 Projeto n.' 3.596/66, de autoria do Sr. Deputadu Manuel
Costa, clue dé a denominaçao de Professor Gucdes Fernandes ao
ginásio estadual de Carmo de Minas, foi aprovado em 2. 4 discussSo,
sent eniendas.

Portanto, examinando-o em 3. discussSo, opinamos no sen-
tido de clue dc deva ser aprovado, tal como esfti Iedi.4i(Iu.

Solo José PI'()cJl(a, 23 de itniho (I& 1966

Ron! Ferriojules, Piside,nlc --- ,Jose Ilo1(6Iio, Relator -- Mar-
tins Silveirc.i - Loizrival Brasil.

PARECER PARA 3•a DISCUSSAO 1)0 PROJETO N.9 3.600/66

Coniissao de Coiistitniçdo, Legis!açao e Jus!iça

PAIWCFII P.\IIA 3. i)Is(:rssAo DO PROJETO N.9 3.602/66

(:u(nissuo dc Coiistituiçüo, Legfs!ação e Jus(ica

() Piujeto rn9 3.602/66, (Ic autoria do Sr. Deputado Lourival
Il!i9iI. )ropoe seja dada a dcnoininaçiio de Gin'isio Estadual Nossa
/nIiora (IC Fétima ao ginásio estadual do cidadc (IC Cruzeiro da
Iurtalcza, e foi aprovado por este órgo técnico, sern emendas, em
2. (1iSCUSSãO.

Examinando-o no sua 3•9 lose tie discuss5o, opinamos igual-
i ticii1c no sentido de clue dc deva ser aprovado.

Sda José Proenca, 23 de junho de 1966.

Raul Fernandes, Presidcnte c Relator - Homero Santos -
Louiit'ul R!(lSiI 	 ii(rltinS Silveiru -los é ITo flóriO

I > AliI(]Ell P\IIA :4. DISCUSS/() Do 	 N. 3.601/66

(]omzssao de Conslihiicão, Legis!açdo e Justiça

() !'ioJeto em exame, clue é (IC autoria do Sr. Deputado Agos-
I iOu Campos Neto e clue visa a dar a denoiuinaçiio de Dr. José
Luau eentro de saiide cia cidadc dc Conseiheiro Lafaietc, me-
(((0 ziprovagdo em 2. 4 discuss5o, scm quaiquer emenda.

\ssim sendo, ratificando o parccer anterior, opinamos nesta
(:)u!uIii(lode pdla aprovacão do Projcto, quando discutido na sua
3; f:su, nos tcrinos cm clue se ocha redigido.

Sila José Proenca, 23 (Ic junho de 1966.
0 Projcto n. 3.600/66 é de autoria do Sr. Deputado Altair

Chagas c prete.nde dar a dcnominaçao (IC Jaime Mafra is Escolas
Combinadas de Córrego Rio Branco, no Municipio ((C lapu.

Foi aprovado em 2.' discussSo, scm cmendtis.

Exarninando-o em 39 d iscussan, concluirnos nosso )ae-
ccr no sentido dc quc Pjh n. 3.(;0(1/(;(; seja aprovado, tal como
se encontra redigido

Solo José Procnc, 23 Ic junho de 1966.

Rait! Fernandes, Presidcn te - José Honoiio, Relator 	 Mar-
lins ,Siliu'iju - -- -- Louri,al BJ'(tjI

Ran! Fernandes, Prcsidcnte e Relator 	 Lourwal Beast!
I1t/H(.' '9i1uizu 	 Jose iloitóiio.

P.\IIECER P,\IIA 3: DIS([SS..0 1)0) PRO,IET() N.- 3.610/6(1

Coinissdo de Consliluicão, Legis!ação e Juslica

1)c autoria do Sr. Deputodo Jarbas Medeiros é ø presente Pro-
lu, segando o qual fica denoininado Ginisio Estadual Presidente

Kennedy o ginãsio estadual da cidade de Monsenhor Paulo.

A proposição foi aprovacla cm 2. diseussäo, scm emencla.
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Soinos, portanto, favoráveis a sua prvaço, tuiiléin rio
tat como SC CflCOfl ha red igido

Sala José Proenca, 23 (IC junho de 1966.

Rout Fernandes, Pi'esidente e' Relator 	 Loitri,,uI Brush
i'll/His .i1lOi1u - - Jog c' Jlonorio.

P:UE CE'1 31 DE Il FDA cAt) FINAL

Cornissdo de Redacdo

0 Projeto n. 3.550/66, de autoria do l)einitado Jose (IC
Castro, que cia a (ienominacSo dc Ce!. Aniccie de Barros io 1)0510
dc higienc instaia(lo em Santa Cruz do Escalvado, foj ai novado mis
(iiScussöes regimentais, sd-n emenda.

Assim, Somos dc parecer que se Ihe dê, como final, a redaçlio
abaixo, cJUC cstá (ic acordo coin o Projito, pal'a qUt', 50!) ita farina.
Se'ja enviado hi san'ao

PB ()J ETU N: 3.550/66

Did a dermoininacilo de Coronet An:ic etc de Burros
d Unidade Saiiitdria de Santa Cruz do Escalvado.

A Assembléia Legislativa do Estado dc Minas Gerais decreta:

Art. 1. 	 A Unidade SanitSria da cidade dc Santa Cruz do
Escalvado passa a denominar-se Coronet Anicete de Barros.

Art. 2. 	 Revogadas as disposicöes eta con tr5rio, esta lei
entrant em vigor no data dc sua puhlicachio

Sala José Proença, 23 (IC junho de 1966.

Curios l!i ifll!', Piesidc'n!e 	 Muri(I Pena, liclatortì ----- Batista
Miranda.do

PABECER DE' BEI)ACA() FINAL

Corn issdo de Redo co

0 Projelo n. 9 3.681/66, de autoria governamentat, que dispSc
sobre a concess5o de aimxilio financeiro a Universidade Católica de
Minas Gerais, foi aprovado na discussSo regimental, scm emenda.
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.\ssiiii sc'ndo, suiios (h, , parecer que se ihe dê, coino final,
1 l'()Iil'Oo abaixo, quc cstã de acotilo coin o Projeto, porn que, sob

las cia enviado hi sancao.

PHOJETO N.' 3.681/66

i)ispOe sabre a coiicessdo de auxIlio financei-
Jo (I Universidade Catóiica de Minus Gerais.

\ Assriobkia Legislativa do Estaclo dc Minas Gerais decreta

Ant, i.' Flea o Poder Executivo autorizado a conceder o
aiixilio financeiro dc Cr 30000.000 (trinta mifliocs de cruzeiros)
hi Universidade Catótica dc Minas Gerais, porn a construção da sede
!)rpria do I)iretório Central dc Estudantes cia referida Universida-
ile, nesta Capital.

Art. 2. - Para atender no disposto no artigo anterior, é o
Poden Executivo autorizado a abrir, pela Secretaria de Estado cia
I"azenda, o crédito especial dc Cr 30.000.000 (trinta mithöes (IC

entizeiros), podc'nelo, i j ara esse fim, SC necessãrio, rc'aiizai' operaçoeS
de (i'(')lito.

Art. 3•1 	 Revogam-se as clisposicöes em contrario.

Art. 4 , 9 - - Esta let entrara em vigor no data (Ic sua pubti-

Sala José Proenca, 22 de junho dc 1966.

Curios Megote, Presidente 	 Maria Pena, Relatora - Batista
it ii)!!) (10

tAlJClhll SOIllit A PIP)P()S'Ir\ DL Ei\IFNDA CONSI'ITUCIONAL
N. 27/66

de (uis/ifuicão, Leçjisiacüo e Justica

I i)cputaelo \iário 1-lugo La(le'ira, corn o apoiainento re
riinen l, apresenta it considenaca() dri Casa a Proposta dc Emenda
Constitucional n.° 27/66, que altera o Ato (las 1)isposiç6es Constitu-
cionais TransitOrias, para permitir quc o Municipio de Jeceaha read-
ouira sua cmancipacao, cassada quc foi corn a aprovacão do Reso-
I açao n. 9 17, do Scnado Federal.

Após a publicaçao cia Lei n. 0 1.039, que contém a 1)ivis5o
\dni ill isli'aliva lu Esiado. lC1oflnli-<' a Jusliça, visando a toi'nar scm
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cfci[o a cinancipaç5o de Jecealja quc nela Sc continha . Decidinilo
em 'iltirna instncia, o Supremo Tribunal Federal deu ganho de caua
aos quc impugnavam a emancipaçio de Jeceaba. Agora, passados dcz
anos dessa deeisao, o Senado Federal aprovou a Resoluç5o 17, sus-
pendendo, por inconstitucionalidade, a cxecuç5o da Lei n. 9 1.039,
na parte referente a elevaçiio de Jeceaba i categoria (le Municipin.

Os prejuizos, para Jeceaba e seus municIpios, dessa decisiio
sao notórios. E visan(lo a saná-los, o Deputado Mario Hugo L:-
(Icira aprcse.ntou esta proposiçao, ora em exarne. Tratando-se de
riiedida convenidnte e oportiii.aprescntaiiios 1 C onsicicraçao (L!
Asscrnbléia Lt'gislativa o seguiffit

PROJETO 1W LET CONSTITUCIONAL N. 3,722/66

Altera o Ato c/as Disposiçães Constitizeiona(s
Transilórias do Estado de Minas Gerais.

A Asscrnbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais pioiiiulga:

Art. 12 - Ao Ato this DisposiçOes Constitucionais Transitó-
rjas do Esta(lo dc Minas Gerais acrescente-se o seguinte artigo:

"Art. 1. A. Assernhléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais criara uma comissSo de. 5 (cinco) inembros
para estudar a situaç5o da localidade de Jeceaha e y e-
iificar se tern condicocs para ser considerada Municipia.

1. - Uma vez comprovada, por relatório devida-
mente instruiclo, a sua viabilidade econôrnica e financei-
ra, (IC acordo corn o art. 22 do Ato Institucional n. 9 2,
pod era ser apresentado proIcto (IC lei que consideii ra
aquela localidade MunicIpio do Estado de Minas Gerais

§ 2. - A lei referida neste artigo disporá sobre a
orgunizaç5o provisória do MunicIpio, inclusive reconhe-
cendn corno valiclas as eleicöes (le Prefei to, Vice-Prefeito
c Vereadores, realizadas em 1962."

Art. 2. .- IRevogani-se as disposiçöes em contr5rio, eIitrafl(iO
e.sta Lei Constitucional cm vigor na data de sua publicaç5o.

Sala José Procnça, 23 (Ic junho de 1966.

Raul Fernandes, Presidente - 	 .Jarbas Medei ins, Helator -
Loui'ivut Bi ,(!SI1 -- J0SL 1!Ofl('Vio - Martins SilVei ci -- 1-loinero Santos.

11tLCER SOIJItE 0 REQUERIMENTO N. 9 1.271

Cornissão de Constiluiedo, Legislacäo e Jizstica

I) I )epu lad o Joan 130SC() Marto Lages, a Lravés (n piesente
Requerirncnto, dirige-se a Confederaçiio Brasileira de Desportos
(CIID) para inanifestar-11e 0 prolesto e o rcpddio desta Casa Legisla-
lava, em virlude (IC evidentc desconsideracao e desprestIgio adotados
1)01 aquela entidade, corn relacSo ao esporte e aos esportistas de
Minus Gerais

Exarninando-o, nosso parecer é pela aprovacao do Requeri-
menlo, tal como estã redigido, c que dc seja encaminhado it aludicla
aulori(lade, o Sr. JoSo Havelange, Presidente da CBD.

Sala José Proenca, 23 de junho de 1966.

Rant Fernandes, Presidente -- José Honório, Relator - Mar-
tins Silveirci 	 Lourival Brasil.

PARECER ORAL SOBRE 0 REQUERIMENTO N." 1.313

0 SR. HOi\IERO SANTOS Sr. Presidente. Na ausência do
Presidente, con)o tambérn do Vice-Presidentc da ComissSo de Jus-
Ii ça, en, con-to in tegrun Ic (1 aquela Coni iss5o, vcnho (ledlarar que
estou ifltci rum ente (IC acu r(l 0 corn a In a I en a con Ii!! a no Requeni-
mento do Deputado Hélio Garcia, que (leve merecer a aprovacSo
(Idita Casa, de modo que, assim. a CornissSo (IC Justica opi,na favo-
ravclnente a aprovaçSo (less('  TJeqiieniinento

MATERIA APROVADA

Flec1uenirncnto n.' 1.313 ((-orn Ernenda)

Paicceres (IC RC(lacaO Final - - fl.s 3.531, 3.557, 3.558, 3.559,
3.563, 3.565, 3.593, 3.594, 3.610. 3.618 e 3.G69.

Projetos ---- 2. 4 (liseussao: 3.488 (ResolucSo) , corn Ernenda
n.° 1.

- 3.' discussao: 3.285, 3.561 (Rcsoluc5o), 3.583,
3.611, 3.612 (ResolueSo) e 3.649 (corn Emenda n.' 2)
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ENCERRAMENTO

- Verificada, de piano, a inexisténcia de numero regimental, o
Sr. President ene erra os trahuliios e d(i ciência i Casa cia Ordein

I	 in	 ':i Hi

313.	 i3o	 rcrdiuâria da Assernbl&ljn. i iS R JH;

23 de junho de 1966

I'IIES[i)ENCIA DO SR. LEAO BORGES

\ 20 h 40 mm, compareceln Os Srs.:

Uonifacio de Andrada 	 LeSo Borges - Mario Hugo Ladei-

in	 ,lo.-to Navarro - Reny Rahello - Pinto Coelho 	 Anuar Fares

	

Alvimar MourSo 	 Antonio Fonseca - Artur Fagundes - Athos

Vicira dc Andrade - Aureliano Chaves - Batista Miranda 	 Be-

rid ito Salles - Benedito Xavier - Curios Eloy 	 Carlos Megale

	

(:iCe1() Dumont 	 J)Olton Canal)rava 	 I)élson Scarano - J)er-

meval Pimenta Filho - Genesco Aparecido - Geraiclo Fonseca -
(i(),ucS T'doreira - 1-lerIiieIifl(I() 1aixiio 	 iloinero Santos 	 Ibrahim

A)i-Ackel 	 Jarhas Medeiros - - Jehovah Santos - João Bosco -

JoSo Luiz (IC Carvzilho - Joaquirn de Melo Freire 	 Jorge Ferraz -

José Boteiho -- José (le Castro — José Fernandes Filho 	 José Ho-

nório - José Luiz Baccarini -- José Marcus Cherém - José Ma-

Viflflo - Lélis Chaves -- -- Lourival Brasil - LOcio de Souza Cruz -
Luiz Junqueir'a - Manoel Costa - Maria Pena Martins Silveira -
Maurilio Cambraia - 1\loreira Jinior -- Nicanor Armando - Odi-
ion Rodrigues - Oswaldo Tolentino — Otelino Sol - Ran! Fer-

nandes - Salim Nacur - Sette dc Barros - Sousa c Silva - Spar-
taco Poinpeu - Ulisses Couto - Waldir Morato - Waldomiro Lobo

Wilson Cloves - Wilson Modesto - \Vilson de Paiva - Wilson

Tanure.

Coin a prcsenca dc 65 Srs. I)eputados, o Sr. PreSi(ieflte cleclara

aberta a ReuniSo.
A seguir, a Ala do HcuniiIo anterior é lida c aprovada scm

rcstricöes.
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MATEItIA APHOVADA

l4Pqnerilnento S n. 9 s 1 . 185,  1 .248, 1.256, 1 .253 e I . 253
JmlieaçSes n.°s 1.126, 1.127, 1.137, 1.170 e 1.163

Ve[s lotiis OPOStOS 5s li 	 jr1 dc L"i fl.a 2J67	 3.D12.
a egisaUVa, cui

() 	 27 de 	 d

Esgalada a iiiatéia (Onstantc da paula, a\1sa efltlra us
;ianaaiuH a ()idt- 	 (1() 	 (Ia fletlflia() 	 guinlc.

pI:3!ifla\(l. 	 uo; si:. 	 !J':\ 	 i p 	;:-:1,, .l(\) N\lt()

LeSo Borges 	 Mdriu flugo l.adeiia - JoSe Navarru 	 ikn.

HaI;ello 	 Pinto Coelho - A.nuar Fares - Agostinho Campos Neto
- - Alviniar Mouriio - Antonio Fonseca 	 Artur Fagundes 	 Athos
Vicira de Andrade -- Batista Miranda - Bencdito Salles - - Benc-
(lito Xavier 	 Carlos Eloy - Carlos Megale - Cicero Dumont -
DSlton Can jrava Daniel de Barros --- Délson Scarano - - I)ernic-
Va1 Pimenta 'i1ho - Geraldu Fonseca - Geraldo QuiiitOo - Gomes
\Iorcira - Who Andrade - Hermelindo Paixão - Homero Santos

Jairo MagaihOes - Jarbas Medeii'os - Joan Bello - Joilo Luiz
(le Carvaiho João Vaz Joaquim (IC Melo Freire -
Jorge Ferraz - Jorge Vargas - José Boteiho -. José
dc Castro - José Fernandes Filho - José Honório -
José Marcus Cherém - José Maria MagalliOcs 	 José

Mariano - Lélis Chaves 	 Lourival Brasil -- Ldcio (IC Souza Cruz
- Luiz Janqueira -- Manoel Costa = Maria Pena --- Marta Nair Moo-
teiro - Martins Silveira -- Moreira Jdnior 	 Nicanor Armando -

Odilon Rodrigues 	 Orlando Andrade - Otelino Sol - Paulino Ci-
cero - Raul Fernandes 	 Selle dc Barros 	 Sousa c Silva - Spar-

taco Pompeu - Ulisses Couto - Waldir Morato 	 Waldomiro Lobo
- Wilson Cliavea - - Wilson SEod(lo --W'tlson de Iaiva ( Wilson

Tanu Fe.

Corn a prescflça de 67 Srs . 1)eput2d0s, o Si. Presidente
declara aherta a ReuniSo.

A seguir, é feita a leitura (Ia Ata do ReuniOo anterior, a qual é
aprovada scm restricOcs
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CORRESPONI)fNCI\ HICEIII):\

il [NSAGE\l N. 1 103

11th> llt>ri/ffl)t>. 22 >1> junh> 	 he

Si.	 l > tioiihe 	 ho Aiiihio Legklhiva

Tonho a honra (le subnioter, p01' intorme>hio the V.
i'1 alta al)reciacãO (lessa egregia Asseinbléia Legislativa, no prazu
(10 30 (trinta) thus, previsto no .§ 4:? (10 artigo 29 (Ia Constituiça
Estadual, o incluso Projoto do Lei, quo dispöe so1)rC a organizaça(>
da Escola do Bolas-Artes e Artes Giáficas (10 Belo Horizonte e con-
tiiin outias piovidencias

A pi'esonto niedida docorre do quo dispoe o parágrafo Ufliol?
(To art. 6. > da Lei n. 9 4.181, do 27 do main do 1966, onde so prev
a elaboração do projeto the lei dispondo sobre a criaç5o dos cargos
do magisfério, (10 dii'ocao o administraçao do Escola de BeTas-ArIes
o Arles Grrficas (10 Belo Horizonte.

A organizaçao quo so preten(Io imprilnir a mencionada Eseula,
corno rcssalta 0 Prooto, 01)0(1000 aos criterios ate agOiaadotOdos
1)ai'a osta boleciinentos congêflores mantidos 1)010 Estado 0 atenohe,
do inodo especial, i natureza do ensino a ser ali ministrado, obst
vaolu a sistoinatica da Lei n. > 3.214, de 16 de outubro de 1964, que
disciplina a criaçiio do cargos o funçOes no Servico Pdhlico Estadual.

Por outro lado, o Projeto estabelece, para o pleno funciona-
menlo do Escola, quo as despesas rosultantes do sua inanutençSo cot-
rerão pelas vorbas orçarnentárias próprias e pela renda industrial do
linprensa Oficial, ficando 0 Executivo autorizado a admitir, mediante
contrato do (lireito pdblico, nos torrnos do artigo n. 9 131 (Ia Lei n.
3.214, (10 16 do oulubro do 1964, professor, tecnico on ospeejahista
para 0 enSiflO (las matérias do Aries Gráficas.

As (lemaiS disposiçöes do Projeto tern por objetivo adap
tar a estrutura adrninistrativa da Escola de Belas-Artes as disposicöes
da citada Lei n > 4 . 181, do 27 (10 maio de 1966, quo the assogurou
autonoinia >iiitiilica e (Ofldi(UeS (Sh)e(Ii>1S )aro n iOU iuneioiiitniefl-
to.

;irvo-ne lu y nselu polo iuuiii!eshar a V. Exa. os piuhestus the
minha cordial estima o distiiita consideracao

Israel Pinheiio, Governador do Estado
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Pl( Lb F1'i) N.° 3.725/66

()rganiza a Escola de Belas-Arles c Aries Grdf icas
t ic fle/o Ilorkojrie e coxilém ouiras providéxicias.

I I	 I i ishotiva (10 Estado do Minas Gerais decreta

1. - A Escola do Belas-Artos e Artes Gráficas do Bob
a zanle, oficializada pola Lei n. 4.181, do 27 de rnaio (he 1966, toni
seguintos cargos, quo ficain criados nos Anoxos da Lei n. Q 3.214,

tIe 16 do outubro do 1964:

I -- no Anexo III, 1I1. : corn o cod igo 5.167, 1 (urn) cargo
be Diretor da Escola do Bolas-Antos o Artos Grâficas de Belo Hori-
i ole. simbobo C-5; corn o codigo 5.157, 1 (urn) cargo do Ass ssnr
I> Assuntos Artisticos, siniholo C-4.

II - no Anoxo 1,5 - Servico do EducaçSo e Cultura: coin o
ed :o 5.112, 20 (vinte) cargos do professor (ho lIclas-Artes o Arles
6idieas, nIvel XV;

111	 no Anexo 1,1 - Servico de AdrninistracSo 1 (nor)
he Contabilista I, nivel X;1 (urn) cargo de Auxiliar do Con-

(abilida(1C I, nivol VI; 2 ((lois) cargos do EscniturOrio I, nivel VI; 1
(urn) cargo do scri[urario_Dat i16graf() I, nivel VII; 3 (trCs) cargos
ho Continuo-Sorvoflto I, nivel II; 3 (três) cargos do Auxiliar de Sor-
vicos, nivol I.

Art. 2. - Ficain criadas no Escola do Bolas-ArteS e Ar-
ies Gráficas de Belo Horizonte as soguintes funçOes gratificaolas, quO
possum a integrar o Anoxo IV do Lei n. > 3.214, do 16 d( outul)ro (10
1964: 1 (uina) funçiio gratificada -- FG-8 - do SecretOrio da Esco1
de Belas-Artos e Arles Gréficas de Belo Horizonte o 1 (urna) funçao
gratificada - FG-8 - do Tesouroiro do Escola (10 Bohas-Artcs e Ar-
tes GrOficas (10 Belo Horizonte.

Parégrafo Onico - Os funcionOnios di a(hrninistracao do
Escoba do Bolas-Artos o Aries Gráficas do BeloHorizonte quo, a par-
tir do Decreto n. 9 9072, do 30 novembro do 1965, quo oleclarou do
utilidaobe piihhica a Escoba (ho Bolos-ArIes (10 Belo Horizonte -- Escola
Guignard, ate a data desta lei, tenharn comprovadainento exercido
funçoos (ho Auxiliar do Servicos sorSo aproveitiohos nos cargos con-
respondontos objoto do item III do artigo 1., mediante prova do
habihitaçSo.

Art. 3•0 - Para o onsino dos maténias do ArIes Gráficas, born
como para 0 exercICio (las funçöes do Assistento de Professor, fica
o Governador do Estado autonizado a adrnitir, mediante contrato
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(le clireito pdhlico, professor, téCfli(O 00 (specialista, no prero
caso, c aluno do Escola de Belas-Ai'ics c Aites Giificas, 011 )CSSOU
de notória competência artistica, no segundo caso.

Parigrafo dnico 0 contrato, de que trata o artigo, terã a
cluracao dc 1 (urn) ano e será considerado renovaclo, por igual pe-
rIodo, se não for manifestado, ate 30 (trinta) dias antes do tCrmino
de sua vigCflcia, 0 proposito de rescisño por porte do Lscoia de Br-
las-Artes e Arles (rCficas de Belo Horizoni e, a travUs de n rusenta-
cão (10 I)iretor ao Govei'nador do Estado.

Art. 4•0 - Aos professores a que se refere o art igo U: do Let
n. 4.181, de 27 de rnaio de 1966, fica assegurado o direito de se-
rem nomeaclos para os cargos constantes do item II do artigo 1.,
desde que aprovados em exames venici legendi perante banca exa-
minadora de trCs rncinbros indicados pela Congregacão da Escola.

Art. 5. - Além dos cargos criados por esta lei, poderC o
Governador do Estado lotar, através (IC decreto, na Escola de Belas-
-Artes e Artes GrCficas de Belo Horizonte, quaisquer outros cargos
riecessérios ao scu funcionainento.

Art. 6. = Aos funcionCrios dos servicos c secöes do l)epar-
tamento de Oficinas e Obras do Imprensa Oficial, desde que enca-
minhados poi' ofIcio do 1)iretor (10 l)cpartamento Autônomo, ficatti
assegurados o ingresso e a gratui(Iade nos Cursos (IC Artes (icC-
ficas, observadas as disposicCes do Regimento Interno elaborado pela
CongregacCo e aprovado, por decreto, pelo Governa(lor do Estado.

Art. 7•9	 As aulas teCricas de Artes GrCficas serão ministra -
(las na Escola (IC Belas-Artes e Aries GrCficas de Belo Horizonte,
as aulas prCticas, nas secOes do Departainento de Oficinas c Obras
do linprensa Oficial, corn utilizacCo de suas mCquinas e equipamen-
tos, ciesde (110 OS trO)1hOS S(jOTfl (orrelatoS coin as materias obe-
to do ensino.

Art. s: - 	 Asdcsjosas iesU!ttiii-.s (lesla lei coirer(o

I pelas verhas próprias do Orçarnento do Estado, as de
pessoal de administraçao, (IC ensino, de funçOes gratificadas e ser-
vicos extraordinCrios;

II C conta da renda industrial do Imprensa Oficial, as de
pagamentos de cursos intensivos, material didCtico, ferramentas, de
escritório, de desenho, cventuais, rnCveis e utensilios e materiais di-
versos, quando a Escola de Belas-Artes e Aries GrCficas nSo clispu-
ser, comprovadamcritc, alcoves de notificacao (IC scu tesourciro C

)(( -(IlL(() (IC sea dirutor, di' eccursos próprios suficientes.
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Art. 9 • Q - No (1111 Se Fe liii' a Escola die Belas-ArtCS c Aries
GiCficas de Belo Horizonte, esta lei revoga as disposicCeS legais quc,
no lodo ou em porte, a contrariem.

Art. 10 - Esta ici entrará em vigor no data de sua publicacão.

MENSAGEM N.° 1.104

lIclo Horizonte, 22 de juniio de 1966

Exiiio. Sr. PiesiddntC do .\sscmhlCia LegislatiVa.

Tenho a honra de encaminhal a V. Ex.', para oI)jCtO lie apre-

iaçCo pela egrégia Assembléia Legislativa, no prazo de 30 (trinta)
(has, a que se refere a art. 29, S, 

4., do ConstituicCo Estadual, corn

a redaçao advinda do Lei Constitucioflal n. 9 14, o incluso Projeto
de Lei, que dispoe sobre a concessäo de urn auxulio financeiro de
Ci 80.000.000,00 (oitenta rnilhOes dc cruzeil0S) C Associacilo de Pro-
fessar(S PrimCrios de Minas Gerais.

A entidadle beneficiCria da atual iniciativa congrega mais
(IC 8.000 (oito mil) professoreS primCrios do EstadlO de Minas Ge-
I aiS C esta (151 Via (11' adquirir, em Belo Horizonte, sede social que
comporte 0 atendirnento, em termos atualizados, de seu volurnoso

(j uadro social.
Dai o objelivo do presente medida, quc se traduz em apoio

(to Governo no sentido (IC, em conlpleiriefltacao a recursos próprioS
lvantados pela A. P. P.M. G., viabilizar a allfleja(la aquiSicão, de
indole esscflcial C consecUcCo dos elevados propCsitoS que inforiflarn
a atuaçCo do mencionadla entidade de classe.

Vaiho-inC do oportufli(Iade para reiterar a V. Ex. Os protes-

ts k i ninha ( levada estilila e distinta conSidleracao.

Isriel PjiiIiiiro, (0vernadr to Estada

PHOJE'I'() N. 3.

Concede auxillo fincinceirO a Assocwcuo de
pi'ojessorcs Pri,ndriOS de Minus Gerais.

.\ Asscnsi>Iéio Legislativa do Estado (le Minas Gerais decicia

Art. 1. - F'ica o Poder Executivo autorizado a conceder o
financeiro de oitenta rnilhOes de cruzeiros C AssociacCo de

lruFu-soreS PrimCrios de Minas Gerais, para a coinplemefltacao de
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(Iespeoo ((im a aClu S!ciio (it 11111"I Seth social, localizacla em Belo Ho-
PIZO Ut C.

Ai[. 2. - ta rate nder no dipo[o no artigo anterior, fica
o Potici EXCCUIIV€ autorizado a abrir, pela Secre[aria dc Estado cia
Fazenda, 0 cré(iito especial de oitenta milhOes le cruzeiros, poden-
do, para tanto, se neccssirio, realizar operacOes de creulito.

Art. 3•9 	 Revogam-se as disposicöcs cm cont r5iio. ciilrundo
esta lei cm vigor na data dc sua publicac5o.

MENSAGEM N.9 1.105

Belo 1-lorizoolt, 21 dt junli do 1)56

Exnio . Sr. Presielente cia Assembléja Legislativa

Tcnho a honra tIc encarninhar a V. Ex., ijara objeto ito
ciacac) pela egrégia Assembléia Legislativa, no prazo de 30 (trinta)
(has a ciuc Sc referc o artigo 29, § 4•0, cia Constituiço do Estado,
corn a redaç5o que ]he (Icu a Lei Constitucional n.? 14, o incluso Pro-
jeto de Lei, quc dispOc sobre a revogacSo do artigo 5 cia Lei n.? 3.901,
(Ic 22 (Ic dezcrnbro dc 1965.

Cube-me, de inIcio, esclarccer quc o artigo 5•9 cia Lei n. 9 3.901,
(Ic 22 (Ic dezcmbro (Ic 1965, ora objcto de revogação, é resultantc do
rejeiçSo do Veto 1)arcial oposto, por meu antecessor, a ProposiçSo
dc Lei n. 9 4.492, que se convertcu na Lei n. 9 3.001 citada. Justifi-
cando esse Veto, o Chefe (10 Executivo ji afii'mava que, por se Ira-
tar de emenda oriunda do Legislativo, a refcrida (liSpoSiçSo contra-
riava a expressa proihição cia Lei Constitucional n. 14, que se in-
corporon a nossa vigente disciplina constitucional i)or força dc sua
adaptac5o ao Ato Institucional n. 9 2.

Alem dcssc aspecto constitucional, o referido prcccito dc lei
nao se ajusta tainbérn ao sisterna (10 m6rito e dcrnais critérios nor-
niativos introduzi(Ios pcla Lei n. 9 3.214, de 16 (Ic outuhio de 1964,
cujos principios dcvcm ser rcsguarclados em defesa do serviço pi-
buico estadual. Corn cfeito, o mencionaclo artigo 5Q, que se preten-
tic revogar, visa t50-somncnte a I)encficiar, pOr via tic extensilo, em
face (Ic urna condicSo pessoal, cleterminacio nlrncro (Ic funcionarios
ti tle eventualrnentc ticsernpenham funcScs em gahinetcs on secreta-
rias, mnedida que, por sua amplitude e liberaliciade, poderá gcrar
reivindicaçOes de igual natureza, preiudiclais no interesse pñblico.

kdemais, a aludida disposiciio legal é (ic dificil exccuc5o, visto
que, na conformidade dos termos da Lei n. 9 4.185, de 30 de maio
de 1966, nao mais se atriI)ui a séiic dc classes dc engenheiro o ni-
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vel XXII, circu.nstância que invalida 0 deferinicnto cia van tagcm au
(((liii zada

i'rcvaleço-rnc do oportunidatic pam rna,nifestar a V. Ex.' os
I,i;t-?,t u S de Ilimill!! (Ol'?!iiI (it ma c (listinta consicieracao.

Jiiul /? inIo 	 'a,	 (i'Ihil)i' 	 ,LI

I ItOJ ETO N.' 3.727/66

I!'(uogu( 0 ciii. ,j? (1(1 Lei ii. 3.901, (IC 22 (IC

de:eiiiliio de 1965

,-\ ,-\ssiul.ikia IislaIiva di IIai.lo cit Minas Gerais decreta:

Art. 1. - Fica rcvogado o art. 51 da Lei n. ? 3.901, tie 22 de

dozuiiibro dc 1965.
AN 2." 	 Fit hi entrarâ ciii vigor na data tie sUa pUI)liCacao.

MENSAGEM N. 1.106

Belo Horizonte, 23 de junho de 1966.

Exult). Sr. Piesidente (Ia Assemhléia Legislativa

Tenho a honra de encaininhar a V. Ex.', pal-a 0 esclarccido

IXUI1IC dcssa egrégia Assemhléia Lcgislativa, o inciuso Projeto
Ic Lci pclo quill SC concede a Sociedadc Educadora da Infância c

.1 uvtntucie .novo prazo para a construcSo do hospital a que se refere
Lti 	 ? 1.442, tIc 10 tIc fevcreiro de 1956.

De conformniclade coin 0 disposto na mfleflciOfla(la Lei 1.442,
heaL! o Executivo autoriZa(lO a (bar a Socicdade Eciucacbora (Ia In-
f5ncia e Juventudc, para construc5o de urn hospital, urna area de
terreno, incdindo 4.635 in2, corrcspondentc aos totes dc n. 9s 1 a
10 do quarteirSo n.' 21 (parte), do piano tie urbanizaçSo cia Fazcn-
cia cia Gameicira, dc propriedade do Estacbo, so!) pcna dc revers. -to do
(ilado imóvel, caso nao fosse dada a destinacSo .ncla prevista, no

azo dc 5 (cinco) anos, pela cnticiadc beneficiária.

Assirn, tendo em vista o apelo quc me foi dirigido pcia Rcvma.
Supemiora Provincial dm Ordcmn das Irmils 1)orninica.nas, mantenc-
dora cia Sociedade Educadoi-a cia InfSncia c Juventutic, no Scnti(lo
Ic (O11(CSS5U) de lIOVO paZ0 para inieio (Ia construcao do hospital,
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cuja finalidade é de inegável interesse 	 PULLI, 	 ((lv(flinte
que se conceda nova oportunidade a referida ins Id

seja, afinal, concretizada a iniciativa.
Aproveito o cnscjo para renovar a 	 ws iiiu	 c:d()s

de elevada estima c distinta consideracin.

	

Is joel Pinhei o,	 eIn 	 ui'	 Ii I'tuIu

I' 1O.i 1Tl) N." 3).723/66

Concede novo prazo i Sociediule Ldueudoiu
da Infdncia c Juventude, para a eonstz'ucao do hos-
pital de que li'ukt a Lei n.' 1 . 'i2, (le 10 Pie feoe-

reiro de 1956.

A Assenibléia Legislativa do I's 	 iL Minas Gerais iiceretii

Art. 1. 	 Fica concedido a Sociedade Educadora (la Infância
c .Juventwle o prazo de 2 (dois) anos, a partir (la data da publi-
eação (lesta lei, para a construçSo do hospital a quo se refere a Lei
n. 1.442, de 10 de fevereiro de 1956.

Pariigrafo inico -- Findo 0 prazo previsto no artigo, r(VCI'ie-
Ia ao (lorninjo do Estado o irnóvel de quo trata a citada Lei.

Art. 2. 	 flevogam-se as disposicöcs em contrário.

Art. 3Q 	 Esta lei entrará cin vigoc na dala le suii

OFICIO N. v i:ii

Exnio . Sr. Presidente da Assemljléia l.egislaiiva

'lenho a hon ma (le acusar o recehinTlento dos ofI (' (PS 11.5

1 .175/66/MAT e 1.182/66/MAT, (latados (Ic 6 e 7 (le junha corrente,
em que V. Ex.' me comunica haver essa egrégia Asscmbléia Lcgisla-
tiva aprovado os Vetos totais opostos, respecl iv aiu ole. és liotu 51-

cSes de Lei nñmcros 3.056, 3.054 e 3.060.

Ao mnanifestar a V. Ex. os meus agr !P4'iio'nhP) 5 (Ii( iinIik'
za da comanicaq5o, desejo prevalecer-me do ensejo para rciovar-
-The os l)POteStOS do men alto apreco c consideracSo.

Israel Pi1LIu'iro, G oVLrnatIor lu
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OFICI() N. 9 1.082

Belo Horizonte, 15 de junbo de 1966

Exiuo, Sr. I1eSi(kfll(' ilii Assembleia Lcgislativa

Em atenção no seu oflcio n: 914, de 5 de maio i1timo, em
que V. Ex." me transmnite Os terrnos da corrcspondência que ihe foi
(lirigida pelo Sr. Antonio Murta. Prefeito (IC Jequitinhonha, venho
enviar-ihe, em anexo, cópia dim informacão prestada pela COMAG,
a respeito do assanto.

Prevaleço-me da oportunidade pant reafirmar a V. Ex. 9 as
expressOes de toclo o mcu apreco e consideracão.

Israel Pi.nheiro, Governador do Estado.

"Belo Horizonte, 7 de junho de 1966

Sr. (ovcrnador,

Em consideracSo ao despacho de V. Exa. no oficio incluso, (10
Sr. Presidente da Assemhléia, tenho a informar-ihe que, conformc
comunicaçao desta empresa, pelo oficio n. 9 104/66, enviado a V. Exa.
cm 20 de maio de 1966, a situaçSo em Jequitinhonha jã foi alivia-
(la, corn o pagamento dos operários ate 0 mês de marco.

Sendo sO para o momento, reitero a V. Exa. os elevados pro-
testos de estima e consideracão.

Atenciosamente,

Alvaro de Campos Andrade, Diretor de Projetos c Obras, no
exercicio da Presidência."

OFtCIO

Cimiabá, 14 de junho de 1966

Exmo. Sr. Presidentc da Assernbléia Legislativa

Tenho a honra de comunicar a V. Ex.s que, em Sessão Prepa-
ratoria realizada no dia 11 do correntc, foi eleita e empossada a no-
va Mesa que dirigira os trabaihos desta Assembléia durante o quarto
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pei'ioI 	 I('_SIaIi\'(( (Li (fliiflia 	 I.'iSIi[tIi'a, 	 (tLI c 	 i((1i 	 (551111 	 ('UilStiL(li

da

PI-csi (I c n I c 	 I)cp. AlIgusto \Iai'iii Vicira (AIIl'NA)
1."-Vice-Presidente - Dep. José (Ic F'reitas (A1-IFNA)
2. 1 -Vicc-Presj(Icn[c 	 Dep. Nelson Ramos (ARENA)
1 ."-Secrethrio 	 Dep. Emanuel Pinheiro (ARENA)
2."-Secretcrio — Dep. Valdon VarjSo 	 (ARENA)
3. 1-Secietirrio 	 Dep. SeijastiSo Cunlia (ARENA)
4. 1-Secretãrio - Del). Oscar Soares (ARENA)

Tcnho a lionra de apresentar a V. Exa . Os protestos de minha
aita estirna C Iflul (ljstjnta consideracao

Augzislo ]Ifcirio Viezr(1, Presidente da AsseinblCia Legislativa do
I'SLI( Iii (It 	 'MI (ii (i'sS((

0 F i C I ()

Belo Horizonte, 23 de junho ih 19M;

Exrno. Sr. Presidente da Assenibléia Legislaliva

Em resposta ao oficio de n." 1.450/66, (Ic 22 (Ic junho corren-
te, assinado pelo Sr. Vice-Presidente, Deputado Leao Borges, no
iival se dignou transrnitir-mc convite i)ara coniparecer a Cgi'Cgia
AsscinhlCia Legislativa, a fini de prestar esclarecimentos relativa-
niente i niinha atuac5o é frente ia Secretaria de Saide, venho ('0-
inunicar-Ihe que estarei na AsseinhiCia Legislativa na prxiflII icr-
ca-feira, dia 28 (leSte

Sirvo-me (10 CflSCJO pam reiterar-ihe a exprcssao to nieu ('01'-
dial apreco e (listinta consiticraçao

Ausiregésilo R. de MeJldonçu, Secretirio da Sa6de

0 F I C 10

Belo Hotizonte, 21 (Ii junho dc lOLL

Exino. Sr. Presidentc da AsscrnblCia Legislativa

Em aditamento a men oficio de ontem, n. 11 1.530, capeando
Quadro do Pessoal di Secretaria dii Corregedoria de Justica e emenda
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0 ((IIIpl('t.(, in ('uIl1)riIncflto a OflCiO de V. Exa. C pam o
P1(jeto n.' 3.647, cni trSnsito nessa ilustre AssernblCia, esclareco o
s(gUintc

Trabalham na Corregedoria 34 Iuiic ioniI1ios an 1mb, iflclUi(bOS

is recuisitados, estes em n.' (IC 12, c scm exclusao dos 4 Assistentes. 0
Quadro (10 Pessoal da mesma, corn inclusilo dos 4 Assistentcs, C alual-
inente (Ic 40 funcionirios (vide Tahela •V 5 uneXa ii Lei n.' 3.344,
dc 14 (Ic janCiro (IC 1965 - (IC Orga.nizac5o Judiciaria do Estado)

Quer dizcr que, soma(Ios a estcs 40 os 12 rcquisitados, p0(1Cm,

no momcnto, clevar a CorrcgCdoria o numcro de seus seiviilorcs
pam 52.

0 Quadro ora rCnlcti(lo a aprovacao dcssa ciitiflcnte Asscm-
bleja cicva-o para 47, havendo, pois, l'c(lucao de 5 funcionérios . 1)0(0,
corn a incorporaçSo dos requisitados.

Segue, em anCXo, Cópia (IC (liSpoSitiv() soI)rc gtii1ificic5o a
5cr concc(lida as funcOes gratificadas (IC Auxiliar (IC Gabinete C de
Porteiro.

Na ((portun i(Ia(IC, rcnovo a V. Exa . protestos (Ic elevada es-
lima c (I isti nto apl'cco

I)c.sci,ilai'galor I,Il!Jre Sun/os, (i'rvrdor de

"Ei\IENI ).\ 	 N.........

Art ... Agratificacao ii scr coflcedi(Ia 1lOS (loiS (2) fu,ncio-
ri us d csignados para cxClccrclll as funcucs gratihcadas (IC Auxi-

liar dc Gahincte C (IC Poileiro, CUj() valor nut) poilc cxceilcr a urn
Ierc(i (1/3) (to padri-to ott nivcl dc VCIIC ilIICfl 1(1 (Ic) respect ivo cargo
cfetivo do quill for ocupantc, scm iixa Ia pelo Coirege br (IC Justica,
aplicando-se, no que coubcr, a lcgislacao cot vigor SoI)lC 0 ilssunl((

Exposiciio -- - Haverá na Corregcdoria dc Justica duas (2)
funcOcs gratificadas: 1111111 de Auxil iar IIC Cabinet C, picV ista no alt.
211 (Ia Lei •nümero 3.344, de 14 dc janciro dc 1964, c outra (IC Por-
leiro, cujas atribuicöes, aleni ibc outras constantes dc Oidens dc
Servico, cstSo prcvistas no RCgularnento In lerno da Secretaria (l1
Corregedoria.

As funçöcs cm qucst5o já vein scndo excrcidas, hit varios anos,
oi -zelosos funcionérios, scm qudquer gratificacibo

t)ai a raZao dc ser (ll pr()posicao, isto C. (ofl(c(Ici' gratifi-
eaçibo aos funcionibrios designados pclo Corrcgcdor, para 0 excrcicio
das niesrnas
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OF 1 (:1 ()
	 Sciviino-nus lu (ns(Jo para apresentar a V. Exa. c aos de-

mais ilustres representantes do povo mineird) os nOSSOS protestos

Belo Horizonte, 24 dc junlio de 1966
	 de elevada estima e distinta consideracSo.

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa
	 Paulo Veiga Salles, Presidente do Banco Mineiro da Produçiio,

S. A.
Bespondenclo no scu oflcio n. 9 1. 171/66-LN, de U do correnle

rnês, sobre a construc5o da rodovia Sto. Antonio do Monte-Araxá,
da BR-262, conforme Requerimento do Deputado Wilson Modesto e
outros, tenho a honra de comunicar a V. Ex. que a construção soil-
cita(la se inscreve nas atribuiçöes do Departarnento Nacional de Es-
tradas de Rodagem.

Valho-me do CflSj() para reiterar a V. Exa . us proteStos (10 rneu
grande e cordial apreco.

Ejig: Elise,z Resende, Diretor-Geral do DER

0 F I C I 0

Edo Horizonte, 21 (Id ,junhio (Ic 1966

Exmo. Sr. Prcsidente da Assembiéia Legislativa

Em atencao ao seu oficio n. 1.192/66, de 6 do inês cm curso.
cabe-nos informar a essa augusta Assembléia, por intermédio de V.
Exa., e, especialmente, aos Srs. Deputados signatários (10 Requeri-
inento n.' 1.239 clue, dentro de suas disponibilidades, nossas 2 Ca-
sas (IC Juiz dc Fora (Filial e Agência Redentor) vêm operando nor-
malmente.

0 pretendido aumento dos limites operacionais, no entanto,
somente podcrá ser posto em prática dentro da posiçiio técnica re-
coinenclada pelo Banco Central cia Repüblica do Brasil, a qual preten-
(lemos ati.ngir tao logo sejani superados os efeitos da ResolucSo n.9
15, quc, no reduzir, sensivclmcnte, on eliminar, em certos casos, o
abono de juros, colocou os estahelecimentos de crédito em pru(Iente
expectativa, em face da percla dc depósitos provocada, corn a con-
scqüente diminuicao das disponibilidades das carteiras de emprés-
timos.

Senclo alentadoras as perspectivas quc se apresentam, acredi-
tarnos que, cm futuro próximo, possamos contribuir, de modo mais
acentuado, para 0 fortalecimento do parquc industrial da cidade
die Juiz dc Fora.

OF IC JO

Edo Horizonte, 22 de junho de 1966

Exmo . Sr. IrcsidtnIe (Ia Assembléia Legislativa

Em resposta no oficio n.° 1.290/66/LN, que me foi dirigido
cm 14 do corrente mCs, apraz-me prestar a V. Ex. 4 o esclarccimento

(IC que, na conformidade de instruçSo expedida pelo Conseiho Es-
tadual de Educacão, órgSo competente par a claboracSo (Jos planos
de aplicacâo de recursos oriunclos do Fundo Nacional do Ensino
Primário em Minas Gerais, a construc5o de prédios nas zonas urba-
nas nas quais Se concentram os rnaiorcs deficits de niatrIcula tern
prioridade sobre a construciio de iguais prédios na zona rural.

Al o motivo pelo qual não nos é possivel sugerir a inclusSo
de Ibitutinga, Distrito de Caburu, como beneficiária da obra reivin-
dicada.

Aclianto, entretanto, que o Ministro da Educacão c Cultura,
em regime de Convênio corn as Prefeiluras Municipais, yen reser-
vando, atualmente, recursos destinados ao atendimento dessas so-
licj tacocs

Heafirmo a V. Exa., na oportuniclade, a seguranca de cordial
C tlev a I a estima.

(isunrido (/c Andrade, Execulur (10 PIano I\aciunal Ic Educacia

() F I CIO

Belo Horizonte, 21 dc junho de 1966

Exino. Sr. ]'resident( , cia Assembléia Legislativa

'['cmos a satisfacSo de levar ao conhecimento de V. Ex.' que
devera visitar Belo Horizonte, nos prOximos dias 27 e 28 (Ic junho,
em caráter oficial, S. Exa., 0 Sr. Embaixador da Espanha no Bra-
sil, I)orn Jaime Alba.
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Tendo 0 Sr. Embaixador manifeslado o desejo de visi tar V.
Ex.' C a ilusire Casa Legislativa que preside, as 15 horas do dia 27
(IC julho, estatlios solicitando-ilic a gentileza de informar an Ccii-
loon ial do Governo do Estado a confirinac5o (10 referido encontro

Senito (1 qnc SC nos depara para o momento, servimo-nos un
oportLinidadc Jolla aplesintal- a V. flossos pr()tCStOS (IC (ICV(Idl
considei-ac5o

A ten Ci I (S aIi ((fl (C,

tlorio Ioiil(Ijo( (Iiif 	 do (rinnni)1 111 (overno (to LSIU(Io

OFICTO

Belo Horizonte, 22 (IC junho (IC 1966

Exmo. Sr. Presidente da Asscmbiéin Legisiativa

A respeito (In oflcio enviado a V. EXCI . pelo Cerimonial do (jo-
verno, em data de 21 ito corrente, informando sobre a visita do
Sr. Embaixad(lr da Espanha a Bela Horizonte, flOs próxirnos clias
27 e 28 (ICSte rnês, levanios ao conhecirnCn to (IC V Ex. (JUC a rCf Cr!-

(Ia visita ha c-ancelada pela Embaixada

Esciareceinos que o inotivo do caneCialilenlo (La visita ito
Sr. Enilinixador Alba a Minas Gerais Sc pren(Ie ao fato (IC ter Si(I0

(Ic designado pcio Governo espanhol para representar S. Ex., a
Generalissimo Francisco Franco, nas soleni(tades dc posse (to nOVa
Presidcnte di Repüblica Doininicana, a terem lugar na Capital da-
diueIc Pals, em datas coinci(Ientes corn a sua perrnanência Clfl Belo
Horizonte.

Sendo (1 que Sc flOS apresenta para o rnornento, servirno-nos ila
opoilunidade J)ara I'Cflovar a V. Ex.r flOSSOS protestos (IC elevada
sideracao.

A tCn ('(OS (lien Ic,

Mono Pollialut, Chefe ito Cerirnoniat do Governo (10 Estado

t(,

() F I C 10

I h(IO011tC, 23 de junhiO ile 1966

Lxiiio. Si. lic'OIci(t( 	 ta 	 \'oiiiIIeia Legislativa

Corno Preside.nte desta entidade e também Vice-Presidente (in
(:0116' lciacao clas Associaçaes CoiiiCici1iS (in Brash, tCfil1() a tionra (IC

inia olin liar a V. Ex. 0 trabalho incluso, orgafliza(t() pela CACB e
('((liii!) Jo fa tos (Ic importancia sobre problemas flacioflaiS

Nosso intuito, no etaboiii-lo, nan foi apeflas o (Ic estahelecer
I lens, inns o de apontar sotuçOeS, Consi(tCrando itue a CI1ISSC em-

I)lCSaIiat cahe, antes (IC millS fla(Ia, verificar, para corrigi-laS, as
6(11)1(5 C OS (tCfCitOS InaiS graveS (in flOSSIL organizaca() ceonolnico-
-social.

FSJ)Crllll1OS possarli (IS fatos aponta(IOS e analisados no traha-
lIio 5(1' utCis aos respoflSaVeiS pela adinifliStracã() do Pais, porque
Icili como tônica a pl'CocUpdcaO (IC cooperar e, ainda, ale alertar
a Naçio diante dos perigos que anicncaln a Iivre iniciativa . E que
fla() floS IIIOVC cm aI)SOlUtO 0 (ICSCJO (IC (tCfefl(Iel v1ntlIgefls OU

legios, ja qUe SO11ICfltC (ICICn(IC1II(I5 Hill P1ifl( i I) iO (tile Irli flSCCfl(IC (I C

inuito a quaisqUer interesSCS de classe e tern as suas raizeS nos pr6-
Pl10S fundamentos di estrutura ein que se apoia o coinerciO brasi-
leiro.

prevatecendo-nos (in CflSejO, reafirrnaiiios a V. Exa. Os protes-

los (Ia mnnior estilna C (listifltO apreço, corn que flOS subscrcvemos,
111011(1 cordialmente

Lu/er Marques Andrade, Pi-esidente (in Associuç5o Comercial
dc '(111111.5 Gerais

()F IC TO

16'lo Horizonte, 21 (IC IUfll1() (IC 1966

Exiiio . Si. Prcshtcnt.c di Assenihléia Legislativa

Rogo a V. Exa . acCitar C transiiiitir a todos os Srs . Deputa-
(Ills, (spccialrnente aO Sentior DeputoIo Lucio (IC Souza Cruz, incu
(((l1I()VidO agraciecirnento, e (IC tO(IOs (IC niinha fainitia, pela con-
SI (Ia(lora nianifestacao (IC pesar pelo falecirnento de minha esposa,
IIuria José Vitela Tavares.

11 CS p ( it OS a 111(11 ((C

Ped rono l.a/I 0/fl C Ta pares
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TELEGRAM A

Brasilia, DF, 21 de junho de 1966

Exmo. Sr. Presidente da Assemhléia Legislativa

Acuso e agracleço recebjmento scu oficio n. 9 110/66, (Ic 1/6,
acompanhado eñpia Lei Constitucional n. 15.

Saudacös.

7t!ejn de Sc 	 Minisi in .Justica e Negócio.s Inicriures

TELEGRAM

109 -

OFICIOS

Do MM. Juiz (le Direito da 8. Vara Criminal, Dr. Pedro
AniSin Main, encaminhando certidöes requeridas pela Comissao de
Jus(ica desta Asseinbléia

Do Dr. Arcliinic(les Theodoro, comunicando sua posse na
(liclia do l)eJ)artalndnto Estadual da Crianca

* *	 *

Da Câmara Municipal de Taiobeiras, pedindo providências para
a restabelceimento das aulas do G. E. Deputado Chaves Bibeiro.

*	 *	 *

Rio, 21 (Ic junho (IC 1966

Exmo . Sr. Pres iii en te da Assent hhi a Legislat iva

Informo, de ordem Sr. Ministro, oficio 1.190, de 6 correnie,
sobre elevacão limites operacionais bancos oficiais Parque Indus-
trial Juiz de Fora co.nstitui neste Ministério nimero 139.884/66 e en-
carninhado Banco Genital HepuI)liCa Brasil

(ovdialrncnte,

1)orningos Marques G"elkr, Chefe Gahinetc

1)a (liretoria (hi Escola (IC Reins-Aries e Artes Gráficas de Belo
Horizonte, apresentando justificativa de sua estrutura e curriculo.

Fi

Da congregaç5o do Ginãsio Estadual Virginia da Gama Sal-
gado, de Pocos de Caldas, pedindo pagamento das aulas extranumerá-
Fins do trimestre lnarço/rnaio do corrente ano.

Do Sindicato Rural de Pedro Leopoldo, convidando para a
IV Exposic5o Regional Agropecuária, Industrial e Comercial.

TELEGRAMA
Dc diretoras concursadas, pedindo nomeação.

Rio, 10 (IC junho (IC 1966

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa

Acuso recebimento scu telegrama sobre Reguiarncnto Embar-
ques 1966/67 c inforrno V. Exa. de que a matéria está em discussSo
no Conselho Monetário Nacional.

Leónidas Lopes Bório, Presidente IBC

F--i

Da familia tie Adoipho Machado, agradecendo as manifesta-
cOes da Casa pelo seu falecimnto.

F--i

Do Sr. Juiz de Direito de Pirapora, respondendo ao Oflcio n.9
I - 295/G6CF desta Assembléia c informando nao ter recebido co-
municacão oficial sobre o assunto.
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Do Sr. James William Goodwin, part icipan do a ill uuMuracao 	 Art. 2. - 1-levogadas as disposicoes em contrãrio, esta lei en-
di Sede (IC Sun Igreja c Coll 6d 	 pam essa soienidad.e 	 trant ( , in 	 na data tic sun publicacão.

Sala (las Reuniöes, 27 (Ic junbo (le 1966.
HADIOCRAI\IAS

Do Sr. Jair Sehastião Correa, Presidente (Ia Câmaia Muni-
cipal de Aimorés, solicitando a interferência do Presidente da As-
sembléia Legislativa junto ao Governador do Estado, no senlido tie
nomear as autoridades civis e inilitares do Mun icipin, acéfalo cm
razão das exoneraçöcs feitas.

Do Prefeilo Municipal, Sr. l)oniirpos Lahanca, do Pi'esiilciile
da Câmara Municipal, Sr. Luiz Carlos Araiijo, C (los Verca(iorcS ClOvis
Dornelas, Oswaldo Teixeira Cerqucira, Oswaldo (IC Oliveira Carva-
iho, Manoel Agostinho Ferreira, José Cicarini Sobrinho, José Ba-
tista Jánior e Abilio Gomes Ferraz, todos de Manhuacu, solidarizan-
do-sc corn o Sr. Sccrctário (La Educacão pelo despacho (Ic 7 do (Or-

rente.

*	 *	 *

Dc (liretoras CoflCUl'Sa(las de Sete Lagoas, pc(lifl(l() reconhcci-
mento da validade (10 concurso a quc se submeterain técnicas c não-
-técnicas.

PROPOSICOES APRESENTADAS

PROJETO N." 3.724/66

Declara de utilidade pablica o Centro de As-
sisténcia ao Menor Excepcional (CAME), dci cidade
de Juiz de Fora.

A Assernhléia Legislativa (10 Estado dc Minas Gerais dccreta:

Art. 1." - Fica dcclarado de utilidade pablica o Centro de
Assistência ao Menor Exccpcional (CAME), da cidadc tic Juiz tic
Fora.

José de Castro	 Salijn Nacur - José Marcus Clierérn	 João
Bosco - José Mariano - José Botellio	 Dalton Canabrava.

.Iizstificaliva: 0 Centro (IC Assistência ao Menor Excepcional
(CAME), (IC Juiz tie Fora, é urna instituição seni fins lucrativos, de
alto alcance social c educacional pam a rcfcrida localidade. Vem
prestanclo apOio C solidaricdadc a populaçao local, ha mais de
(lois anos . Reprcscnta, poiS, urna cflti(ladc filantrópica coni urn
acervo (IC serviçoS quc bern atesta as atlas finalidades quc colima.

F'oi rcmetida a esta Casa uma certidao (to cartório tie regis-
tro civil (Ins pessoas juritlicas, (IC Juiz tie Fora, que coinprova )OS-

suii' personide jurIdica o aludido Centro (IC Assistência - Pelo
atestado do M\l. Juiz tie Direito (in Cornarca, estâ comprovada a
i(lOflci(la(le (Ia Diretoria do Centro (IC Assistência no Menor Excep-
cional (CAME) . Os estatutos (Ia mencionada instituição registrarn
quc se trata tic orgao que não visa a fins lucrativos, propondo-se, ape-
nas, a prestar assistência total ao exccpcional.

Do quc se depreendc, podern os nobres colegas (Ia Assembléiu
concluir clue o Projeto em tela é dos mais juStos e oportunos, de.
vendo, pot' ISSO, rcCcl)el' dos rncus nobres pares o indispensável apoio
pa i'a que SC possa transfurmai' em lei

José (IC Castro

PROJETO N.' 3.729/66 (ex-PROJET() N.' 2.572/62 - -- (Icsarquiva(lo)

Autoriza perinuta de irnóeel de propriedade
do Estado corn a Prefeilura Municipal de Trés Go-
racoes.

A Asscmbléia Legislativa do Estado tie Minas Gerais decreta:

Art. 1." - Fica 0 Executivo autorizado a perinutar o imóvel de
1)ropi'icdadc do Estado, corn a area aproximada de 83,52m2, situado
no distrito cia cidadc tie Três CoraçOes, corn frente par a Rua Al-
fredo Silva, numa cxtcnsSo dc 4,80m e tentlo, pelos fundos, urna
extensSo de 17,40m, por outro, (IC propriedadc dii Prefeitura local,
corn a area aproximada de 96,32m, o qual da frcnte para rua recen-
tcmente aberta, pamalela a Run Alfredo Silva, e limita corn terreno da
referida municipalidade.
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Art. 2. - 0 terreno objeto da permuta autorizada nesta lei
destina-se a completar area para a construção de prédio em que
funcionarão o Foro da Comarca e a sede da municipalidade.

Art. 3•9 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publica-
cão, revogadas as disposicöes em contrário.

Sala das Reuniöes, 23 de agosto de 1962.

Said Arges 	 Games Moreiia	 Pires (1(1 Lu: -- Liii: Ma-
ranha - Manoel Costa.

Justificativa: - A Prefeitura Municipal dc Três CoraçOes (sta
empenhada na construção de prédio para a instalacão de seus ser-
vicos e dos referentes a Justica, na Comarca. 0 terreno onde deve-
rà situar-se o prédio e contiguo a outro, pertencente ao Estado.
Tern a Prefeitura necessidade deste áltimo, pois so a soma dos
dois perfará a area ,necessária a obra programada. Note-se que a per-
muta, que virã solucionar problema de grande interesse para a Mu-
nicipalidade de Três CoracOes, favorecerá o Estado sob dois an-
gulos: primeiro, porque no prédio a ser construido se instalarão os
serviços da Justiça, desonerando-se, destarte, o Executivo Estaduat
de obrigacão que ,normalmente correria a seu cargo; segundo, por-
que a area pertencente ao Municipio é major do que a de proprjedade
do Estado, sendo praticamente iguais as condicöes de ambas no que
respeita a localização.

Por todos esses motivos, acreditamos que o Projeto mereceri o
apoio desta Casa e a sancão do Sr. Governador.

Said Arges

PROJETO N.9 3.730/66

Allera as tabetas do Regimerdo de Gus/as Judiciais
do Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1. - Ficam elevados de 50% as valores (las tabelas cOflS-

tantes da Lei n. 9 3.345, de 19 de janeiro de 1965.
Art. 2. - Esta lei entrará em vigor 30 dias (lepois de sua pu-

blicacão, revogadas as disposicöes em contrário.

Sala das Reuniöes, 27 de junho de 1966.

He/jo Andrade - Antonio Fonseca - José Marcus Cluerém
Benedito Safles - José Bole/ho.

,Jus!iiicaliVCi - () piesente Projeto visa a dar meihoreS Con-
diçóes de vida aos ServentuârioS da Justica do Estado de Minas Ge-
rais, pois a atual Regimento de Custas Judiciais já foi ultrapassado
pela elevacão do custo de vjda, obrigando os ServentUãrioS a cobra-
rem custas além dos valores vigorantes, constituindo desprimor para
esta laboriosa classe de servidores püblicos.

Hélio Andrade

PROJETO N.9 3.731/66

Dispôe sobre o &nposlo de transmissãO de pro-

j,riedade causa mortis.

A Asscmbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1.° - Para cobranca do imposto de transmisSão de pro-

priedade causa moths, quer nas herancas on legados, quer na ins-
tituição do usufruto, observar-Se-á a seguinte tabela, aplicando-Se as
taxas respectivas sobre o quinhão isoladamente considerado de cada
ljeneficjáriO

Tabela (grau de parenteSCo, quinhöes e taxas)

I - Aos pais, filhos menoreS, inclusive naturais e adotivos e

aaS conjueS

a) ate Cr$ 250.000 - 51/o

b) de mais de Cr$ 250.000 ate Cr$ 500.000 - 6,2%

c) de mais de Cr$ 500.000 ate Cr$ 1.000.000 - 110/0

d) de mais de Cr$ 1.000.000 - 13,5%

II - Aos demais ascendentes e descendenteS

a) ate Cr$ 250.000 - 5,5%

b) de mais de Cr$ 250.000 ate Cr$ 500.000 - 7,5%

c) de mais de Cr$ 500.000 ate Cr$ 1.000.000 - 11,511b

d) de mais de Cr$ 1.000.000 - 14,50/c

II - Aos colaterais de segundo grau:

a) ate Cr$ 250.000 - 14,50/v

b) de mais de Cr$ 250.000 ate Cr$ 500.000 - 170/c

c) de mais de Cr$ 500.000 ate Cr$ 1.000.000 - 221%
ci) de mais de Cr$ 1.000.000 - 29%
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IV	 Aos colaterais (IC tercei ro e ([uarl() raus

a) ate Cr$ 250.000 	 22%
b) (ic mais (Ic Cr$ 250.000 ate Cr.$ 500.000 .- -- 29
c) (IC mais dc Cr$ 500.000 ate Cr$ 1.000.000IWO - -- 37%
(I) 	 (IC IflaiS (IC (r' 1.000.000 .. 	 44%

.Aos deniais (ia1CIais C (stranhias

a) ate Cr$ 250.000 - 29%
b) dc mais dc Cr 250.000 ate Cr 50)1.1)011 --- 43,5%
C) (Ic rnais (ic Cr$ 500.000 ate Cr8 I .11W) .1)0)) - 58%
(1) dc mais de Cr8 1 .01)0. 00)) 	 72%

Art. 2. - Est5o isentos (l() iIVlpOSI()

I	 o beneficiário cuja cota não exccda 1c (i$ 100.000 c (lue
possua apenas o estritamente necessArio a própria subsistCncia;

II - as hcranças e legados atC Cr8 200. 000, qUafl(Io 0 benefi-
ciário, residente no Pals, rnante,nha sob sun dependencia cconOrnica
mais (Ic 8 fiihos;

III -- as instituicOes rcligiosas.

Art. 3•Q - lievogain-se as disposiçOcs Clii eofltraiio, Clitllfld0
esta lei em vigor 30 dias depois dc sua pui)hicacao.

Sala (las Reuniöes, 27 (Ic junho dc 1966.

J-félio Andrade --- Antonio Fonseca 	 flcneilito .Salles - .José
sé Marcus Cheré,n - José Botellio.

Justificativa: 0 presente Projeto, no sen artigo priineiro,
visa a altcrar as tabclas vigorantes, acrescendo-flies urn zero, pois
nao se concebe, corn a supress5o dc urn on dois zeros no valor dc nos-
sa moeda, quc se continue cobrando esse imposto corn base em tabc-
las dc mais dc vinte anos, como vem sendo feito. Prevaiccendo as
atuais tabelas, praticamentc inexiste o principio dc progressividacle.
Pequcnas altcraçöcs nas taxas evitam a queda da arreca(Iacao. No
artigo segundo foram tambérn, pelo rnesrno piincipio dc desvalori-
zação da moeda, alterados os limites dc isençSo.

Hélio Andrade
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PPO.JET() N.° 3.732/66

I)eclara de ulilidade pliblica a Irrnandade San-
to AntOnio, maiiteiiedora do Hospital Santo Ant ónio,
de Curuelo.

A Assernbléia Legislativa do Estado dc Minas Gerais decreta:

Art. 1. -. E (leciarada a utilidade pOblica da Irmandade San-
to AntOnio, mantonedora (10 Hospital Santo AntOnio, dc Curvelo.

Art. 2. - Revogadas as disposiçOes em contrario, csta lei cntra-
rã em vigor na data (IC sua puhlicaçOo.

Sala (las ReuniOcs, 27 dc junho (Ic 1966.

1)01/on Canabrava - José Marcus Clieréin	 Nicanor Armando
-- - Benedito Xavier -- Sette de Burros - Cicero Dumont 	 José de
Castro - Hélio Andrade	 AntOnio Carlos Saraiva.

Justificativo: - A Irrnandade Santo AntOnio, instituida de
acordo coin a Lei Provincial n. 148, dc 6 dc abril dc 1839, c insta-
lada em 10 dc junho (IC 1866, mantém em funcionarncnto, dcsde o
(ha 16 (Ic setcrnbro dc 1866, 0 Hospital Santo Antonio, a antiga Casa
Itt Caridade (IC Santo Antonio, (he Curvelo.

Localizada no ce,ntro geogrOfico dc Minas, vern dando assistên-
cia to(Ia a populacao (ha regiao Centro-Norte, corn uma soma iflCO-

lllpnsuravel (IC beneficios prestados após urn século dc Iuncionamcnto.

No dia 16 dc setembro próximo vifl(iouro comclflOrar-se-á 0

CcntenOrio do Hospital Santo Antonio.

Seria urna homcnagern oportuna (10 Podcr Lcgislativo mmci-
II) C unia dadiva desta augusta Casa, se, .naquela data, pudéssernos Ic-
var, Oquela benemérita i,nstituicOo (IC cari(ia(iC c dc trahaiho, a lei
que the rcconheça a Utili(Ia(1C pOblica, para quc cia possa gozar das
suns rcgalias c direitos.

Constitui uma honra paa o signatário, quc ali se iniciou na
Medicina c teve a ventura dc labutar coin scus diretorcs pelo bern
(Ia coletividadc, ser o autor desta proposicão quc, certamente, me-
recCra a aprovacOo dos Srs. Deputados.

A Irrnandade Santo AntOnio, mantencdora do Hospital Santo
AntOnio, de Curvelo, funciona corn loOn regulari(Iadc, c sua direto-
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na, que nao recebe qualquer espécie (IC reniuneracio, é composta
dos seguintes membros, todos de comprovada idoncidade moral:

Provedor - Dr. Márcio Carvaiho Lopes
Vice-Provedor - José de Avelar Santos
Secretário - João VinIcio Gomes
Sindicos - João Mendes de Melo e Dr. flubcns Nogucira
Tesoureiro 	 José Gregório de Souza
Procurador - Francisco Gabriel Jovita

Dalton Cwwthrapo

PROJETO N.9 3.733/66

Dd o nome de Lui: Guarild no 2i° grupo Cs-
colar da Vita Santa Maria, Municipio de Uberaba.

A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1. - 0 24. 1 grupo escolar da Vila Santa Maria, Municipio
de Uberaba, cniado pelo Decreto n. 9 9.708, de 5-4-1966, passa a de-
nominar-se Grupo Escolar Luiz Guaritá.

Art. 2. 	 Revogadas as disposiçöes em contrário, esta lei en-
trarà em vigor na data de sua publicaçao.

Sala das ReuniOes, 27 de junho de 1966.

José Marcus Cherém - Mnnoel Costa - Ulisses Couto - Car-
los Megale 	 Lélis Chaves 	 Ant dnio Fonseca 	 Moreira Jiln jot

Justificativa: - Este é urn Projeto de Lei que visa a prestar ho-
menagern a Luiz Guanitá, uma das rnais expressivas figuras de Ubera-
ha, a nobre comuna do Triangulo Mineiro.

Corn efeito, o Sr. Luiz Guaritá, membro de traclicional fainIlia
uberabense, foi comerciante, por longos anos, naquela cidade, cujo
povo conserva carinhosamente a lernbrança de sua personalidade
inesquecIvel.

Cidadão bonissimo, era ele profundamente estimado em todas
as carnadas da populacao local. Casado corn D. Niza Guaritá, edu-
cadora uberabense, de espirito sempre voltado para a prática do bern,
era pai do Sr. Ataliha Guaritã Netto, urn dos rnelhores cronistas de
Minas Gerais.

Assim, é dc toda justica a horncnageni que se dcseja prestar
a Luiz Guanitá.
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.'\la C 5)). Essc at) significa tambérn o reflexo cia opinian
tradicional do culto povo mineiro, represcntado nesta Casa pelos
seus mandatários mais ilustres.

Em verdade, constitui norma louvável de conduta rcssaltai
o valor inestimável do cicladão qile em vida teve a missäo de reali-
zar o bern, segundo os imperativos (10 arnor ao próximo.

E, 1)OIS, (IC justica SCE' aprovado o Projeto (IC Lei oru aprc-
sentado.

José Marcus Cherém

PROJET() N. 3.734/66

Do a denominacdo de Gindsio Estadual Coro-
jiel Geraldino Rodrigues do Cunha ao gindsio cs-
tadual de Verissimo.

.\ Assciublêia Legislativa do Estado (IC Minas Gerais (lccrcta
Art. 1.0 - Fica denominado Ginâsio Estadual Coronet Geral-

dino Rodrigues da Cunha o estabelecirnc,nto de ensino médio ofi-
cml existente na cidade de Verissimo.

Art. 2. - Revogarn-se as disposicoes em contrario, entrando
esta lei em vigor na data de sua publicacão.

Sala das ReuniOes, 27 dc .iunho dc 1966.

José Marcus Cherém - Moreira Junior - Antonio Fonseca -
Benedito Salles - Hello Andrade - José Fernandes Filho.

.Justi[iealiva : --- A criacao do ginAsio estadual dc Vcrissiiuo
constituiu urn acontecimcnto marcante na vida (Ia cOfllUhlidfl(lC local.
pois significava o atendiinento de uma das niajores aspiraçoes do
POV() daqucla clii ade tniangulina, possibilitando a juventude condi-
çöes mais favoráveis ao aprimorarnento cultural e técnico-cientifi-
eQ e, conseqilentemente, preparando as novas gcracöcs para urn tipo
dc civilizacSo condizente corn as grandes transforrnacbes e inovaçöes
proporcionadas pelo avanco dii ciêflcia.

Grandes c hem conipensados foram us esforcos despendidos pe-
lo Prefeito daquela cidade, Sr. José Elias Abilio, visando ao objeti-
vo colimado.

Tomamos a iniciativa (IC propor a esta Casa quc se dê ao re-
fenido estabelecimento de ensino a denorninacäo de Ginãsio Esla-
dual Coronel Geraldino Rodrigues dii Cunha, nurna justissima home-
nagem a quern, enquanto VIVCU, SC dedicou, corn afinco, desprendi-
mento e eficiência, ao trahaiho constante pClo progresso dii região.
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0 Coronel Geraldino Rodrigues da Cunha - chtfc dc nuniero-
a e conceituada familia e pai do ilustre Deputado Federal José Hum-

berto Rodrigues da Cunha - era personalidade marcante na vida mu-
nicipal, destacando-se pela sua bondade e honradez.

Justa, portanto, a hornenagern quc piopoinos nesta ()pOi'tlUIi(hI-

de.

José Marcus Cirerérn

PROJETO N.9 3.735/66

Denomina Centro de Sairde D. Jfeleimn d
Almeida Castro a Unidade Sanitdria (IC Pirojvha.

A Asscmbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreLi:

Art. 1. - Fica denominada Centro de Saáde Dona Helena
de Almeida Castro a Unidade Sanitâria de Pirajuba.

Art. 2. 	 Esta lei entrará em vigor na data dc sua puIdiet-
ção, revogadas as disposicöes em contrário.

Sala this ReuniOes, 27 de junho de 1966.

José Marcus Cherérn - AntOnio Fonseca 	 Wa/dir Mora(o
Ulisses Coulo - Pinto Coelho --- tie/jo Andrade --- Lélis Chaves.

Justificativa: Este Projeto é dos mais justos e oportunos,
pois a denominação do Centro de Saáde é urn preito de gratidao a
personalidade dii sauclosa dama D. Helena (ic Alineida Castro. Ela
foi o protótipo da muiher, na cxtcnsão da palavia . l)rvotada
ao lar e a criação da familia, sua figura dc escol sempre se fazia pre-
sente em todos os lares pobres de Pirajuba, levando aos necessitados,
além do conforto material, o conforto dc sua presenca amiga. Stitt
residência era o prosseguimento do lar dc todos os necessitacios, para
Os quais a porta (10 casal Oscar Castro c D. Helena de Almeida Cas-
tro, nunca Se cerrava.

A escoiha da denominacao dc rovo Centro de Sa6d d I
rapiha -vein representar justiçi urna homenagem ao sei d i;iia
filho - Sr. Nicanor dc Castro ----- continuador dii olira do casai
que tan ti fi. per Pr l'aUlj:i

Essa é a razo do nosso preserite Projeto (IC Lei.

José Marcu (1a 'u

I	 - -.

I > I( ).i iT( ) N.° 3.736/66

lLi ii ilenonrinaçao LIi' lid: 110!] Gou(hier dc
Vj//rexw ao novo edificio do Delegacia, Serviço dc
Trdnsilo C Presidio da cidczde de Ubera/Ki.

A Assembléia Legislativa do Estado (ic Minus Gerais decreta:

Art. 1. Q -- Fici denorninado .Iuiz Huv Gouthicr di' Vilhcna i
((liflejo cia Delegacia, Servico dc Triinsito c Presidio ila cidade
de Uheraba.

Art. 2. 	 Revogadas as ciisposiçoes cm eontriirio, esta lei en-
trai-A em vigor na data dc sua publicacão.

Sala this ReuniOcs, 27 dc junho de 1966.

José Marcus Cherérn - LOcio de Souza Cruz 	 Wilson de
Paiva -- Odilon Rodrigues --- Détson Secirano -- Manoel Costa
Ibrahim Abi-Ackel - So/mr Nacur -- Nicrnr:or Armando Athos
Vie ire de Andrade -- João Be/to -- -- Curios Me gale - Homero San-
lot - - Moreira Jñnior - - lJIrsse,s Couto - Benedito Sal/es

1 (IS/if iCUliV(! - 0 presente Projeto (ristaliza mlii ideia (Ic
justiça a urn dos magistrados ulais dignos que passaram por Ubcra-
ha. 0 Juiz Buy Gouthicr de Vilhcna, natural da cidade de Estrela
in Sul, ocupoU, rlurantc quase (iez anos, a Primeira Vara Civet da Co-

inarca de Uberaba, desempenhando, tambérn, as funçOes dc Juiz Elci-
toral c (IC Menores. Durante o periodo cm que permaneCcu ii fren-
te dessas funçOes (1955-1965), o Dr. Buy Gouthier dc Vilbena prirnoil
pela honestidade dc propbsitos e fidelidadc :i justiça.

Professor de I)ireito nas Facuidades dc Uberaba (Minus) c (IC

I i heirao 1 1 1-c lo (Sao Paulo), sua cultura jurId ica, hoie icconhecida
par lodos, ê urn aiiibuto incrente a sti:i propria personalidade

E cidadSo uberabense, por tiLulo coneedido pela eililidailc de
Uheraba, em votação unânime. Atualmente Juiz de Direito cia Primei-
ra Vara Civet de Belo Horizonte e Diretor do Forum Lafaiete, 0 Dr.
Buy Gouthier dc Vilhena foi, também, recentemente, eleito memhro
do Conseiho Superior cia Federação Mineira die Futebol.

E3colhido paraninfo, por duas vezes, dos bacharelandos cia
Faculdade de Direito de Uheraba, foi, por urna vez, o seu patrono.

Quando da visita (10 então Secretârio clas Coin unicaçOes,
Deputado Lücio de Souza Cruz, sugeriu 0 Dr. Vilhena a ida daqucle
homem püblico ao prédio da Cadeia Pabliea de Uberaba, então CIII

precário estado de conservaçio, clando-ihe a idéia da eontrução de
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urn edificio condigno em que pudesse funcionar aquela (ntic1a(Ie do
seguranca pib1ica.

Eis poi qile lioJe, aposac (tilicacao daqucli J)redio, reali-
zarnos, corn o preSente Projeto, urna justa hornenagern ao idealiza(lor
do novo edificio da Delcgacia, Servico de Trânsito e PresIdio da ci-
dade de Uberaba, titulando-o corn o norne do Dr. Buy Gouthier de
Vilhena.

José Marcus Cherém

PROJETO N.0 3.737/66

Dá o nome de Rodovia Prof. Pimenla da Vei-
ga ao ramal que liga Nepomuceno a Ferndo Dias
(BR-55).

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta.

Art. l - 0 rarnal rodoviãrio que liga Nepomuceno a Fernão
Dias (BR-55) denorninar-se-ã Bodovia Prof. Pimcnta da Veiga.

Art. 2.0 	 Esta lei entrarã em vigor na data do sua publica-
cão, revogadas as disposicöes em contrário.

Salas das Reuniôes, 27 do junho de 1966

IMI -

(IC l)ireito, i ) c!U ado Federal, administrador do alto gabarito, por
tudo e por todos os titulos cngrandeceu sua terra c toda a região
sul-rnineira. Por isso vein este Projeto dando seu norne qucla
ocIovia, corno iernbrança perene do urn grande e inesquccivdl ininiiiu.

Spdrlaco Porn pen

PROJE'I 0 N. 9 3.738/66

Dd o nome de Professor-lost" Jjrasiliense A y e-
tar .110 colégio esfadual de Trés Coraçöes.

A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais (lecreta:

Art. 1. -- Denominar-se-á Professor José Brasiliense Awe-
lar o colegio estadual do Trés Coracöes.

Art. 2. - Esta lei entrará em vigor na data do sun publica-
çiiO. I(vogadas as disposicOes em contrãrio.

Sala das Reuniöes, 27 de junho do 1966.

Spdrlaco Pompeii - Geraldo Fonseca - Misses Couto - Lélis
Chaves ---- João Luiz de Carvaiho - Waldir Moralo.

Spdrlaco Pompeu - Geraldo Fonseca	 (hisses (.onto
Joâo Luiz de Carvatho - Létis Chaves - Waldir Moralo.

Juslificaliva: - Sernpre se torna necessário colocar nomes
de vultos representativos nos marcos de progresso de urna região,
de urn agruparnento social. E os quo em vida derarn tudo de si para o
bern-estar da cornunidade, scm düvida, no Brasil, são aqueles quo en-
traram para a vida pñblica. Nessa area, constitui urn privilégio para
o cidadão penetrar e, au, realrnente Sc impor como urna figura
capaz de realizar algo dentro do espirito pñhhico. 0 politico é urna
pessoa que trabaiha para a coletividade, corn desprendirnento, de-
fendendo seus interesses ern todos os transes. E urn abrigo natural
que não faiha e para onde todos correm na hora da angistia. Nm-

guérn se esquece do politico no Brasil, face as aperturas do toda or-
dern. Corn dc se resolve tudo: o problerna financeiro, moral, so-
cial, funcional. Ein Minas, inuitos tern morrido pelo próximo, dando
tU(lo do Si mesmnos. 0 Professor João Pimenta da Veiga foi urn politico
de valor, vivendo menos para si e os seus, do que para os seus amigos,
correligionários e conterrâneos. Cidadão de raras virtudes, advogado
dos pobres, coin renorne nos pretórios do Estado e (10 Brasil, professor

Jzzs(ificcitiva: - Para aqueles quo vivern Os probleinas das ci-
(lades do interior, sempre são reservadas hornenagens póstumas,
eni que a gratidão e a reverCncia tornarn vulto e rnostrarn as magnifi-
cas quali(Iades do quern as recebe. No Brasil do outrora, entre o me-
dico e o vigãrio, entre o boticario e o professor, os interioranos
dividiani o apreco e a estilna. I'or isso, quern viaja polo Pals afora
ai, em cada comuna, oncontrando colCgios, grupos, forum, ruas e lo-

gradouros publicos corn nones die figuras do lugar, filhos (la terra
que oh viverarn, lutararn polo progresso e por ela derarn a vida.

Em Três CoracOes, no Sul de Minas, tarnbérn ha figuras que
a morte levou, e quo ficararn na saudade e na mernória do sua gente,
polo muito quo fizerarn para o hem-estar e engrandeciniento do seu
torrão. Nesse caso, surge o norne do Professor José Brasiliense A ye-
lar, do farnIlia tradicional, fundadora da cidade, que all teve urn
dos primneiros colCgios, nos veihos tempos em quo em Minas não
havia mais que mneia ou urna dazia do colégios. Notabilizou-se pelo
inagistério. 	 Tornou-so quomidu e conheciclo em sua terra natal
o no Sul do Minas como urn cornpetentc e grande professor, corn
vocacão e ciência par a cãtedra secu.ndária qtie ilustrou, bern
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conlo para a (IC Farmãcia, que icc onou na Isc Ia dc Al k'11:1". l()r
sso, cis este Projeto.

Spdrluco Ponipru

EMENDA N. 1 AO PROJETO n. 3.716/66

No artigo 1., modifique-se:

Ondc se Iê colegio cstadual, lei-se gmnaSio csLidual

Sala das Reuniöes, 23 de junho de 1966.

Lourii'al Brasil

Juslificativu: 0 colégio normal oficial que o Projeto visa
criar scri anexo no ginAsio cstadual (Ic Estrela do Sul, e não ao co-
1$0 (sta(lUaI . E (IUc existc em Estrela do Sul, já cillpleno funcio-
naniroto, urn ginasio estadual e flao UI_fl colegio, (Ofl)(), por cflgaflo,
(oL.Ia do Pi'oc k) govcinaiiicntal

Ressalte-se, nesta oportunidade, a feliz iniciativa do Governa-
ii or Israel Pinficiro que visa a criar uma escola normal em Estrela do
Sul, atendendo, destartc, veiha aspiracão daqucla tra(liciOflal comu-
na mineira.

Lourival Brasil

REQUERIMENTO N. 1.315

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa

0 I)eputado signatiirio cleste, na forma regimental, solicita a
• 1.Xa.. fiPOS audiencia (10 douto Plenário, se digne encarninhar no

Exlno. Sr. Presidente da Repb1ica c no Exmo. Sr. Ministio (lax
Minas e Energia Requeriniento no scntido de S. Exas. determina-
reIn severaS flied idas par se apurarcin us ahusos quc, h1 Intii-
to, ocorrem no Departamento Nacional da ProducSo Mineral do
Ministério clas Minas e Energia, do Rio de Janeiro, faihas essas postas
em destaque nas consideracOes constantes da presente justificativa.

Sala das Reuniöes, 27 de junho de 1966.

Ni,anor Armando 	 José Marcus Cherérn	 Ray! Fernandes
-. José Roteiho 	 João Vaz.

.Justificu!wu: -- U patriotico movimento revolucionário de 31
dc marco (Ic 1964 tern ainda muitos problemas a enfrentar, no sen-
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tido da 01 rilida(Ic Iclnhinistmativa . NSo pode, por exemplo, (leixam
Ic hater as portas (10 I)cparlioento Naciorial (in Producao Mineral
(10 Ministério das Minas e Energia, no Rio de Janeiro, onde se acharn
enraizadas as mais viciosas prál icas, quc ai se acumularam (lesde a
era getuliana.

liii urgente necessidade de subineter aquele i)cpartumcnto aos
padröes de moralidade que a RcvolucSo luta por instalar no Pals.
E preciso dar-ihe correçSo. Haja vista que, na região (IC São JoSo
del-Rei, notadamcnte no Municipio de Hitápolis, existem empresas
Ic nuncmaçao que agcni coni arbi trariedade e desfacatcz, por con-
i mdi corn a inexpliciivel simpatia daquele Departamento.

Ha casos em que o proprietãrio do solo, depois de veneer
inüxneros obstáculos c infindas barreiras, consegue o reco.nheci-
mento (Ia caducidade de conceSsa() de lavra ou pesquisa que incide
sobic scu terreno. Isto, (lepois de ficar plenainente comprovado pelo
conecssionario o abandono da lavra ou da jazida durante anos se-
guidos. Mas aparecern engenheiros - e o Departamento Nacional
cia Produção Mineral não ignora quem são des - especialistas em
ircparai iclatorios ficticios de pesquisa c, principalmente, de lavra
Afirmam a existência dc uma lavra não rcaiizada e a descrevem.
Alias, essa é a manobra das companhias concessionárias que nSo
tern capacidade par explorar on que nSo conseguern explorai con-
1 0010114ite as areas (IU logramnin ohtcr -- e p01 ClUe processos!

Eles fingern trabalhar em urna das areas e, desse modo, pro-
cumani salvar as aparCncias e fazer erer quc trabaiham realmente, nSo
pcnas nessa area, Inns ate nas demais, quando, na verdade, procuram

apeflas meter conccssOeS, que açamba re , iaiii melee da tolerância ou
conivêriCia dc nossas autoridades.

Mas o fato C que, quando u pobre do.no da terra obtCm urn pa-
rcccm favorãvel, opmnando pcla ca(lucidade da lavma ou (in pesquisa, C

o Ministro das Minas c Energia mnanda scia elaborado 0 decreto da
cassação ou caducidade da conccssão, as poderosas empresas con-
cessionãrias sabotam e, arrotando prestigio c altas regalias, assoalham
que o decreto não serã publicado e clue o despacho (10 Sr. Minis-
tro serã mais tardc revogado. E, dc fato, durante meses e meses,
() pmoccSio fica paralisado, na dcpcndência (IC set- clahorada a minuta
do decreto de caducidade, trabaiho csse quc poderia ser executado
não em minutos, mas em alguns segundos, eis que consiste cm pre-
encher dois ou três claros lie urn modelo jã impresso on mimco-
grafado

Mas o que é absurdo C que se realiza a profética ameaça do
conCeSSiofláli() : ocomre qu( neni a minuta do decreto, nem o pro-
i)rio clecreto são pmepa rados, ate (idle 0 concessioflari() privilcgia(I0
nntre corn recurso.



- 184

Para coibir essas censurávcis e inexplicáveis deficiêncjas
que invocamos enérgicas e eficazes providências (10 integro Mat.
Castelo Branco a do Sr. iIinistro das Minas a Energia. Vê-se qua é
iniprescindivel implantar no Departamento Nacional da Produç5o
Mineral, no Rio (IC Janeiro, profun(Ia rno(lificacSo na rnentalidade de
muitos de setis chafes e funcionários Aquele Departamento é urn
dos órgãos que tern pior funcionarnento no Brasil.

Nicanor Armondo

REQ UE B TM ENT 0

Exmo. Sr. Presidente da Asscmbléia Legislativa

0 Deputado qua asia subscrevc, devidamente apoiado, cornu-
nica a Casa o falecimento do ex-Ministro da Educação, professor e
aca(iCmico Mauricio de Medeiros, requerendo seja consignado
em AN dos nossos trabaihos urn voto (Ic pesar, dando-se ciência S
fantilia enlutada, na pessoa de sua viñva.

Foi Maurjcio de Medeiros figura marcante nos rneios intelec-
tual, politico e social do nosso Pals e (10 estrangeiro.

Professor (IC nomeada, medico, cientista a literato, o sell fale-
(irnento veio abrir urna lacuna dificil de se preencher.

Sala (las Reuniöes, 24 de junlio de 1966.

Ulisses Coulo - José Marcus Cheréni	 Waldir Moralo
Lourival Brasil -- José Fernandes Filho.

REQUERIMENTO

Exrno. Sr. Presidente da AssemblCja Legislativa

Os Deputados abaixo assinados requerem a V. Ex. seja con-
signado em Ata urn voto tie pesar palo falacimanto do Prefeito Mu-
nicipal de Santana do Garambéu, Sr. Joaquim (Ia Oliveira, dando-se
ciencia da decisSo da Casa S farnilia enlutada, na pessoa de sua viü-
va, D. Julia Cury de Oliveira, residente naquela cidade, e ao Muni-
(IpiO, flas pessoas (to atual Prefeito, Ary Baurngratz, e (to Presidentc
da CSmara (ic Vereadores, Evaristo de Souza.
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REQUERIMENTO

Exrno. Sr. Presidenta da AssernblCia Legislativa

Sexta-feira ültima, tivarnos a oportunidade de assistir S inau-
guracao (Ia urn servico (le utilidade piihlica, (10 major intetesse para
a populacSo de nossa Capital.

A Auto-Taxi, firma coristituida cm nossa cidade, acaba de
colocar S (Iisposicao da populacSo urn 1)crfcito secvico de taxis,
orgafliza(l0 nos mottles dos congCneres das grandes capitais inter-
nacioflaiS.

Corn unia frota inicial de 50 sedans Volkswagen, modelo 66,

poderS a emprasa atnder aos mais exigenteS usuSrios.
ConstitifldO esse empreendilndnto urn fator decisivo Para (I

progresso (lesta Capital, requciro S Mesa seja (flVia(l() aos Srs. Cle-
mente Medrado a Marcus Lobato, sócios proprietSrios da Auto-Taxi,
o nosso voto (IC congratulacoes, ,to mesmo tempo cm qua extarna-
mos o jübilo de nossos conaidadSos por esse grande empreendi-
mento.

Sala das ReuniSes, 27 de junho de 1966
Jorge Ferzviz

REQUERIMENT()

Exmo. Sr. Presidenta (Ia AssembiCia Legislativa

0 Deputado infra-assinado requer, Ouvi(Io C) PlenSrio, (lentro (las
normas regulamentares, se manifastem a alegria a Os votos de con-
gratulacScs desta Casa, por ver os trés bancSrios, Antonio de Farm
Lopes, José Boggioni a Alberto José dos Santos, regrassarem ao re-
cinto do Far a poderem privar do convlviO (Los parentes (' amigos,
I) e lu como voltarem S vida normal (IC trabaiho a lazeras

Sala das ReuniOes, 27 de junho (Ia 1966.

Lélis Chaves - Setle de Barros - Jose Marcus Cherém - Ci-
cero Dumont - José de Castro - Jarbas Medeiros.

Sala das ReuniOes, 24 (Ic junho (Ia 1966.

Geraldo Fonseca - José Fernandes Filho - João Navarro -
Ulisseg Couto - Waldir Morato.

Jzzstificativo: - Esta Casa, qua dave sal o cérebro e o aoraçSo
nos quais devem repercutir as imprcssOes, as aspiracOes, os anseios,
alegrias a iloras do povo mineiro, não pode deixar de compartilhar
to jiibilo qua hoje invade trés lares, jObilo qua transborda mesmo pa-
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ra toda uma classe lider no Brasil, por regiessucin an Scil) ilc scus
arcntcs, (IC Seas companheiros de trabaiho c dc luta, us &hcics

de farnilia e os colegas arrancados de sen convIvio p01' alguns mc-
ses, c, no dia 21 (10 currcnt(, rcintcgrados na c()rn(inha() dc fcns c
nit identid [ide de vid a

Nao é preciSo muita scnsihilidadc pain vislninhrai c aquila-
tar a felicidade dos três bancários quc retoi'narain a sua vida normal,
voltando a mesma rotina (IC todos nós, podendo ressaltar, nit intimi.
dade, Os fatos do passaclo, inesmo vulgares, que Sc escoarain nit mu-
nutonma do cotjdmano c sentindo, no presente, Os apertos de mao,
os abraços, as delicadezas c carinhos de quantos Ihes são caros,
enquanto vêemn descortinar-se urn futuro risonho de possibilidades
que, corn certeza, os fará esquecer as incertezas, as inquietacñcs c
angiistias dos Inornentos dificeis de sua vida.

() pronunciamen o desla AsscrnhR'i a visa a d a r-llics kit-
to c cuiifoi'to e, sobi'etudui, constilui urn convitc' (Ic iiniaos, part
juntos trabalharmos para a construção de uma Pátria grandiosa, que
Inca seu povo feliz, dentro da mais autêntica (lemocracia e dentro di
ama justiça social Iflais perfeita

Le/is Chaves

FIEQIJEH1MENlO

Exmo. Sr. Presidente da Assernbléia Legislativa

() Deputado clue ctc subscreve veal requcrer a V. Exa . . on-
vida a Casa, urn voto dc congratulaç6es corn o Exam. Sr. Secretãrio
do Interior, Deputado Luiz Fernando Faria dc Azevedo, pelo êxito
alcançado corn o recente Encontro Regional dos Municipios Sul-
-Mineirus, (I U( ' teve corno sede a prOspera cidade de Itajuija

Solicita, ainda, que o voto cm apreço seja estendido to i)e-
partamento de Assistência aos MunicIpios, organizador e orientador
(10 Encontro, na pcssoa de scu Diretor, Dr. João Baptista Antunes de
Carvalho, e, por interrnéclio deste, aos renoinados técnicos, Dr. Luiz
Adeodato de Almeida Netto, Jayme de Avila Machado, Gentil de Re-
zende Gouvea, Geraldo Tocafundo, Ciro Coelho, Francisco Marques
e no engenheiro Asplênio da Silveira

Sala das Reuniöes, 27 de junho dc 1966.

José Marcus Cheréin	 Beizedi(o Suites 	 AntOnio Fonseca -
FIéIio Andrade -- Lélis Chaves.
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B EQU ERIMENTO

lximio. Si'. Prcsidentc da Asscmbléia Legislativa

() Deputado abaixo assinado, nit forma regimental, requer,
nv i a a Cast, se 0 igne V. Exit. de iI cterrn nar ('OflSte da Ata dos

nossos trabaihos urn voto de congratulacöes corn o povo dc Uberaba,
pela passagem do 67.' aniversário de fundação do vitorioso jornal
Lozoura e (Joniércio, dando-se conhecimento (leste voto aos di-
rclores e furicionarios do niesmo, na pcsscia do brilhantc jornalista
Quintiliano Jardirn.

Sala José Proença, 27 de junho (IC 1966.

José Marcus Cherém - Ledo Borges - AntOnio Fonseca
José Maria Magalhdes 	 Athos Vieira de Andrade -- Lzicio de Souza
Cruz --- Batista MiMnda - Nicanor Armando -- Lélis Chaves
DOilon Cunatirava.

,Iusiificaiiva : -- Sao eflol'ifleS OS saci'iiciOs coin que ule-
irontarn as empresas jornalisticas no interior. Rams são as clue
atingem vida longa, de mais de rneio século.

U jornal Laeouru e Coinércio é um (lesses casos extraordiné-
rios, em quc o crnprcen(lirnento venccu brilhantementc, pelt vocacäo,
1)111 riotismo, (led icaçao e senso dc ( lever c dc solidai'icdadc social dos

5(1.15 (Ii rigentes (' ('Ol'uI)Ot'[idOi'('S

laz dc agora 69 anos dc existéncia, co," grantles scrviços Pr"
tit(IOS a tO(I0 (I Ti'iângi.ilo 1Ii,neiro, na di fuscio da culturi, d a I écn ica
V (Iii inforiflaça() honesti e eficiefltt'

Fundado por Quintiliano Jaidirn, o priiicipc dos j01'flithiStilS
do Ti'iângulo, Lavourci e Coinéreio é unit follia que perdurarã

ainda p01' dliii longo c proveitoso 11111.11)).

José Marcus Cherém

INDICACAO N.' 1.249

Exiuio. Si' Presiden Ic dmu Assembléia Lcgislativa

() Deputado a baixo assinado, nit forma regimen tat, requer, oil-
'ida a Casa, seja encaminhada ao Exrno. Si'. Governador do Estado
e to Sc. Secrekiro (Iii Fazcnda iiitl icaçao iimosti'ando a urgente
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necessiclade tie que sejarn pagos Os vencijildn Las do niisI & rio 1)11-
mario dc Ritápolis, que se acharn cm grand( ati':iso.

Sala (las ReuniOes, 27 de junho de 1966).

Nicanor Armando 	 Benedito Xniiiei - José Marcus Clue-
réni	 Selte Lie J3arros	 IIélio Andrade.

JUSti/iC(liivu : () Estado c a SOCie(Ia(1C, pelo scu progresso
e por sun cultura, (lcvem hoje tuclo no inagistério prirnarlo, que se
esforca abnegadarnente para difundir educacão c ensino piiblicos.

A con trap restaçSo desse inestimãvel esforco de assegurar a
transmissiio cultural e instruir os hornens e muiheres de arnanhã ul-
trapassa a mera afirrnaçSo de que o rnagistério prirnãrio deva ser
remunerado. A sun missSo tern urn sentido histórico, espiritual e
transcendentc nfl formacSo (In pessoa humana, (orno se entende onto-
logicaniente.

o Estado tern, )0iS, 0 dever (IC asse-urar pleno beni-estar,
tranquilidade e confianca ao inagistério prirnãrio. Ora, 0 que estã
ocorrendo, larnentavelmente, 6 0 contraijo. Coin o Estaclo
não ]he reconhece objetivarnente o mérito sublime. Deixa-o esqueci-
(10. Não the paga regularmente os vencirnentos. Despreza-ihe a fun-
ção c cria-lhe einbaraços, (tificulciades, dramas pessoais. Arrasta-o ii
fome, a desntitricäo, A iinpossibihdade de I)em realizar a inissAo
quc the é confiada pelas instituiçAcs fandatnentais dii ordem so-
cial. Mata-Ihe a esperanca c o desejo de I)rogiedir.

Tratar corn tarnanho desapreço a classe do rnagistério pAblico
é unia leviandade.

São seres humanos que exigern tratamento condigno.
Precisarn viver. Tern familia. Fazern despesas escolares. Per-

cicin saAcle no desempenho dc sun missao

As professoras (IC flitApolis estiio sentin(Io todo esse abandono
a riuc se acha relegado o niagisteri() publico prirnArio Muitits (telas
residem em S.-to JoSo del-Rei c pagani transporte pala ir as escolas
(ni que lecionarn. A sun situacAo é de pendria e desilusão.

Isso nAo pode continuar. As mestras reclamarn inelhor train-
mento por parte (to Estado. Que este flies pague os Sells vencimentos
atrasados C zele por rnantê-los (!in

NAo faria, coin 	 o Estado, inais (10 que a sun ohrigaçSo.

Nicanor Armando
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lNi)ICA(A() N. 1 1.250

Exino. Sr. Presidente da Assernijiéia Legisiativa

0 DcputadO ahaixo aSSilia(l0, rC ginlCflti lCflt( apolaclo, FC-

quer a V. Exit. que, ouvida a Casa, seja ifl(tiCada no Sr. (overna-

ttor (10 Estaclo a conveniencia (IC ser construida unit ponte sobre o

Rio Grande, nas proxirnidades (Ia vita de Santo Antonio 
(10 Porto,

MuniciPiO tie piedade do Rio Grande.

Sala this ReuniOCS, 27 de junho de 1966.

Geraldo Fonseca - Manoel Costa -- Ulisses Couto - José
tlonóriO - José Fernandes Fitho.

INDIcAcA0 N.' 1.251

Exrno. Sr. Presidente da Asscnlbléia Legislativa

0 Deputado ahaixo assinado, cia forma regiflicfltal, rCqUer ii
V. Exit. quc, ouvida a Casa, SCja indicada no Sr. SecretAi'iO da

AiicuitUra a 1iCCCSSi(1U(tC (IC SC 
soliciturern cia ACAR providênCias

no sentido (IC 
scrcm instalados cscritórioS dessa oi.galiizacSO no;

MunicipioS de Bins Fortes, Santa Rita (IC IhitipOca, II)Crtiot, Santana

do GaraiflbéU c Piedade do Rio Grande.

Sata das IlcuniAeS, 27 de J1111110 de 1966.
Gern!do Fonseca

JNDICAGA() N.' 1.252

Exino. Sr. Presidcflte di Asscnibtéia Legislativa

0 I)eputadO abaixo assinado, rettiliieiltaliflcfhe apoia(IO re-
quer a V. Exa., ouvida a Casa, scm indicada ao Sr. Governador (to
Estado a convefli6n( 1 (be sec incluida no piano de conserVacSo per
manente do DER it estradta que, partindo de Ibertioga, vai a Santa

Rita (to Ibitipoca. 11 S11flt11i1 (10 Garanibéu C A viE' de ConceicSo (IC

ibitipoca.

Sala das ReuniOes, 27 tie junho (IC 1966.

Geraldo Fonseca _ Manoel Costa - Misses Coulo --- José
HonóriO ---- José Fernandes Fitho.
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•Juslifiealiiia	 A Inclicaçño supra proccdc, coiii base nos Se- 	 TNDIcAcA0 N.9 1.255
guintes fates:

1	 Cxisl(l J(j auto1i'zafl(I() cflcanlpar cSSa cstra(Ia
2 na localielade de ConceiçSo lie Ibitipoca dncontra-se a

Serra da Ihitipoca, corn quase dois mil hectares lie terra de pro-
priedade do Estado e corn possibilidade lie vir a ser urn dos mais
importantes pontos turisticos do Brasil, pelas suas bclezas naturais,
desde que a cia baja rneio (IC acesso;

3 - essa estrada possibilitaria a expansão da cooperaliva
lie produtores de leite, sediada em Ibertioga, trazendo para a re-
giSo sensIveis beneficios, já que a sua principal economia é iaticinio;

4	 serviria a três importantes centros populacionais:
cidades (IC Santa Rita lie Ihitipoca e lie Santana do Garambéu C
vila Conceiçiio lie Ihitipoca.

Geruldo lOfls('c((

INDICAçAO N I 1.253

Exino. Sr. Presidenic lia Assembléja Legislativa

0 Deputado abaixo assinado, (levidamente apoiado, requer a
V. Exa., ouvida a Casa, seja inclicada ao Sr. Governador a conve-
niência tie se construir urna pOntc sobre o Rio Grande, no local do-
nominado Fahriea do Rio Grim Ic, (fl rc OS Municipios tic Andic1n-
(ha e Santana (To Gararnbéu.

Sala das Reuniôes, 27 (Ic junho tic 1966.

Geivildo Fonseca - Moiiwe! Costa - -- Cusses Cojilo --
Jloriório	 José Fernandes Fl/ho

INDICAçA0 N. 1 1.254

Exmo. Sr. Presidente da Asseinbléia Legislativa

0 Deputado abaixo assinado, devidainente apoiado, requer
• V. Exa., ouvicia a Casa, seja indicada no Sr. Governador do Estado
• cunveniência lie se construje uma ponte sobre o Rio Paraibuna,
próximo it vila tic I)ores do Paraibuna, MUfliclpi() dc Skin los Dumont.

Sala das Reuniöes, 27 (Ic junho de 1966.

Geraldo Fonsecc, -- Manoel Costa -- Cusses Couto - José
!Ioriório -- José Fernandes Fl/ho.

Exmo. Sr. Prcsidentc cia Asscmbléia Legislativa

0 1)eputado abaixo assinado, devidarnente apoiaIo. 1q10)
V. Exa., ouvida a Casa, seja indicada so Sr. (iovrrnioloe
italic (la criacao lie urn ginitsio estadual em IlwrI loga

Sala das ReuniOcs, 24 tie junho de 1966.

Geraldo Fonseca - Manoel (os/I! 	 !1/isss (.oi/o 	 jos(

fIonOiio - José Fernandes Filho

INDICAçA() N. 1.256

Exnio . Sr. Prcsiclente da Assenibléia I 	 .1

0 Dcputado abaixo assinado, regiiiientalnicfl Ic apotado, -
qucr a V. Exa., ouvida a Casa, seja indicada ao Sr. l)iretor da
CARPE a nccessidade urgente de se processardni reparos no pr--

ilin cscoiar tia cidade lie Santa Rita de Ibitipoca

Sam das Rcuniöes, 27 (Ic jtmlio tIc 1966.

(;eraldo Fonseca	 Mccnoel Costa •---- Ulisses Couto -- José
fionc)rio --- Jos(; Fernandes Fil/io.

INDiCAI\() N.' 1 .257

Lxiiio . Si'. Pic:iiicntc da Asseinbléia Legisiativa

0 E)cputado quc esta subscrcve, (icvidamente apoiado, na
forma regimental, requer a V. Exa . , ouvida a Casa, seja feita unia
indicacao ao Exmo. Sr. Governador do Estado pars, na execução
Ic seu piano lie (iifusao do ensi.no rnédio, enviar urna mensageIn

^Io Lcgisiativo, crianclo, em anexo so coiégio estadual lie Lavras,
11111a cScola tecnica C) inicreini (le sc gun (10 ciclo, pois Lavras contava
(1)111 (I u:is cscolas ((0510 ti ()O, man titus poe cstabciccifliCntos I)arti-
cuiarcs. c quc foramii fccliiulas . Esta a ruzao (in presente Indicação

SaLt das ReuniOcs, 27 de junho lie 1966.

He/jo Andrade --- Antonio Fonseca -- - IJL'neditO S(IlleS --- José
Tiaretis Cherérn -José !3otelho.
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Justificativa: - A solicilação ora feita é mais do que justa,
uma vez que Lavras conta coin estabelecirnentos de ensino,
dcsdc o prirneiro ao superior, havendo, no momento, essa lacuna
para Os estudantes que queiram dedicar-se ao ramo da contabilida-
de. Não Sc justifica que perrnancça essa situação nurna cidacle
florescente corno Lavras, corn inãrneras agências bancãrias c
inürneros estabelecirnentos comerciais, que precisarn de pessoal téc-
nico.

Hélio Andrade

INDICAAO N. 9 1.258

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa

0 Deputado infra-assinado, na forma regimental e devidamen-
te apoiado, requer de V. Exa., ouvido o douto PIenãrio, que se faca
ao Sr. Secretário da Saüde, Prof. Austregésilo Mendonca, a seguinte
indicacão: seja dotado o Centro de Sailde da cidade de Curvelo
(IC urna coinpieta instalacao (IC gabinete dentãrio.

Salas das Reuniöes, 27 de junho de 1966.

Dólton Catiubrava	 Martins Sil p e Ira	 José !J'onório -- Odilon
Rodrigues 	 José Bolelho.

Justiflaritiva: 0 Governo passado construiu urn modelar
prédio para aquele Centro de Saide, corn tuna sala reservacla ao
gabinete dentãrio. Para aquela cidade foram recentemente contrata-
dos dois odontólogos. Seria entäo de born alvitre que se dotassern
esses mesmos profissionais coin 	 rneios para o seu trabalho, on
seja, gabinetes para trabaihos dentãrios e de fluorctacão.

Ddllon Canabrava

INDICAAO N.9 1.259

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa

0 Deputado prirneiro signatário, devidarnente apoiado, requer,
ouvida a Casa, seja encarninhada ao Exrno. Sr. Governador do Estado
urna indicação, a fini de quc S. Exa. se (ligne determinar a inclu-
são no piano rodoviário estadual, corn a conseqiiente encampação,
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(Ia estra(la ( OflStI'Ul(lU pela Central Elétrica de Furnas S. A., que
1)01k do M6-7, no Municipio dc Pimento, e liga este Municipio aos
(IC (tiapc e Capitólio, ofl(Ie Sc entronca no rncsrna MG-7.

Sala das ReuniOes, 27 de junho ( IC 1966.

	

tiitoiuo Fonseca	 José Marcus Cherém - Waldir Morato
JJ,1io A ndrade - -- Benedito Solles - José Boteiho.

Instil iculiva : - - Antes do forrnacão (10 reservatório decorren-
U (II (orlstruçao (18 barragern para o aprovcitarnefl to energético (105

CoirNiciras (las Furnas, no Rio Grande, Os MunicipiOs (IC Pimento,
Guapé e Capitólio interligavarn-se por intcrmédio da rodovia MG-7,
P-"- passava a poucos quilometros (IRS scdes dos rnesrnos

A Iorinaca() (10 rescrvatoriO lie Fur.nas irnpOs a rclocacao (IC

0111 tICCII() (18 MG-7 (IC mais dc 100 (cern) quilôrnctros, precisamen-
qu e interllgava OS três Municipios

kara iestabcicccr a coIflLlfliCllcaO entre Os trés referi(Ios Muni-
Central Elétrica (IC Furnas S. A. construiu unto nova estra-

iSSa estralla, contornando a rcprcsa, corn rnais etc 100 (cciii)
quilornctros, (Los quais a ma jor cxtensão sobre 0 Municlpio de Coo-
pé, foi aI)crta, em grandc porte, flitS encostas e ClubS (las montatihas,

coin profundos cortes C volurnosos aterros. I' unto estrada de
gUri(Ia classe, esticita, de piso de terra, coin apenas alguns peda-
cos encascaihados, de curvas e rauiipas fortes, scm segurancu c p°-
tecao contra desgaste

São prccãrias as suas condiçöes (IC trânsito. No perIo(lo (las
(Ii UVO5, ai)atcnl-se aterros, (ICSaI)aifl ('ortes, a 1)1cm-se valas di sell

(liii cultando e niesro in terr()lflpendo o transito

Os (i. s MUflicij)iOs atiavessados por ('SSI( via (IC trarispor-
1 110() (lispoem (IC rneios parR conserva-la e aperfeiçoli-la. Faltain-

-Ihes recuisos financeiros e técnicos para tanto, principalmente ma-
quiflasLl(lC qua(Ias

Antes da represa de Furnas, os ditos Municipios gozavarn
(IC curnunicacãO entre Si, ininterrupta, rnelhor, mais curta, rinis rh-
pida, scm onus, pela rodovia MG-7, mantida pelo Estado, quc estarâ,
brevernente, toda asfaltada. E, evitlenternente, tuma injustiça, uma ver-
(ladeira (lcsurnanidadd, que os Municipios de Pimento, Guapé e Ca-
pitOlio, transformados em caixa (l'agua, numa area substancial, abran-
gendo quase tollas as suas terras férteis, corn graves danos hi sua eco-
nomia, para producao (IC energia elétrica, em bneficio (10 progres-
SO (10 Brasil, ainda fiquern privaclos, palo sua intcrligação, (IC moo
ro(iovia cSta(lUal, reechendo, em substituiçiio, sornente unto estra-

	

do precaiIssiflia, coin 	 rnultiplicadas e corn o Onus de man-
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t&-1a, muito superior ñs suas forças, enfraquccidas pelos efeitos ne-
gati'vos 10 empreendiniento de Furnas.

A sohrcvivência econôrnica d aquel es Municipios, especialmen-
tc o (ic GWTPé, inais sacrificado pelo isolanicnto, (lcpencle, subs-
tancialmente, (Ia nova estrada Se o Estaclo, corn maiorcs recursos
financeiros c técnicos, nao the (icr assistencia, Gual)6 n5lo sub-
sistirá.

0 atcndimcnto da presentc Indicaciio pela Adrninistracao Pu-
'blica é, alérn de justo, urna veidadeira caridade para a sofredora
populacão daquela paiccia da bacia de acuaiuiaçio (ic Furrias. Por
isso é dc esperado, corn tranqiiilidade e profunda gratidao, ii vista
dos elevados sentirnentos de justica c hurnanidadc do Exrno. Sr.
Governador Israel Pinheiro.

Antonio Fonseca

INDIcAçA0 N.° 1.260

Exmo. Sr. Presidente (la Assembléia Legislativa

0 Deputado que este subscreve, na forina regimental, vem
reiterar aos Exrnos. Srs. Govcrnador (10 Estado e l)irctor ito Depar-
tamento de Estradas (IC Rodagern a urgcnte necessidade de see cmii-
prida a Lei n. 9 2.088, dc 14-1-60, que autorizou o Govcrno (10 Esta-
(10 a encampar a cStra(Ia (IC rodagem quc, paItifld() do lugar deno-
rni.nado Chi, MunicIpio de Uberaba, vai ate a sede da cidade de
Conceiciio (las Alagoas.

Sala (las Reuniöcs, 27 de junho de 1966.

José Marcus Cherérn	 Carlos Megale	 AntOnio Fonseca --
Moreira JOrtior - Ulisses Couto.

Justificativa: A Lei n. 9 2.088, alérn (IC (leterminar a dncain-
paco cia estrada inenciona(Ia, estabcicceu quc a roclovia passalia,
irnecliatamcnte, A resporlsal)ihdade (to DER, que (leveria inclul-la no
piano normal de conscrvaçiio. Nada disso foi ohedecido ate hoje
e a estrada, por onde trafegarn (lezenas, sc nao centenas (IC vciculos,
(liariarnente, continua scm recel)cr a conscrvaçSo essencial a sua
rnanutencäo, corn gran(ie prcjuIzo para toda a regiiio a que serve.
Conquanto a Lei n. Q 2.088 fosse autorizativa, a sançao quc reccbcu
(10 Poder Executivo tornou-a (IC cuinprirnento obrigatorio Dal a
indicacao que subnicternos 	 Casa.

Sala ((as Rcu.niöes, 27 de junho (IC 1966.

José Marcus Cherém

INDICAAO N." 1.261

Exmo. Sr. Presiclente da Asseinbléia Legislativa

() 1)cputado que esta subscrevc, (ICvi(lamefltc aia ieIn, n
ma regimental, rcquer a V. EXa . , ouvidn a Casa, scja in ii icada
Sr. Governador Israel Pinheiro e ao Sr. 1)iretor da CARPE, I)i
Paulo 1)iniz Chagas, a urgente necessi(iadc de, em carater prioritirie,
ii ctcrrn mar a reforma do Grupo Escolar 1). Eduardo, ilc IJberaba,
quc cstá funcionando em cofl(l içoes precarissi has, ('firn s:wrificio du
suas abncgadas inestras e de seus alunos.

Sala das Reuniöes, 27 de junho de 1966

José Marcus Cherém	 Ledo Borges 	 Mori'iru Junior -
I?cnedi!o Salles 	 José flote!Iio 	 (7rtr!os Meja1e

INl)ICAA() N.' 	 1 .262

Exmo. Sr. Presidente da AssemblCia Lcgislativa

0 Deputado que esta sul)screve, na forma regi (((fl (a I, v ciii
reiterar Indicaçao formulacla cm 6 dc agosto (Ic 1963 e ainda flao
aten(li(Ia.

Uberaba é urn grande centro cultural da vasta zona dc.norni-
nada Brasil Central. Congrega a cidade cerca (Ic 1.500 universita-
rios (Iivi(1i(los pelas suas escolas superiores, cujo nürnei'o cxcedc
ineia dtizia. Para uma cidade interiorana é urn galar(iao possuir
ulna verda(lcira universidade. Como traco de evolucao (IC sua cul-
turn, fundou-se, rccentemente, em Uberaba, a Academia de Letras
(10 Triângulo Minciro, demonstranclo a pujanca cia cultura C (Ia inte-
ligência daquela gente.

No entanto, hA urn scnio larnentavel que poderia ser sana-
do corn medida providencial do Governo tie Minas.

Falta cm Uberaba urna biblioteca pñbiica, lacuna que deve
ser preenchida corn certa urgência. Sugcriria ao cininente Go-
vcr.nador mineiro o estudo da possibilidade dc urn convênio corn
aqucla Academia pal-a se instalar, em Uberaba, hiblioteca pñblica
e rnuseu (to Triângulo Minciro.

Para abrigar csscs (Iepartarncntos, ha cm Uberaba urn pee-
dio (Ic propriedadc do Estado, antiga sc(Ie (10 I)AE, que scria utili-
za(I() por crnprCstiino regulado no convênio corn a Academia de Lc-



- 100 -

tras. Seria rnedicla dc alto alcance, cujos resulta(los se fariarn sentir
irnediatamente.

Assim, indicamos ao Governo do Estado a necessi(la(lc e con-
vcniência dc se (leterminar a CriacaO de uma biblioteca pñblica e
de urn muscu, em Uberaba, em convênio corn a Academia de Letras
do Triângulo Mineiro.

José Marcus Cherém	 Ledo Borges 	 Artur Fagundes
Wilson Modesto 	 Licio de Souza Cr y : - Judo Bosco	 Antonio
Fonseca - Bejiedito Suites.

INDICAAO N.' 1.263

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa

0 Deputado Spdrtaco Pompeu, que esta subscreve, devidamente
apohldo, no forma regimental, requer a V. Exa., ouvida a Casa,
scja feita indicac ,Ao 00 Lxrno . Sr. Milton Costa, Dl). l)irctor do
Caixa Econôrnica Estadual, no sentido de determinar cStu(loS, face d
verba destinada a casas popularcs (Cr$ 3.600.000.000), para que
na cidade de Três Coracöes se organize urna Cooperativa Habitacio-
nal corn vistas aos operdriOS sindicalizados cia Cia. Nestlé, seus fun-
ciondrios, e, ainda, associados dos TAPs, bern como ferroviários.

Sala da ReuniOes, 24 (Ic junho (Ic 1966

Spcirtaco Pompeii - Gei'aldo Fonseca	 João Luiz de Cirva-
iho - Lélis Chaves 	 Waidir Morato.

Jiistificaliva A casa hoje cm dia constitui urn problerna
sCrio para a holsa popular. Aluguéis carissimos. Ha dificuldade
no encontro de moradias, mesmo pelo preco em que se acham.
0 Governo Federal cstd lancando, por interméclio da Caixa Econô-
mica Estadual, no regime de convênio, o Plano Habitacio.nal, capaz
de tirar o pobre e o homern cia classe media de uma cncruzilliada
drdua e angustiante. Para Minas, o Plano Nacional dc Habitaçiio
traz Cr$ 3.600.000.000,00, conforme se anuncia. Muito hem. Besta
agora quc as casas sejam para Os operários e para o homem cornurn.
No geral, esse caso de casa popular no Brasil tern sido urn descalabro.
Ha ate, sobre o assunto, processos procurando pu.nir os autores
de prdticas nocivas contra a ecoriomia do povo e o tesouro nacional.
Que venham logo.

Estamos crentes ciue agora tudo correrd magnificarnente. Veni
'jal este apelo para que em Trés Coracöes, onde ha sindicato dos opera-
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rios cm laticinios, dos ferroviãrios, e associados dos TAPs, seja or-
ganizada urna Cooperativa Habitacional, sob 0 patrociflio da Caixa
Econôrnica Estactual . Vein, peas, neste efls(jO, esta Indicaciio, que se
espera seja aprovada pela egrégia Assembléia, sempre pronta a auxi-
liar 0 pOVO dc Minas.

SpOriaco Ponipev

INDIcAcA0 N. 1.264

Exmo. Sr. Presidente da Assernbléia Legislativa

0 Deputado Spártaco PornpcU, que esta subscreve, devidamen-
te apoiadlo no forma regimental, requer a V. Exa., ouvida a Casa, se-
ja feita indicacão ao Exmo. Sr. Governador Israel Pinheiro, para
que determine providências no sentido de ser reiniciada a constru-
ção do rodovia Barbacena-CaXambu, considerada de maxima impor-
tância econômica paPa Minas, nOo so por estabelecer cornunicacdO
fdcil corn uma zona essencialmente agricola, como tamflt)ém por ii-
gar a Zona do Mata c o Norte do Brasil as cstãncias do Sul de Minas,
corn encurtarnento da distância para São Paulo.

Sala dos ReuniOes, 24 de junho de 1966

Spdrtaco Pampeu - Ulisses Couto - Joüo Luiz de Carvoiho
Lélis Chaves - Wuidir Morato.

Justificutiva: - A rodovia moderna não é fcita para ornarnen-
to, nem para atender pedido de coronéis ou figuras medIocres cia po-
litico doininante . Já se foi o tempo! . . . llodicrnamncntc procUra-Se 0

bern comurn. 0 atual Governo estd coin seu piano rodoviário em ía-
se de elaboracão. Novos rarnais, estradas vicinais, ligando eixos
maiorcs, e, sobretuto, estradas que percorram e ponham em comu-
uicação zonas agricolas e agricultavcis. Muito bern. Aplausos. Alas
achamos que, antes de abrirmos novas frentes, (levemos concluir 0
iniciado. Vern por isso esta Indicação. Deseja-se a conclusOo de uma
rodovia iniciadla e hem adiantada pelo ex-Governador Bias Fortes:
Barhacena-CaxaIflbU. Apesar dc im port antissima, devido aos inte-
resses vitais a cia ligados, viinos que, durante 0 Governo Magalhães
Pinto, ficou estdtica. Talvcz porque a iniciativa partiu de urn cx-
-Governador, prevaleceu o espirito de descontinuidade administrativa
em funcão da mentalidade altarnente politica, tao lamentável.

Agora, em vista de novas esperancas e melhores possi-
bilidades dc se atender as aspilacOcs daqucles Municipios qUC SC-

i. ao scrvidos por essa auto-est1a(la futura, dando-flies inaiores opor-
tunidades de negócios e progresso, vcm este veernente apelo a S.
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Exa . , o Sr. Governador, para quc determine a remniemo (le urna ol)ra
(Joe SC Vai aI'raStafl(IO anos afora, corn rdais prejuizos par a aiim
nistraçSo p6b1ica de todas as areas.

A BR-3, pela rodovia Barhacena-Caxamhu, liga-se corn a rodo-
via Rio-SSo Paulo e corn as estãncias do Sul de Minas.

Spdr/aco Pompeii

INI)ICAçAO N.' 1.265

Exrno . Sr. Presidenle (Ia Assemhléia Legislativa

0 i)eputado Spamtaco Pompeu, (pie esta subscieve, (Ic)"idaIflCfl-
te apoia(lo, na forma regimental, requer a V. Exa., ouvida a Casa,
seja feita ao Exrno. Sr Secretario da Fazenda, Dr. Celso Cordei-
10 Machado, indicaçSo no Senti(Io (IC se conceder anistia dos (léhitos
fiscais por part( , dos fiscais e exatores, considerando que estes resul-
tai'arn de aplicaç5o e entendirnento imprevisto da Lei n. 3.214, de
16 (Ic outubro (Ic 1964, (Ierrogan(Io leis anteriorcs que naturalmcnte
deixaram (IC set' aplicadas

Sala das Reunh5es, 24 (Ic junho de 1966

Spórtaco Pompeii	 Joâo Luiz de Cona1ho - Lélis Chaves
Waldir Moralo.

Jnsti/icativci: Pm aplicaç5o e interpretaç5o equivoca da
Lei n. 3.214, (Ic 16-10-1964, os fiscais de rendas (10 Estado c exa-
tores tern sido surpreen(1i1los corn urn (lébito contra as mesrnos
l)entro desk diploma cita(Io, coin preen (leram quc os textos (las leis
imnteriom'cs cstavain naturalmente revogados e, incentivados coin

 ali indicadas, agiramn arreca(lan(Io somas ponderaveis para
o eririo. Acontcce, porérn, quc, depois (IC urn ano, 0 serviço (Ic apu-
macSo de contas do Estado apresenta aos funcioniirios em referência
(lébitos fiscais exorbitantes, scm uma cxplicaçSo convincente, esta-
helecen do urn impasse q uc Sc vent p i'olongarmdo ate esta data, corn
pmeocupaçOes c mal-estar. Sc, (Iesdc 0 primeimo rnCs (IC vigCncia, a
fiscal ou exator reccbcsse o comnpetente memorando acusando
0 (léhitO, corn explicaçao de como efetivar c de(iuzir as percentagens,
nao Sc crialia cstc problemima, solável apenas pela anistia, consi(lerand()
(JUC os (lebitoS são vultosos c nao SC podcriam (lescontar do funcionC-
110, SOl) pena (IC arruinar seus recursos fliensais pal'a 0 sustento (hi
farnIlia .ArcposicSo é impraticSvel, jS que as vantagens foram

199 --

UZi(l as c 	 foram .ISLIS CDIII a farnilia, cdticaçSo de filhos
c (10CIicas, pillS con siilemaramn-mmas lIquida.s a 5(11 favor.

Spurlaco Pompeii

1NDICACAO N. 1. 266

Exrno, Sr. Presidente da Assernbléia Legislativa

0 Deputado SpSrtaco Pornpeu, (IUC esta subscrcvc, (lcVi(Iaiflefl-
te apoiado, na forma regimental, requer a V. Exa. , ouvida a Casa,
seja feita ao Exrno. Sr. Milton Costa, DI). Dim tot' (lii Cimixc Leoflo-
mica Estadual, indicacao no SCntido (IC SC mealizamdni as ilisCrirodS
relittivas as casas populares Clue cstSo Sefl(IC) constl'Ui(laS emil Vargi-
nha, consideran(Io 5cr (Ic justica plodural' respeitar as que se ii-
zeram aihures, quando ali se organizou a Cooperativa Habilacional
de Varginha, formnada por etementos tigados aos meios opci'Srios e
ilsSocia(loS dos lAPs.

Sala das ReuniSes, 24 (Ic junho (Ic 1066.

Spáitaco Pompeii - Gerahlo Fonseca -- JoSo Luiz de Carva-
limo 	 Lélis Chaves.

,Jmislifieaiiva : -- Esta jwoposiço tern por muta sugtmim imo Sr.
Dr. Milton Costa, Diii tar da Ca iXa Econuiiiicii Estadual, due prefe-
rCncia, em igualdade de eondiçOes, aos operSrios que antes (le OU-

tubi'o de 1965 fundaram unia Cooperativa 1-Jabitacional emn Varginlia,
ara reccbercm urna casa (las 50 que ali eslSo sendo construidas.

Na ver(la(Ie, em Varginha, antes (las eleicSes de 1965, o Sr.
Archimedes Braga e outros cidaduos fizeramim nascel', sob a inspira
çSo (las casas populares que iam scr ah construIdas, Uma Cooperati-
sa Habitmeional . Agora, coin a J)assar cia [emil O, ha notIcia (IC qUe o
inscriçSo feita antei'iorrnenle na() mais valetS. Fazem urn pedido ao
I)eputado que assina esta proposiçSo.

Para qUe se faca justiça, vein este veenienle upelo no sentido
(le se rcsguamdaicm Os (hireitoS daquCtC.s qUe, cmli pm1cira moo, Mend,-
rain S convocacSo de formarem umna Coopera Liva Ilahi I icc ion a I n aquil a
cidade, tendo cm vista pioteger, pmineipalrnente, (cj)cr ems, funcio-
nSrios estaduais e federais e associados dos lAPs.

S pi ill uo l >o tim J) i ii
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INDICAAO
	 COMUNICAcOES

Exmo. Sr. Presi(lcnte da Assernhléia Legislabva

O Deputado que esta subscreve, na forma regirnenthi, rener
seja endereçada Indicacao ao Exrno. Sr. Governador do Estado,
Dr. Israel Pinheiro, sugerindo a S. Exa . a arregirnentacäo das for-
cas politicas c da opiniilo p6b1ica Iflineira contra a pretentida extin-
cio (Ic 232 novos inunicipios criados .A malsinada nolicia I)-' de
fontes autorizadas do Ministeri() da Justica C foi divulgada pela ml-
prensa do Pals, causando apreensio ts populaçoes introreme

A Lei 2.764, de 1962, criou em Minas mais 232 Inunicipios.
A Assembleia Legislativa, na oportunidade, corn os sul)sidios enca-
ininhados pela Cornissiio Estadual de Divisüo Administrativa, (xarni-
nou c aprovou todas as condiçocs para a ernancipacio (105 lflU,flWi-

en ila votido, em conseqcncia, a Lei respectiva

Os novos municipios, criados cm 1962 e instalados eni 1963,
estao coin sua vida administrativa perfeitarnente normnalizada, seus
orgaos em pleno fu.ncionamcnto e sen (luadl'o (le peisoiil (ICfiiliIiVa-
incrite constituido

A suprcsso, a esta altura, dos 232 municipios criados pela
Lei 2.764 traduziria nied i(la altarnente incoflveiueflte aos interesses
do Estado e dos municipios, já que cern I)lIhOes de cruzeiros, apro-
ximna(Iainente, (leixariaw (IC 5cr tra.nsferidos pal'a o interior (IC nos-
so Estado, inedicla quc flO se ajusta i'i oricntaçio do atual (joverno
Estadual, enfatizada no se.ntido de obter do Govem'no Federal a
nialor assistencia financeira possivel para o nosso Estado

Aléni disso, facilmnente SC PCI'CCIJC 0 problemna huinano e so-
cial que decoricria (IC scmclhantc rncdida. Aproximadamente dois
mil servidores Inunicipais, VinCUIa(los ha alguns anos ao serviço do

lminisftaçüo Municipal, ficariani desempregados . A grande nlaioria
(Ides, coin a rcsponsahilidade (IC c(Iu('acao C rnanutençao (IC famllia

Sr. Presidente c Srs. Deputados, é esta a Indicaçao que faco.

Sala (las Reuniöcs, 27 (Ic junlio (le 1966.

José Marcus Cherérn	 João Bello	 Liicio de Souza Crii: - -
Alviniar Mourão 	 José Fernandes Filbo	 Ulisses Co:iIo --- Beriedito
Salles -- Moreira Junior	 Pluto Coelho.

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa

0 Dcputado quc esta subscrcve, na forma regimental, comflu-
nica a Casa o falecimento do Sr. Nelson Braz (IC Queiroz, ocorrillo

lmojc no cidade (IC Carmo (10 Paraiiail,a, C requer seja iflSClid( Clii

Ma (IC IIOSSOS traI)alhOS urn voto (IC peS1 pelo lutuoso a(OfltCCilil( 0-

to, (lando-se ciCncia da home.nagem a famnilia enluftid i. mm pciii ii
1). Gcorgeta Menezcs, viüva do extinto, i-esidcii 	 nw iu	 I

Solo das Reuniöcs, 27 de junho de 1960

,!oio Liii: i/c (ai,li!Il()

I;xlllo 	 Sr. Prcsideiitc da A 	 iiilikia l.iislaliva

0 Deputado abaixo asSinil(lo cuiiipre (I (1010150

zer ao conhecimcflt() desta Casa a notIcia (10 falecirnento (IC .10

E1isiirio, ocorri(lo dia 22 destc mI's, em circunstâflCiaS trñgicils, iii
c ilad e (IC Barhacena, ped ilI(IO (IUC SCil consignado em Ala Ulil voto

pesar pelo iniousto acontecimeflto c clue (lisso SC (IC nut ii 	 fern I-

ha enlutada, no pcSSOa de scu pal, Manoel Elisiãrio.

Sala dos Reuniöcs, 27 (le junho (IC 1966.

Geraldo Fojmscui

* * *

Exmo. Sr. Presidente da Asscmbléia Legislativa

0 Deputado quc esta subscrcve requer a V. Exa., ouvido o
Plenário, seja conSigfla(lO nos Anais clesta douta Assemhléia voto de
profundo peSar pelo faleciinento do Sr. \Vandcrley Cataldi (IC Sou-
za, ocorrido em (ha do semana passada, em Brasilia.

Requer que scja dada ciência a familia enlutada, no pcssoa (le
seu chefe, Sr. Iguatimozy Cataldi dc Souza, em Brasilia, no Prefeitu-
ra Municipal, de onde C funcionari°

Sala dos Reuniacs, 27 de junho (Ic 1966.

José Marcus Cheréni -- José Boteiho - Antonio Fonseca
Carlos Megole	 Misses Couto --- Ledo Borges.
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ORADORES

Eizsino (10 Religião 11(18 Escolas Of inc/s

0 SR. AT IJOS VIEIBA I)F ANDRAI)E: Sr. President( , , Srs
Depot ados

Para eonhecimcflt() (10 povo lfli,neiro, pasSarei a (tar ciência
ii Casa (IC documentos que representam 0 pensamento do 	 inconnidade
evangélica de Minas Gerais, coni referéncia ao Decreto do Governador
do Estado que institui a obrigatoriedadc (10 CflSifl() (Ia Beligino nas
escolas oficiais (to nosso Estado

Passo a Icr OS (bocume.ntos que instruem este discurso
0 prinheiro deles é o [)ecrcto n.' 9.147/65 do Sr. GoveinLoIor

do Estado; o segundo é a Portaria n. " 95, que regubamcntou CSSC Dc-
('i'etO.

0 terceiro tiocuinen to e Ufl) nieniorial suhsci'i to po I' autorida-
(ICS (VangeIieaS (be variaS denoninacoes cxistcnles en! Minas Gerais,
dirigido ao Exmo . Sr. Governador (10 Estado, manifestando 0 nos-
So punlo de vista ciii relaçao ao l)ecrelo . 0 quar[o docunienlo é uina
circular cjue estainos c,ncarninhlan(bo as autoi'idades religiosas evan-
gélicas do nosso Estado, orientando-as no scntj(bo do aplicaço (jesse
Decreto mis escolas priliii'IriaS . Passo a icr os (bocuinen los menciona-
ibo

"1)ECRETO N. 9.147, 1)E 10 DE 1)EZEM13130 DE 1965

Dispde sobre o ensirio religioso no hoi'drio
escolar dos estabelectinenios oficirns de ensino C
dá outras providéncias.

0 Governo do Estado (Ic Minas Gerais, ten(bo ciii vista o tlis-
posto no artigo 168, item V, da Ccnstituicao Federal, e no artigo 124,
item V, do ConstiluiçSo (10 Eslado, e

consideran(bo que foi sob a proteçSo (IC Deus que Os reprc-
sentantes do povo, reuni(los em asscmbléia constituinte, organiza-
rain e promtilgoram 0 regime (IefTioCrátiCo lirosilciro;

considerando que esse sentimento tie rcligiao está igualmente
expresso no preâmhulo do Constituiç5o 1\Ii,ncira;

COflSi(Ierando que a educaciio integral deve compreender n5o
somentc 0 ensino (Jos valores civicos unuis, pi'incipalmcnte, a for-
Inaçao dos valires morals do liOmerfl,

1 
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J)ecrcta:

Art. 1. A Secretaria da Educaç5o manterã o ensino reli-
gioso tie inodo a lcvar a cada aluno, tie 'acordo COrn a sun convicçSo
religiosa, OS ('ii S narnentos de sua elena, segun (10 OS tielerrni no t'oes
legais.

Art. 2.' 	 0 ensino religioso desenvolvcr-se-a pelas autorida-
iI('s eompetcntes, viSafl(lo -,i forinacSo integral do educando

Art. 3.' - - 0 ensin() religioso Scm ohrigatorio, segundo a
lei, nos estabelecimentos do rede escolar oficial, para to(lOs Os alunos,
na conformidade do crcnca de coda umn, declarada quando do mat mi-
tula.

§ 1. 0 e.nsiflo religioso forã porte (to prograilia Clii pritica
educaliva de Moral e Civica nos t'sl iihlct'i lien Los de efl sino de grail
ifl(1iO.

§ 2.' - Recusar-se-á motricula no iulUll() qUe nao apr('Sefltal
ren(iimnento satisfatório no priitica da Educaciio Civica

Art. 4. 	 Tendo ciii vista o pieceito coflti(lo no artigo an-
terior, Sela() organizadaS tantas turrnas quantas ,fleccSSái'iaS

§ 1.' -- Para esse finl, poderio inlegram a misnia lurnia (be
Educaçäo Civiea abunos (be 1. 1 e 2. series (Ic (jilt) eolcgial, ressalvada
a hipotcsc tie a iliretoria (Jos Cstab)eICCiiieilIOs de cnsiflO utt4ar UWl-

veniente a aiiocao tic outros critéiios (IC agruparnento (Ic alunos

§ 2. -- Havera pelo I11CflC)5 (Was aulas semanais tIc pratiea dc
EducaçSo Civica.

Art. 5.' - Quando nao houvei' •naishei'o de 25 alunos palo cons-
tituIrcni urna turmhia, a prâtiea de Ebucac5o Religiosa seril miilistra(ta
indcpendenterncnte (Ia de Educaçäo Civica.

Art. 6.' - Para a aplicac5o do regra contida no pariigi'afo I
do artigo 3.', seré recrutado prof ssor, in (tiCa do por autoridades ccli-
giosas competente, corn a aprovacao do Secretaria dc Estado do
Ed tic aciio.

Art. 7. 	 0 cum'rIculo do cscola priiiltm'ia oficiol seri acres-
ci(Io do prãtica tic Educaç5o Religiosa

§ L" As autos tiessa pratico Scrao ministradas pela pro-
pria regente (be classc, quando houver coi ncib (n('ta de crenca ret i-
giosa.

§ 2. --- Se.ndo a professora di' erença ret igi osa diversa do dc
scus alunos ou de porte delcs, as aulas SeIO0 illiilisti'WIUS, iselada-
nlcnte, I)0F rcgcntc iil(lica(I() pela aUtOli(Ill(le ri.ligiosa compelente
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§ 3? SerSo designados, de acol(l(( corn a autoridade reh-
giosa, tantos assistentes escolares, recrutados tlentro (10 rnagist(-
rio, quantos ncccssirios para a supervisäo clesta ativi(Ia(IC ('(Inca-
cional, quando no rnunicipio se verificar a existência (IC inais de
15 (quinze) turmas de urna (leterminada crenca religiosa

Art. 8. - A autoridade religiosa designara urn icpresen-
tonIc junto a Secretaria para responder pelos interesses (10 respec-
tiva crenca.

Art. 9Q 	 0 Secretário (IC Estado (Ia Educaçiio haixaia purta-
via (lispondo sobre a cxecucao (10 prcsentc (lecrelo

Art. 10. - Revogarn-se as disposicdcs em con Liarto
Art. 11. 	 EIc 	 ,Lc[o unLrai 	 urn virn oa Ialj dc sua

publicac5o.

P(IaCi() do IiI)C1(1a((C. (lii 13(10 1I0I'iZOiT[C, 	 Ios 16 ([C (ICZCIII-
bro de 1965.

lose (IC Moqolliucs Pinto 	 I]O!0/a(iO lose Tanun (h .t

I'OFITAHIA N. 95, 1)E ii DE •JANEIHO DE, 196

Regularncnta o ensino religioso nos estabeleci-
nienios oficiiis (IC ('flSiflO

0 Secretãrio de Estado da Educaç5o, no uso (IC suas atrihui-
rOeS e Consi(IeI'an(IO (I (W e (liSJ)OC o art. 9 • 1 b Decieto fl•Q 9.147, (IC
16-12-65, resolve regulamentar o ensino religioso nas escolas oficiais
e oficializadas, no forma dos itens e parágrafos abaixo:

I o ensino religioso será obrigatório nos estahelecirnentos (Ia
rede escolar oficial, para to(1os Os alunos, na conformidade da crcn-
ça (le cada urn, declara(la quan(lo do matricula;

II nos estabelcciniuiitos dc CIISTfl() iuiédio, 0 CflSiflO i'eligio-
so Iota parte (10 progralna ( a I)rUtiCa educativii (beMoral c CIvica
on Educaçäo Civica;

III - são consideradas autoridades responsãveis pela execu-
ção do (lecreto que instituiu 0 ensino religioso:

a) as autori(Iades religiosas, no perimetro (IC sna juris(licão;

b) a diretoria (Jos estabelecimentos de ensino;

c) o professor ifl(Iicado por autoridade rcligiosa competen-
te, corn aprovacão (10 Sccretaria do Educacao;
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d) Os assistentes escolares;
c) o representante designaclo pela autoridade religiosa corn-

JOlt) Ic unIo i SC('l(101'ia dc Fstado do EducaçSo

l?ecjutamenlo de Pessool

IV A pr0tia ile Edncaçao fleligiosa, acrescida 0(1 cui'riculo

do uscola pril11lria C 00 prograrna do prñtica educativa de Moral
e CIvica. Sera flhlfl istrada

a) pela regente (le classe, quafl(l() houvcr coineidencia (IC
crença religiosa;

h) por regente ln(Ilcadu pela autoridade religiosa coiuipeten-
Ic;

c) por professor in(l icado poe autoridade religiosa coinpclen-
tc, coin it aprovacao do Sccrctãrio de Estado do EducacSo;

V	 no caso (IC ('XiSICIICiJ (IC 1)10.15 de quinz 	 ( 1 5) tui:na,
no rnuflicipio, (IC (leternhiflada crenca rcligiosa, serão designados, dc
acordo coin 	 autoridades religiosas, assistentes escolares, tantos
quantos neccssãrios, recruta(IOS dentro (10 inagistériO.

Parágrafo ñnico ---- As assistentes escolares deverSo supervi-
sioflar C coor(leflar o ensino religioso nos estabelecirnentOS oficiais
de grau médio e prirnãrio.

Qua!ificacão (/C Pessou!

VI -- São condicöes exigidas para o professor ininisti'al' pro-
tica (le Educação Religiosa:

a) inthcaçao das autoridades religiosaS cornpetentes, corn
aprovacSo da Secretaria de Estado do E(lucacão;

h) (liplOnia ou comprovantes fornecidos por autoridades re-
ligiosas competentes (Escola (IC Catequese, Curso (IC Evangelizacão
etc.).

Parãgrafo ánico - Para o ensino iflé(iiO, não havendo profes-
sor que satisfa(;a os requisitos do letra b do itern VI, seräo designados
professores (le real cornpetência, que, no firn die urn (1) ano, deverSo
submeter-se a exame de suficiência;

VII --- são condicoes exigidas para o cargo (Ic assistente es-
colar:

a) indicaçiio de autoridade religiosa competente;
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B) coniprovado conhecirnento (le doutrina religiosa, I)51C0-
pcdag6gica, e vivência dos problernas rcligiosos e humanos

Curriculo

VIII Os programas especificos para 0 ensino religioso se-
rao organizados pela autori(111(Ie religiosa e subinetidos 0 aprova-
cOo (Ia Seci'etaria de Estado da Educaç5o, tanto para o ensino (IC
grau I(ledi((, (p.lafllo 1)111'i( 0 ('ICIIl('fltar;

IX haverO obrigatorianiente duos aulas seinanais, em ho-
rOrios estaheleci(Ios pelos (liretores dos estabelecunentos que asse-
gili'€'r) 1118ior paFti(iJ)iIçOo dos alurios, lanto, palo 0 CLIrSO priiflario,
(omo para o curso de glau médio;

X quando flao houver o miflimo (IC 25 alunos (Ia incsrna
crença, segun(Io cxigência do art. 5.' do Decreto 9.147, de 16-12-65,
este Cflsiflo scrO mm istrado corno EducaçOo Religiosa

Xl osagrupanentos (IC alunos pa roas aulas (IC 1eligiOo
serao organiza(los pCIa diretoria (lOS CStabelecimefltOS, (IC aCOr(Io corn
OS professores do inatOria C OS assistentes escolares;

XII	 Os COSOS omissos serSo resolvidos pela Secretaria (IC Es-
tado da EducacOo.

XIII 	 Esta porlaija Cfl trarO em vigor no data (IC sua puhui-
Cacao.

Registre-se, publique-se, CU1III)lO-SC

SCcretaria (IC Estado do EducaçOo, aos 17 (IC JailCilo (IC 1966.

130111/ ucio José Twnin de Andrada, Se'retSrio do EdueaçOo."

"Belo Horizonte, 21 (IC marco (IC 1966

Exmo. Sr. 1)r. Israel Pinheiio, 1)1). (ioverna(Ior (10 Esta-
(10 (IC Minas Gerais

Nós, ahaixo assinados, reprCse,ntantes (10 pensainento evan-
gOlico no Estado de Minas Gerais, (lesejalnos manifestar a V. Exa.
0 nosso ponto de vista a respeito tla execuçOo do Decreto Estadual
n." 9.147, de 16-12-65, e da Portaria n.° 95, (IC 14-1-66, (10 Sr. SecretO-
rio do EducacOo, que tratain (10 CflSiflO ieI igioso nos CSIOI)eICei men-
tos oficiais de ensino do Estado.

2U7

ltesunirelnos 0551111 0 I1OSSO ponto (IC ViSta

I. " -- Heniuneiaçto (II' Auliis (IC Relit,-k-

A Lei Federal n.' 4.024, de 20-12-61, (Iuc tia as 1)i'trizus
Bases da Educaçiio Nacional, no sell art. 97, eslahelece que

"0 CflS1E1O religioso constitui IIis(iI)Iini( dos lioralios ilas
colas oficiais, e dcniatricula facultal ( 	 r. (0 it

onus pala us pod( ics 1)6hI iCOS ...

Por Sen l(olu. 	 I) ii to Etado:il ii: 	 17. no a 1.'

3.", fixou (Iu(

"0 ensino icligioso 	 0(0 lialie 	 to t)lIIu1 	 l(	 (I

cativa (iC Moral C Civica nos estahelceilnentos (tC ('051110 iii

lflé(lio."
Coin essa inovaçOo, o ieferido decieto colocou 0 Cflsiflo ii

gioso COlIlO materia rCmUnCradii, visto kI sido ('n(1(1d0 dcii
do programa de EducacSo Civica, lbS i Sl1iluit(ulii(fltuS (bY :iaII lilY-

(ho.
Ao tornar o ens no iciiiiiiicrado, no l°(' (Ic iCIi4lao. pclos

cofres p01ieos estaduais, o Decrcto n. 9 9. 147 ieriu frontairnente uina
lei rnaior, que trata especificaiiiente do ensino, que é a Lei n.' 4.024,

(IC 20 (iC dezembro de 1961.

Ainda oh este Ongulo, efltefl(ICIflOS qUC o Decreto é parcial
C Contra(IltóliO, p015 0 SCU alt. 5Y preceitua que

"Quando iiao hoover 000IClO (IC 25 alunos para eonstitui-
ieni urna turnia, a prOtica de EducacOo Heligiosa sera in inistra(la
independenteifleflte (Ia de EducacOo Civica.

Como SI' VI', 0 lCfC1i(I0 ( jcer( , jo Veio hem. fir iai, (Itlost' t111C

exelusivainente, us professores do Betigi So Calólica Apostólica
Romana, que é 0 dnicO i-amo religioso no Brasil capaz de IUanLCI tur-
isias (IC 25 alunos em todos us colégios (10 Estado, em Minas Gerais.

I)eve-se ressaltar ainda a contra(Iiçiio aplrSerita(Ia pelo Derieto,
quando preVê relflUfleraçao palo turnia de 25 alunos e proibe a mes-
ma remuneracOo pala turmas cornpostas (IC nOrnero (IC alunos in-

ferior a 25. Esse critério é faccioso C, portanto, inaceitavel.

Crernos que a razOo estO corn a Lei de 1)iietrizes e Bases. DaI,
ahirinarinos (I' somos contrarios relnuneraçao iC :111 1 a s de Reli-

giSo que, cin nenhuma hipótese, CICVC prevalecer.
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2." - Obrigatoriedade do Ensino lie Rcligião

.\ L'i dc l)ivelrizs c lt's ( Lei n.' 4.024, de 20-l2-i1) dis-
i)oe que

"0 (.IISLfl() i'eIiiü&c constitili disCipltha (JOS lirario tias es-
colas ofiejais, e dc matricula facultat\'a e scra ministiado srai
onus.

Contrariando isic (lispositivo legal, o liecreto n.' 9.147, no
seu art. 3.', cstabe!ece que:

0 insino Icligioso Scia (IhiiatóciO, s:gundo a id, nos se-
[abelecimentos da rede escolar Oficidil, par todos as alunos, na
conforinidade da crencu (IC cada urn, declamada quando da iaatri-
cula."

Beconhecemos (jul o homem ncccssita professar nina ic-
ligião e crernos ser o Ciistianisino o credo religioso mais adcqua-
do a pessoa liuinana, todavia, entend'iiios que a obi'igatorii ac l
farina inaccitavcl para dnsinar-se Rcligi5o a qualqucr criatura hurna-
flu, C tanto isso C verdad', (jUC .Jesus Cristo, a qui in St gui.oS, en-
SIflOU scm impor U Sell ponto tic vista, c a liberdade quc den aos seus
ininhigos Ira tainanha, ciue pos.sihili Lou, inclusive, a SUn crucifievan
Soube 0 nosso Mestre respeitar as consCiências c atrair as scus disci-
pubs pela persuasilo c pelo arnor.

Somos, i)OIS, (Oil trarios a UbrigatOri('(I ide do CflS1I1() (IC lieu-
giao nas escolas piblicas, aceitanuto, consequdn ternc.nte, o principio
de liheralidade contido na Lei (IC I)iretrizcs c Bases On Educac5o.

3." - Coaçao c Desrespeito a Lihcrdadc Individual

Enquanto a Lei de Diretrizes c Bases apresen [a a cnScn() mc-
ligioso corno sen(Io (IC unatricula facultativa, o l)ecreto n." 9.147, nurna
verdadeira afronta a libcmdad e hurnana, estal)elece taxatiw nidntc', no
SCU art. 3.", § 2.":

"Recusar-se-ã matricula ao aluno quc flSo aI)rcSefltam rendi-
ine.nto satisfatório na pratica dc EducaçSo Civica

Tat imposicSo é absurda. Fere o dircito individual do aluno e,
por vezes, dcsrespeita princIpios (la sua fainilia, forcando sun cons-
cidndia a accitar 0 1. flSiflU c a pratica-lo, sob penn de ti
sun matrIcula recusada, desde que "nSo apresente rendimento satis-
fatória na prática de EducacSo CIvica", vale (lizer aqui, na prática
do CflSiflO religioso.

NSa podernos concor(Iar corn essa exigência. Ela, alnn
dc absurcia, é antidemocratica

qll

Finahnente, sonios de opiniSo quc o ensino religioso deve-sa
processar : em 1. " lugar, nos lures; em 2.' lugar, fins igrejas; em 3.'
e ñltimo lugar, nas escolas, desde que seja respeitada a crenca (It'
cacla urn e seja esse ensino facultativo.

Assim, o que advogarnos e defendemos, na sua integra, é o lx-
In do art. 07 da Lei n. 9 4.024, (Ic 10-12-61, que dispSe o seguinie

"0 ensino religioso constitui discipli.na dos hora-
l'iOS tias escolas oficiais, é de rnatrIcuia facultativa c sci''i
ministrado scm onus para os Podcrcs Piiblicos, de acordn
corn a confissSo religiosa do aluno, manifestada por cli,
se for capaz, on pelo scu representante legal on respon-
sável .

Este artigo (in Lei (liz tudo C esgota a inatéria

Coino vernos, a Deci-eto n. 9. 147 perde a slia razao (IC Sli

As inovaçScS neic contidas contrariain Irontalmente a Lei Federal,
corn a qual estarnos de acordo.

Sr. Govemnador:

Fazendo-Ihe essa cxposic5o, crernos ter I)mestado a V. Exa. a
colaboraçao que Me devemos. E, par concluir, entendemos que a
inelhom soluç5o para o problema é a revogacSo pura e simples do
Decreto n. 9 9.147, de 16 de dezembro de 1965, a fim de nos atermos
exclusivatncntc S Lei n. 9 4.024, de 20-12-61, c'ue fixou as Dimetmizes e
Bases da Educac5o Nacional.

Resp ci tosa men te,

Depulado Athos Vieira de Andrade, Meinbmo da Coinissila In-
[er-religiosa junta S Secretamia de Educaciio

Rev. Wilson Souza, Pastor da 1. 1 Igreja Presbitemiana lie Bela
Homizonte.

Pastor Murilo Gasseli, Pastor da 1. 4 Igmeja Batista de Belo Ho-
zonte.

Depulado João Goines Moi-eira, Lider da Igreja Pentecostal dc
Belo Horizonte.

Rev. Eli Batista, Pastor da Igreja Metodisia Carlos Prates.

Prof. Jtirema D'Avila Tavares, do Cons. Est. tie Educaçiia
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"Belo Horizonte, junho de 1966

Prezado amigo e irrnSo em Cristo:

Para seu conhecimento e major divulgacSo eafte todos Os cvan-
gélicos das suas relacSes de arnizade, remeto-ihe cópia dos seguintes
docurnentos: a) Decreto n. 9 9.147, de 16-12-65, do Governo Estadual,
que institui o ensino religioso nas escolas oficiais e oficializadas do
Estado; b) Portaria n. 95, de 14-1-66, do Sr. Secretário da Educa-
çiio, que regniarnenta o ensino religioso nos estabelecimentos oficiais
de ensino; c) Rcprcsentacao feita por urn grupo de evangélicos ao
Exmo. Sr. Governador do Estado contra a aplicacSo do referido
Decreto.

Ao lado desses docuinentos, cumpre-me ainda prestar-ihe os
seguintes esciarecimentos e ofcrcccr-lhe as seguintes sugestScs:

I - Pela Portaria n. 9 100/66, do Sr. Secretário da Educaciio,
fui designado representante de toda a coinunidade evangélica do Es-
tado de Minas Gerais para tratar dos seus interesses e dircitos, no
tocante ao ensino religioso, junto S referida Secretaria.

2 - Desse modo, sempre que Os flOSSOS direitos forein prcju-
dicados e sempre que for necessSria nossa interfcrência junto a qual-
quer órgSo do Governo, especialmente junto a Secrctaria da Educa-
çSo, qualqucr Igreja Evangélica, por interrndio de urn pastor,
professor on qualquer outra autoridade da Igreja, poderS (lirigir-se
a mini, .narrando, pormenorizadamente, o fato, a urn de quc eu pOS-

sa tomar imediatarnente as providências que o caso exigir.
Sempre quc isso acontecer, peco que os fatos sejam narrados

corn clareza, citando nornes completos das pessoas, nonic c loca-
lizacSo (10 grupo escolar, datas precisas, nomes de testemunhas e tu-
do mais que puder esclarccer hem o assunto.

3 - Ao matricular scu filho em grupo escolar On qualquer
outro estahelecirnento de ensino do Governo (inclusive ginSsio,
colégio on escola normal), o pai evangélico deve dizer que a reli-
glao (10 filho e EVANGELICA. Portanto, devernos evitar o uso
&Ic palavras corno 1letodista, Presbiteriana, Batista, Assern-
hléia de Deus, Cristã etc. Se usarmos somente a palavra EVAN-
GELICA estaremos facilitando o nosso trabaiho e o trabaiho das
(liretorias dc grupos cscolares c das nossas professoras.

4 - Quero chamar atenção especial para os itens X e XI da
Portaria n. 9 95. 0 item X (liz 0 seguinte:

"Quando ii5o houver o ,ndrnero de 25 alunos da rncsrna crenca,
segundo cxigência do art. 5. 1 do Decreto 9.147, de 16-12-65, este
ensino serS ministrado corno Eclucaç5o Religiosa".
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0 item XI diz o seguinte:

"Os agruparnentos de alunos para as aulas (IC ReligiSo serSo
organizados pela diretoria dos cstabelecimentos, de acorclo corn
us professores (Ia matéria e us assistentes escolares".

Ainda (levo eselarecer clue o	 1. do art. 97 do Lei (Ic I)i-
icE rizeS e Bases estabelece taxativamente o seguinte:

"A formacao de classe para o ensino religioso indepcnde dc

nSmero minimo de alunos".

Assim, fica estabelecido, scm nenhurna dilvida, que as aulas dc
Rehgiao serao dadas ate para urn so &uiio, des(le que o pai OS soli-
cite.

Os alunos evangélicos nSo são obrigados e nao devem assk-
tir a aulas de nenhuma outra religião, sob qualquer prelexto, rn(s-
mo que não haja aula de religiSo cvangélica. Se qualquer diretora
on professora exigir isso de qualquer dos nossos alunos, hasta traz,
o fato ao nicu conheciniento, que toiflarei providências iiflediiiltaS, na
defesa dos nossos direitos.

5 - Se o nümero de alunos evangélicos for pequeno, Os flOS-
sos professores poderSo, em entendimento corn a diretoria do esta-
helecimento, agrupar alunos de Series diferentes numa SO (LOSS(.

Isso estS previsto no item XI da Portaria n.° 95.

6 - Sugiro que os pastores das diversas dciiuiiiinarOcs cvaii-
gélicas Sc reánam, em cada cidade, e organizem o Conseiho (IC Pas-
tores. Para facilitar o trabaiho, o Conseiho de Pastores credencia-
rá urn dos seus membros para resolver todo e qualquer problema
sobre esse assunto, junto As autoriclades locais (elvis, militares, ju-
(liciais e do ensino). Tudo que se deliberar nesse sentido seria a
inirn cornunicado, para minha orientacão pessoal.

7 - Os professores de ReligiSo serão (IeSigfla(IOS pela aulu-
ridade religiosa local (nesse caso, pelo Conselho de Pastores on seus
representantes) . I)evem ser, preferenciahnente, normalistas que l(-
cionem nos grupos escolares e, na falta destaS, o pastor poderá in-
(hear qualquer outra pessoa crente e eapacitada. Nos ginãsios c
(scolas norniais ê aconselhSvel que as aiilas dc Religiiio ScjaIll mill is-
tradas por past orcs e, no falta dl (stcs, por pCSS (OS dc cXpclicfl Cia C
capacidade.

8 	 .us lioSSos profcssoics (jdlC Ioiciii ttcsignados uui le-
cionar nas escolas primSrias, aconselho o uso de material i l)iCl)-
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rado pela Aliança Pr6-Evangelizaç5o (las Crianças, cuja sede esti
localizada neste cnclereço:

Bun Varnhagen, 44 - Sala 3 	 Telefone 36-6009
Caixa Postal, 1.804
SSo Paulo - SP

Esse material consiste clii (lois volumes contendo 28 licOes so-
lire a vida de Cristo, sendo todos des ilustrados corn figuras pie
serSo usadas pelo sistema de demonstraçSo em quadro de flanela.

0 preco atual desse material é:

Liçöcs sobre a Vida (IC Cristo 	 Vol. I 	 Cr$ 6.500.
Licöes sobre a Vida de Cristo - Vol. II - Cr$ 6.500 (am-

hos v5o acompanhados de todos os cartazes)

o quadro cênico (para fixaç5o dos cartazes) ê dobrável C J)O-

15111, tarnanho 90 x 60 cm, aherto. Seu preço atual é de Cr$ 3.800.

Para major facilidadc, esse quadro po(lerS ser confeccionado
taml)em em cada cidade.

A Livraria Evangélica, situada na Rua Tarnoios, 76-A, cm Belo
Horizonte, estS cm condiçoes de vender esse material.

o prograrna para ginSsios e escolas normais, por enquanto,
l)o(lcrS sec ministrado a critério do pastor clue for designado pam
esse trabaiho.

Crcio ter oferecido no irmSo os esclarcciinentos mais neces-
sSrios a respeito desse grave problerna.

Peco divulgar o assunto quanto possIvel e remeter-me suns su-
gestOes.

Fraternalmnente em Cristo, o lunSo,

Athos Vieira dc Andrade

Assenihléia Legislativa ou Rua Rio Verde, 405 - Fone.
4-2712 	 Belo Horizonte - Minas Gerais".

Manifesto Contra o Afaslarnermto dc Prof essoras de Maithimacu

Aproveitando ainda esta oportunidade, Sr. Presidente, dcse-
o dar conhecimento a esta Casa do conteñdo de urn manifesto, subs-
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ci'ilo p01 854 pessoas, residenles no Municipio de Manhuaçu, dirigi-
(to ao Exmo. Sr. Governador Israel Pinheiro, no Exmo. Sr. Presi-
mionte da Rep0blica, lIuniberto de Alcncar Castelo Branco, c no Ex-
liiu. Si. Procurador-Geral da Repi1)IiCa, Dr. Alcino Salazar.

Passo a ter o manifesto:

"Exrno. Sr. Governador do Estado de Minas Gerais, 1)r. israci
Pinheiro

Numa dcrnonstraçSo de ignorncia, politicagern e persegui-
çSo, politicos clue nada fizeram pelo ensino conseguiram do Secre-
tt'mrio da Educaç5o (conforme ato publicado no Minas Gerais de 7
lu rnês corrente) 0 afastamento (las professoras Leda Hocha, flea
Hoeha de Ahreu e Maria do Pcrpétuo Socorro de Oliveira das funcOes
Ic Inspetora Escolar Municipal c Auxiliares dc Inspeçiio.

As Inspetoras sSo clernentos capazcs clue scmprc priniamamn
pela honestidade e proficiência no desempenho de suas funçôes, apo-
liticas e competcntes, scm deslize que possa comprometê-las. Ale
pelo contrSrio, exageradamente csciupuiosas, jarnais fizemam de sua
sad dc trahaiho sede dc reuniocs esctiSaS.

Em face de tais absurdos, clue prcjuclicarao centenas (IC crian-
ças, o povo de Manhuacu, em sinai de protesto, respeitOsameflt(',
apresenta a V. Exa. o presente memorial e aguarda cnCrgicas e irne-
diatas providê.ncias 1)01' parte do ilustre Governa(lor.

Elms Boaventura e mais 853 assinaturas.

Piano Rodouidrio

0 SR. ULISSES COUTO:

Sr. I'residente, Srs. Dcputados.

Primeiramnente, quero trazer a minha saudaç5o Squeles comil-
panhieiros da Legislatui'a passada, coin quais convivi, e, tarubCrn,
nos coinpanheiros da atual legislatura, corn os quais tenho 0 PaF
c a honra de conviver.

Mas, Sr. Presidente, o clue me tmaz a esta Tmibuna é urn voto de
congratulacoes corn o Sr. Governador do Estado por haver acoihi-
do o piano rodoviSrio (Ic nossa iniciativa, pie teve o apoio de vS -
iios municIpios da nossa regiSo eleitoral, citando-se Os Municipios
de Barbacena, Alto Rio Doce, CipotSnea, Rio Espera, l)ores (10 Tur-
vo, Capela Nova, Lamim, Carandai, Senhora dos Remédios, Silo JoSo
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del-Rei, Lagoa Doura(ia e outros. Esse piano vern a() (fleontro dos
liieais rnanifestados pelo Sr. Governacjor do Estaclo.

Bern antes (le S. Exa. 5cr candjdato ao nosso Governo,
(lizia (JUC OS governos, ate agora, tern-se preocupado corn as estradas
e corn cspigOes, as chamadas BRs, e cje o morncnto é de construir
(stradas pelos vales. Assim ' que, elahoran(Io esse piano, suhineterno-
-lo ii consideraçiio de S. Exa ., que (Ieterrninou que 0 Inesmo fosse
iflclUi(lO no Piano Quinqucnai (las estrarias chamadas cia pioduçio,
as MG-A. S. Exa . aprovou o seguinte piano (IC (Stradas

"Pavirnentaçao cia estrada Barbacena-Alto Rio i)oce, corn
prosseguimento ate Senador Firmino; construção da estrada Ci-
potânea-Rjo Espera; 1igaço de Rio Espera corn a BR-3, passanclo
por Capela Nova; adaptaçao cia estrada Rio Espera-Lamjin ate o
entroncarnento da estraula Lafaiete-Piranga; implantacao de urna es-
tracia de entroncarnento Alto Rio Doce-Rio Espera, pelo Vale do
Rio Brejuba, passando por Missionários, Vitorinos, Senhora dos
Rernédios, ate a rodovja BR-3-Rio Espera; estrada iigando Carandai
e Caranaiba, partindo da BR-3, ate a estrada Capela Nova-Rio Es-
pera; estrada Carandaj-PradosS João del-Rei, entroncarnento dc
Dores do Campo e estrada Carandai-Lagoa Dourada.

0 Governador Israel Pinheiro encaminhou o memorial ao
DER, Para a eiaboracao dos estudos necessários a inclusäo desses
novos trechos no Piano Qüinquenal Rodoviário do Estado."

Assirn, Sr. Presidente, Srs. Deputados, desde o Governo
(10 Sr. Bias Fortes virnos lutando peia CX(cuça () (lesse Piano Rn-
doviário, que virá atender a urna das mais prornissoras c férteis zo-
fias agricoias dc riosso Estado. No Governo do Sr. Bias Fortes, foi
(onclujuja a estrada Alto Rio I)occ—Cipotânea; foi urna estrada
que nos custou grandes sacrifIcios, porque tivernos que enfrentar a
incornpreensäo cli ccrtos politicos que, atendendo a injtlnçOes poiiti-
cas, paralisararn aqueia estrada através de embargo que nos obri-
gnu a iniciar a estrada Cipotânea-Alto Rio Doce, contrariando todas
as regras técnicas e econônhicas. Mas, feiizmente, tivemos essa estra-
cia conclulda. Foi iniciado o trecho ligando a BR-3 ao Municipio (IC
Rio Espera, passando por Capela Nova, e, depois de construido urn
quilôrnetro e mclii de estrada, no firn do Governo do Sr. Bias For-
tes, foi paralisada a obra no Governo do Sr. Magaihães Pinto, aten-
(lendo-se a injunçOes politicas. Na0 culpo tanto S. Exa. nor essa para-
iisaçao, mas, sirn, certos elernentos politicos que não compreende-
ram o objetivo claquela rodovja. E de Alto Rio Doce a Rio Espera,
foi iniciado outro trecho que Sc iria encontrar corn este (IC Rio
Espera, que tambérn foi paralisaulo no Governo (10 Sr. MagaihSes
Pinto, ainula atendcn(Iose a essa interferêncja indebita e inipa-
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[iiótica de certos elernentos politicos; rcafirrno que n5o you, tarn-
a, responsabilizar, aqui, S. Exa. por essa paraiisaçao, porque corn-

pnendo hem ate onde chegarn essas influCncias inaléficas da politica
((scira. Assirn, cabe-me agora congratular-me corn o Sr. (ioverna-

do Estado nor ter acolliido esse Piano Rodoviário, por the ter
halo seu apoio, atendendo reivindicacao de prornissora regiio agri-

((,Ia (IC Minas Gerais, no sentido de quc seja essa regiSo, no scu perio-
dc Governo, ulotada dc estradas que irão atender ao escoamento
pro(luçibo em toda aquela regiSo, cujo transporte se faz precaria-

mnte por caminhöcs, e ate cm lombo dc burro. Espero quc S. Exa.
I incentivo e apoio ao piano Para que, dentro de scu periodo (le

verno, tcrihamos resolvido o problcina rodoviário daquela região
(Itic teiflos a lionra dc representar nesta Casa

Deslaque a Noticiai'io do linpiensa

() SR (AfllOS \t iG\ti 	 Sr. Ficsidnte, Srs . Daputados

Em todos os paises em que a civiiizaçSo nSo é apenas urn mito
n p'ogresso não significa apenas urn vocábuio sonoro, ha legisla-

(no (le profiiaxia c leis severissimas Para ainparat- os cidadäos.
0 Didrio de Minus, quc se edita nesta Capital, 1)uhlicOU na

edicSo de sábado infeiizinente esqueci em casa a noticia - urna
irportagern sobre Os indios maxacalis, falando do estado (le misC-
cia em quc vivcm Os reinanescentes daquela tribo; dizendo mais, que
as hornens brancos tern expiorado OU tcntarn expiorat- as terras a
(itiC des estão presos por tradicão e pelos ancestrais, mesmo porque
foram Os indios, desde Os primórdios da nossa existência, os pri-
rntiros quesentiram o halito da terra virgern, procurando clomá-
-in, procurando dorniná-la, lutando contra as intempCries c contra os
nnilnais existentcs. Entretanto, nurna época coino esta, em que a ci-
vilizacão avançou, em que o homem vive todo o conforto quc the

a vida moderna, é de se lamentar que estes, porque são Indios,
vivarn numa pcn6ria constante, inorrendo a iningua, rnorrendo
doentcs, não tendo cscolas, nern sequer instrumcitos, Os mais rudes,
Para que possarn la yrar a terra em que sempre viverarn.

Acredito que a reportageni publicada no Didrio de Minus ha
(Ic ter chegado ao Palácio da Liberdade, e que S. Exa., o Sr. Go-
vernador -- antes mesmo que a nossa voz aqui se Ievantc, antes qUC 0
reporter do Didrio de Minus continue na sua lide de profissional
zeloso da imprensa, apontando a nós, aos homens do Governo,
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politicos, cleputados, Os deveres quc ternos (IC cuuiplir acre(Iito, jã
tenha mandado uma equipe de sua co.nfiança para estudar in loco
o problema dos maxacalis. Do contrário, seria urn testemunho de-
gradante, urna vergonha para esta Casa, para o Gover.no de Minas,
par todo o povo, continuar a ter nos cliãrios, em nossa imprensa,
esses fatos, que não procedern na sua totalidade. Mas OS fazen-
deiros, homens de posses, homens ricos, tentam tomar os pedacos
(IC terra quo ainda restam ãquelas pobres tribos. Parece-me que o
Govcrno vai tomar providência, mas, caso não as tome, chamo a
atencão do Sr. LIder do Governo, a fim de que S. Exa. faca coni
que o Sr. Governador do Estado leia corn atencão a reportagern
do Didrio de Minis, caso ainda não tenha lido, a fim de que se-
jam tomadas as medidas que o fato exige, pois, repito, bra disso,
nós outros é que ficaremos mal . Aqueles homens, os indios, foram,
realinente, os prirnitivos habitantes desta terra, aqueles que, dc esco-
peta em punho, rugirain contra os primeiros turbadores da nossa
Pãtria, rugiram contra os invasores que supunham malfeitores, pen-
sando que des queriam tomar nossas riquezas e assenhorear-se (Ic
nosso solo. A des devemos muito de nossa civilização. Corn o dc-
mento negro que veio cia Africa nos navios, formaram eles os pri-
meiros nücleos de traballiacbores que aqui fincaram Os marcos ila
civihzaçao que haveria de florescer ate os nossos dias. Desfrutamos
(IC urna civilização e de muito conforto, mas é certo que custou mui-
to sangue, suor e lãgrirnas a nossa gente. Parece-me que nós, que me-
presentamos o povo, que já anda desanimado, como muitas vezes
afirmei desta Tribuna, que já anda clesencorajado, que não tern o
que vestir, o quo corner c que não sabe corno tratar de sun barnum
e de seus males, nós que o representamos, temos obrigacão dc cuidar
desse aspecto. Ha dias, desta Tribuna, eu reclamava a falta de pa-
gamento cias verbas que doarnos nos hospitais. Hoje, fui ii Secretaria
cia Fazenda, mas, infelizrnente, o titular daquela Pasta estava ausen-
te. Voltarei a Secretaria para reclamar no sentido de que, ainda
que isso custe sacrificio ao Governo do Estado, sacrificio que sera
abençoado, seja efetuado o pagamento aos hospitais do interior, cuja
iniséria todos nós conhecemos, notadamente os Srs. Deputaclos quo
exercem a medicina. Todos conhecern os sacrificios corn
que vivem os hospitais, dependendo cia ajuda da populacão,
enquanto gastos supérfluos são muitas vezes feitos. Alas, quan-
(10 SC trata dc auxiliar aqueles que tiveram a clesdita de
nascer pobres, que não podem pagar uma receita, que não p0-
dem ficar em quartos particulares nos hospitais, que se conformarn
em ficar como indigcntes nas enfermarias gerais, nesta hora, o Go-
verno alega que não ha dinheiro. Estou certc) dc qiie nossos apelos
hão dc ecoar no Palácio da Liberdade, se obtiverern a solidariedade
dos homens desta Casa, quo tern para corn o povo a obrigacSo de
ajuclé-lo, incliferentemente do Partido a que estejarn filiados, sejam
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des da ARENA oil do MI)B, pois isso pouco importa. Devemos
ter sempre cm mente que SOIflOS, antes tie tucbo, minciros e brasi-
leiros; corn ohrigaçSes para corn a Pétria e pam coin o flosso Es-
ta(lo

Espei'o, repito, Sr. Presidente e Srs. Deputailos, clUe 0
Governadol' do Estado, Sr. Israel Pinheiro, tenha lido a

w	 degrill ilo Drio C Minas C, tcfl(i0 tOIfliCl() conh 	 meciento do assLin-
to, providencie para quo ainanhã venha a esta Casa on se cuivulgue,
atmavés cia iinprcnsa, tima cxplicaçSo (le clue as mediclas clue se
faziain necessárias foram toinadas por S. Exa. Fora disso, Sr.
Presiclente, enquanto pucler, ocuparci esta Tribuna scm a preocu-
pacSo (Ic criticar ou ebogiar quem quer que seja, mas cumprindo o
meu dever dc levantar a voz cm favor daqucles que são mais infelizes,
cm favor daqueles que reabmente nSo tern mao quc os atupare.

Preco de Géneros Alimenlicios

0 SR. WALDOMIRO LOBO:

Si. Presidente, Srs. Deputados.

A situacão do povo minciro, principalinente em Belo Hori-
zonte, é cada vez mais aflitiva. Enquanto o Governo não procurar
fazer abguma coisa, (lesta Tribuna não cleixaremos (IC "descer a ripa",
porquc C de criticos que cstá precisando o Governo ao agir desta ma-
neira. Querem um exemplo? A Secretaria que deveria ser do
Abastecimento, a Secretaria do "Planeja Aumento", nada faz. Sou
obrigado, hojc, a elogiar urn Vereador, o Sr. Meroveu cia Rosa e Silva,
mais conhecido por "Grilo", quo, por incrivel ciue parcca, cstá ía-
zenclo mais em beneficio do povo do quc o próprio Govemno.

Apenas para exemplificar: o café Nacionab, que C vendido cm
locla parte por Cr$ 380,00 o quiio, inclusive nos armazéns dii Pee-
feitura. está senclo vendido no "Grilo" por Ci 300,00 o quilo ;
banha, quo em toda parte custa Cr$ 1 . 050,00, no "Grilo" cusi
Cr$ 900,00; arroz amarelSo dc Cr$ 420,00, no "Grilo" custa
Cr$ 360,00; macarriio dc Cr$ 450,00, no "Grilo" custa Cmli 400,00
fcijSo roxinho tie Cmli 600,00, no "Grilo", Cr$ 520,00; sal refinacbo I
Cmli 220,00, no "Grilo", Cr$ 160,00; óleo tie arnendoim (to Cr$ 1.500,00,
no "Grilo", Cmli 1.250,00; sahSo (be Cmli 400,00, no "Grilo", Cmli 300,00.
canjica de Cmli 400,00, no "Grilo", Cr$ 250,00. Achei ISo barata
canjica que comprei 10 sacos. E verdacic que as festas juninas cst
acal)ando, iii as can pea C sempre 11111 hoiri aliren to . \ T cjam 55, tcni(

(11W (I()01i. (II no 	 ()ra, se o 	 (;ruo'. ([[I('p:oa 11111)OSHS. ,odi



inais barato, por qiie n5o podern vu!' I 1ST!!!)
prcço, aqueles que não pagarn imposlos? Noluin hetii us Sts. i)epU-

tados quo riao 1(vo qualquer vntgeii! un La "Ique1v celnelliant!;
Ii (111 	 )Ll 	 t1J 	 ala 	 )!TuL nih!

EleiçOcs

i1as precisalnos dizc r a vcia L11L t a quaifau u Iai 0
assunto, agora, consiste nos próxirnas eleicocs. Dizcrn que quem
nSo estiver no Oposicao, não terã voto. Mas será possivel que o po-
vo ainda nao sabc que Os dois partidos são perfeitarnente iguais?
Sc ha OposicSo, por que scus Deputados nSo vêm a esta Tribuna,
para dizer que o Governo do Sr. Israel Pinheiro está errado? E
preciso, pois, fazer oposicSo, esclareccr a opinião pdblica C ilao IPC-

nas dizer quo são da Oposicão. Na ARENA, existern deputados do cx-
-UDN, do ex-PTB, (10 ex-PSD e do ex-PH etc. No MDB, i a inesma
coisa. Por isso, o povo precisa esquccer os partidos C votar nos ho-
mens quo lutain, que trabaiharn em favor do povo. Não interessa ao
povo conhecer aqueles que apenas raciocinam l)eln. Perte.nçam a quo
partido pertencerem, o quc intercssa é a acão em favor do povo. Ora,
Srs. Deputados, Para exemplificar, fomncco aos Srs. algurnas fichas
que reecho, sem citar o norne dos pcdintes. Urna delas é de aviamento
de receita. Outra, do auxilio Para comprar agasaihos. Vãrias fichas
de pedidos do crnprego, pedidos Para comprar agasaihos e manti-
inentos c ate enterro do crianças. Ora, acabararn corn o Departa-
mento Social do Menor e, so inandarinos urna carta para o SccretiI-
rio da Ação Social, ole flea scm acibo. 0 quo podcrá dc fazer, agora
qUo está inteirainente scm redursos? No lugar do Departamento Social
do Menor, ha uma outra organizacibo em forrnacão, quo não sabemos
como vai terminar.

0 Governo está de braços cruzados, dizendo quc não tern
dinheiro. Mas tern dinhoiro para comprar prédios e outras coisas
mais, pois ate desapropriar a Mannesmann dc jã quis.

Isso é o que os Deputados da OposicSo deveriam fazer:
ocupar a Tribuna para, em vez de falar de poiltica, dizendo que o
povo deve votar no seu candidato, dizer como está a situacão do
Estado de Minas. No dia 24, fiz urn programa no Radio Guarani,
quando distrihul 30 sacos do feijSo, 30 sacos de arroz, Cr 250.000,00
em dinheiro, 18 caixas dc banha, 6 caixas de óloo, cebola, alho, fa-
rinha de mandioca. Muita gcnte saiu chorando porque o quo tinha
nao den Para todo mundo. Ell n5io sahia o que dizer àquelas senho-
ras que ali compareceram. Vi que a fome impera em nosso Estado.

Pretcndo im de bairro cin bairro, do 1ua em rua, para dizer
corno o povo deve votar. Que Oposiçiio C csta que fala quo nSo vai
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ter candidatO? Tsso Iaz lembrar da situaçibO daquele cidadSo que tern
Jo-ado no fundo de urn rio, nSo sabendo nadar,

horror da urtiga. 
valcu-Se da urtiga Para salvar-Se, agarrando-Se a cia, aposar de ter

ndo
0 povo ja me trouxe Para esta Casa por 4 legislaturlls, isto C,

por 16 anos. Honrci o men mandatO. Von 5cr candidato. Se não
for uloito, quem vai perder é o povo.

* * *

II11laImd(1(!C (/0 Santo Antonio

U SR I)ALTON CANABBAVA

Sr. Prcsideflte, Srs. Deputados.

Inicialmente, quero curnprirnenta r o Sr. DeputadO Waldorniro
Lobo, quando Icrnhra quo a Oposicibo (love fazer oposicibo S. Exa.
cornUnga comigo neste particular. Gostaria quo S. Exa. estiVeSse
inscrito no nossO Partido da OposicibO, ondc meihor poderia fazer

opoSicãO.
Por curiosidade, quero lernbral que, no minha terra, existc urn

candidato quc se diz da OpoSicao 0 C candidato do Sccretârio do

Agricultura São essas incongruencias quo estamOS ohservafldo 
Ut!

politica brasilcira. A men ver o MDB so Sc identificará corno partido

do Oposicibo quando do fato fizer oposicSo. Quisera ou saber fazur
opoSicão como sabe o Deputado Waldorniro Lobo para, assini,

(jar 0 
rneu Partido a firrnar-se como urn vcrdadciro Partido ()1)() 1 -

cionista no Brasil.
Ocupo a Tribuna para apresental umn Projeto (10 Lei (I'!'.-

cLara (10 utiliddo pablica a Immafl(lade (IC Santo Antonio, manic I) -

dora do Hospital Santo AntOnio, de Curvelo. Essc Hospital, cm 
5!-

tembro próximflo, fara 100 RUbS de existênCia, todos des dedicados

ii populacão daquele centro nortemifleir0 . Por isso, seria do born

alvitre quo a Casa do povo de Minas Gerais, em hornenagorn a esse
cub dc laboriosa oxistCflCia, levasse a Irmuaflda(lO (10 Santo Ant6!

ii
a lei que a (lodlara do utili(lade pdl)liCtl, a fill' (le quo ossa Iriiitmn
de possa gozar dos bonofiCios (to mesma. Seria o presente mais ita-

ade do Santo AntOnio quo, polo
to quo oslo LegislativO dana a irmand 
scu trabaiho, merece toda a nossa consideracibo. Faco urn apelo as
Cornissibes e ao Plenãnio, Para quo votcm este Projeto em tempo
hãbil para quo, no seu ccntenãrio, possamoS levar àquela institUicão
a lei quo a doclara do utilidade pdblica. Sinto-!T10 jubiloso ao apro-
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senlar este Projeto, pois all trahaiho i 	 20	 ian lallici-
ro ano como universitário de medicina.

Hogo, também, Sr. Presiclente, Sa: Ihitu1n :'n S erie
iio da Saáde, Deputado Austregésilo (It sIn ( nIUa, aLI'aves (tI In Ii-
cação, dotar o Centro dc SaücIc de Curvelo de gabincte dentário e (ic
fluoretaçäo. Dois dentistas foram nomeados para aquele Centro (le
Sadde, mas nio ha ferrainentas no mesrno par que des possain tra-
haihar. Solicito, então, ao Sr. Secretário da Saüde, quc tein tido
unia atuacao (laS inais pro heuas, quc dote esse ga hinetc dentArio
das necessArias ferramentas.

Vencitnejilos dci Mc,gistrcztzzrri

Aproveitando a oportunidacle, quero lemhrar an Plenanin a
necessidade de votarmos o Projeto de aurnento dos vencimentos da
Inagistratura, Com a ernenda que beneficia o rninistenio puhlico . Re-
ccbi urna comissAo chefiada pelo Piornotor 1)r. Luiz Duarte, quc me
fez urn apelo no sentido de que eu pedisse aos meus colegas para quc
votassemos, antes do nosso recesso, o Projeto dc Lei que concede
aurnento de vcncirnentos A niagistratura, corn a eiiicnda do I)eputado
Artur Fagundcs. HA 12 anos o rninis[éiio publico estA vinculado A
magistratura, em niatéria de vencimentos, e, pela Lei OrgAnica do mi-
riistério pdblico, os I)romotolcs dcverao reccber 90% do ordenado dos
juizes aos quais eles servein. Isso jA constitui jurisprudência e tra-
dicAo, e n5o é possivel que a Casa VA deixar abandonado e csquecido
o rninistArio pAblico, riesta hora cm quc Sc aumentam Os venci-
incntos cia magistratura. Essa lei OS proibe dc exercer a advocacia
C por isso ficam presos, apenas, aos seus parcos vencirnentos esta-
(luais. NAn compreendo, ainda, por que alguns cstudantes de Dirci-
to, ao Sc fominarem, fazein concurso para a promotoria da justica. SAo
tAo mal pagos, tao dificultosa é a sua vicla, scm casa própria, mo-
rando, As vezes, em lugai- de poucos redursos, principalniente para a
c(iucacao cia propria famIlia! Conhecendo hem aiguns promotores,
nAo so no exercicio da sua funçAo profissional, como também na
funcAo social quc des exercem nas suas cornarcas, creio que eles
não podcrSo ser esquecidos nestc instante.

Quero encerrar o men discurso, jA quo o rneu tempo estA es-
gotado, pedindo A Casa ma jor brevidade na aprovaçAo da lei da ma-
gistratura, vinculanclo o rninistério puhlico A mcsma lei, conformc
emenda do Deputado Artur Fagundes, apresentada em tAo boa hora.

rp,
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.1 Iriddstria Forjnacéulica

() Sit. SETTE DE BARROS:

Sr. Presiclente e Srs. Deputaclos.

Ocupo hoje esta Tribuna para focalizar urn assunto quc,
pcla sila importAnCia econAflhicO-social e scu alto conteddo humano,
é do maior intereSse para o povo de Minas e do Pals.

Trata-se, Sr. Presidente e Srs. Deputados, (Ia inthistria far-
rnacêutica. A situacAo em que se encontra essa inddstria em nosso
Pals é Ac extreina gravidade, porque, de brasileima, cia so tern o nome,
jA cjuc 98% do capital invcstido nesse setor é dc onigein alienigenu.
Ao focaliv.A-lo, faco urn pequeno histónico que dirA, por si sO, aos
Srs . I)eputados c ao povo, do drama que vive esse iiiiportante setor
da econolnia brasileira.

A ifl(lUSlria farmacêutica bmasilcira rniciOU-SC em fase artesanal,
ainda no Brasil-ColOflia, pelo intcrcsse que despertava aos boticA-
iios cia época a prcparacAo, cm malor escala, clas mezinhas ca mac-
teristicas Ac cacla botica, preparacAo esta quo se fazia partindo das
ervas, pois os medicamentos cntão empregados vinham todos da Euro-
pa. Coube an nosso Estado a primeira Escola dc FammAcia fundada
em nosso Pals, que é a Escola Ac FarmAcia (IC Ouro Prelo, fundada cm
1839, e que constituiu, scm cidvida, urn grande incentivo an oxcrH-
din da pmofissiio farmacêutica e possihilitou o aprirnorameflto drt
industnia, que continuava ainda na fase Iii(liliiCflLai.

JA em 1850, contava o Pals corn 6 cmprcsas farmacêuticas q
mi conjunto, movimentavam um capital de 55 contos de réis. Na
pruclainacAo da RepAblica, existlaln 35 empresas brasileinas nts

sctor, cujo capital era do 2.300 contos.
Corn o advento cia pnirneira Guerra Mundial, em 1914, houve

urn grande incentivo a indAstria fammacêutiCa, isso porquc a Alcma-
nha, tradicional na indAstria farmacêulica do mundo, em conseqüên-
cia da Guerra, deixou Ac fomnecem os sons produtos ao nosso Pals.

JA cm 1920, o surE) (Ia industria farmaceiitita era hastante pr
,missor, e o Pals contava, entAo, corn 186 laboratóriOs corn nina pro-

due.-to tic 25 mil contos pom ano . A evoluçAo fui-st processando nor-
inalmenc ate quc novo fato, a Segunda Guenma Mundial, em 1939
Vein provocar urn novo surto do desenvolvimento dessa indUstria
clue é, scm a menor dAvida, no mornento, comparAvei, do ponto de
vista tecnico, a industria noite-iflieIicliUI Oil europeia, cm que P-
scm as caractcristicas do predonulilo do rapil:d moolloImliSliCo ill-
trrnacional nesse ioipoltante setur
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A indistria farmacêutica (10 Brasil ocupa, hoje, o 7.° lugar
no inundo e representa para o Pals urn irnportante fator em scu corn-
plexo econôrnico-financeiro. No Brasil, essa indñstria (leve repre-
sentar o 4•Q lugar de sen valor econômico e financeiro. Para dizer
de sua importância, bastaria lcinhrar aos Srs. Deputados a grande
rcpercussão clue cia obteve junto aos Poderes Executivo e Legisla-
tivo, onde já forani instalados inqueritos e nuinerosas coiflissocs
técnicas para estudar o assLinto. A indüstria farmacêutica, em nos-
so Pals, faturou, no ano de 1961, a quantia aproximada de 50 biihöes
de cruzeiros, deventlo seu faturamento, no ano de 1966, atingir a casa
dos 500 bilhöes de cruzeiros, o clue the dá uma coiocação surpreen-
dente entre as demais atividades industriais brasileiras. Empregan-
do mão-de-obra especializada, constituida, principairnente, (IC opera-
rios do sexo ferninino, essa inddstria (lesempenha papel prepon-
derante por sua repercussiio econômica e sobretudo pelo conteUdo
humano clue cia encerra.

0 Sr. José Maria Magalliaes - Nobre Deputado Sette de Bar-
ros. Não podcria deixar de apartear V. Exa. quando aborda, corn
tanta propriedade, este assunto. Não poderia deixar de faze-lo por
dois motivos: prirneiro, porque sou Deputado e, portanto, represen-
to 0 poVO nesta Casa; segundo, porque, sendo medico, sinto na came
o probiema dos abusos referentes ao comCrcio de medicamentos cm
nosso Pals.

O assunto clue V. Exa. traz a Tribuna é por deinais impor-
tantc. V. Exa. já fez urn retrospecto, c, pelas suas afirrnaçOcs, 1105 1)0-
deremos logo tirar a conclusão de clue, reabmente, a industria far-
macêutica em nosso Pals está sofrendo urna verdadeira rnudança de
caminhos, porque cia está sendo esmagacia pebos capitais estran-
geiros clue absorverarn, praticarnente, todas as nossas indüstrias, to-
dos Os laboratórios pioneiros.

Essa absorção ocorre, agora, coin muito rnais rapidez, porquc
a politica econôrnico-finaneeira do Sr. Roberto Campos, fazendo
retraçao (IC credito, flat) propicia pio'sso 1 pequena Ci lflC(iia in-
dustria nacional. Por isso, para não terem prcjulzo na sua sociedade,
os proprietários se vêern obrigados a vender suas i.ndüstrias pionci-
ras. Nós, desde logo, percebernos as conscqiiências clue al cstão.

Os precos são exorbitantes. Ha urn exeesso de propaganda
(Jos nicdicamentos; as revistas médicas, clue, antigarnente, cram vci-
cubs de artigos cientificos, os mais ilustrativos, hojc são revistas
feitas corn o incihor papel, corn gravuras técnicas cIa rnelhor cate-
goria, alas se preocuparn ruals coin a propaganda dos inciticarnentos,
do clue corn o conteado da revista.

Aqueics'ar tigos cientificos cederarn lugar a propaganda, pois
o interesse 6 inais comcrcial.

Assiin, nobre Deputado, considero de grande irnporlância o
assunto que V. Exa. traz a Trihuna. 0 Governo precisa atentar para
essa parte corn a major energia e corn 0 major senti(lO patrióticO.
Rcceha, pois, nobre coiega, o nosso aplauso c o nosso apoio. Conhe-
cernos o problerna e cahe-nos solicitar ao Governo o resguardo de
nossas pequenas indüstrias farrnacêuticaS, inddstrias pioneiras cii
nOSSO Pais, evitando clue o capital estrangeiro as venha aniquiiar.

0 SR. SETTE DE BARROS - Agradeco 0 aparte do nohr
I)cputado José Maria Magalhãcs. No dccorrer das minhas paiavrai
S. Exa. terá a resposta ao sen aparte, bern corno urna explicacão so-
bre o rnotivo pelo qual a imk' T .s[ 1 1a farm iciutica predominante hoie
no Brasil nao é mais a ini1 	 : 	 -

diada em nosso Pals.
Passarei, agora, a focaL:ii lit: (Ia iIii.iaiii 4I(a(

lad ust ri a, problcrna este clue, a prilileila vista, parcee 11 .1w  kr gralldc
iinnortancia, mas clue logo ressalta, (lcS(lC clue obscrvcinos a hi -
pótese, principalrncntc nos dias clue corrern, de urna terceira guerra
mundial on de urna catástrofc clue irnpcca os nossos rncios de trans-
porte de alcancar os dois grandes centros produtores de rernCdii
(10 Pals, a Guanabara e 0 Estado de S. Paulo. 0 rest) do Pids ficaria
conipietarnente privado de qualquer medicarnento

Em 1907, a indñstria farmacCutica se loca!i'iva, (Ic iiu(a lila-
neira uniforme, em todas as eapitais e rnaiores cidades do Pals. 1)caIi
época cm diante, inicioU-SC nina iocalizaçao especifica, principa -
inente em dois Estados: São Paulo e Guanabara, onde hoje encontr-
mos 98% dos lahoratorios sediados no Pals. Pequenas e mClias or-
ganizaçöes, nos demais Estados, continuam vegetando i cii[a de in-
gentes sacrificios e scm quaiquer piano assistenciat.

Passarci agora a analisam os capitais clue fll0V((( (Sia ii)itUii-

[via. No ano de 1939, tinhamos no Brasil urna predorninãncia acen-
tuada do capital brasileiro ies forinas in(Iustriais farmaceutic:
A Alemanha, farmacCutica por cxcclvnc Ia, aba nitona'a o "11 11) ' I

 em consequéncia da 2. Guerra Mundiab, 0 rnesino
acontecendo corn a Franca, Ingia[erra, Sulça, Ttália c outros poise;,
c, pcias dificuldades de irnportacSo, as fibiais dos laboratómios sedia-
dos nesses palses tivemarn tambérn clue ahandonar 0 mercad
brasileiro. Como conseqiiência, as organiZaçocS norte-americanis
Passurani a predorninar. Obscivou-sc, en [retanto 	 tuii gran
desenvolvimento dos laboratórios bmasileiros, clue foram obrigados a
crnprcgar novas técnicas e adaptâ-bas as exigêflcias do rnomento, cia
quc os rnedicanicn[os nao podiain feltar, e 0 estado de beligcrAncia no
pemmitia a sun importação. Inameros baboratórios brasileiros pa-
saram, en[io, a dn;1ri;dizai novos prodtito cuic ale agoril cralIl
ininortados
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As organizaçOcs norte-amcricanas se viram obrigadas a pro-
ceder da mcsma Inaneira, trazendo para aqui a matéria-prima e indus-
trializanclo-a em nosso Pals, pois ate cnt5o traziarn os medica-
me,ntos ja manufaturados.

Terminada a Scgiinda Guerra, já se obscrvava uma grande pre-
dominância do capital norte-americano na indñstria farmacêutica
dc nosso Pals. Corn o término do conflito c a mcdida em clue a si-
tuação dos paises europeus ia scndo recuperada, pôde-se observar a
entrada, novarnente, dos tradicionais lahoiatOrios (10 Vclho lIundo.
Os laboratórios tra(licionais brasilciros Sc dcscnvolviain, apcsar de
nSo aprcsentarcrn a cohcrtura (las organizaçöcs cientIficas dos alic -
nigcnas.

Fatos novos vierarn, cntrctanto, modificar ampla e totalmente
O panorama. 0 estabelecimento de facilidadcs cambiais a firmas
cstrangeiras, através cia TnstruçSo 113 (Ia cntSo SUMOC, scm uma
tnéIise atenta do problema, pam proteger as categorias aqui já has-
tante desenvolvidas, levon a indüstria farmacêutica a uma total des-
nacionalizaçao. Aos laboratórios brasileiros fol dada a prerrogativa
de irnportaçSo de máquinas e equipamentos, mas scm a necessâ-
na cobertura cambial. Utilizando-se amplarnente (10 superfatu-
ramcnto em urn sctor e do suhfaturamcnto ( ,in essas organiza-
cöcs alienigcnas exerccram, scm a mcnor vigiléncia e quase scm
protesto, urn processo dc vcrdadcira espoliacao (Ia IIOSSa cconoinia,
cahcndo Ii inflaçSo galopante complctar o restante.

Aos Iahoratórios brasileiros so restava uma alternativa: aso-
ciarem-se aos cstrangciros ou perecercm totalincntc. Foi simples-
mente o clue se observoti. Basta citar clue, hojc, a participaçao do ca-
pital estrangeiro na indOstria farrnacêutica atinge cerca de 95%.

Para se ter urna idéia, Sr. Presidnte e Srs. Deputados, da
cvoluçao fantástica que vem tcndo cssa indOstria, citarci o volume
(le vendas em 1953, clue foi dc 5 bilhOcs de cruzeiros; cm 1961, nove
abs depois, foi par 42 bilhOcs de cruzciros e cm 1966 esse volume
de vendas deverá atingir a casa dos 500 hilhOcs de cruzeiros.

Dos lucros obtidos dcssa inddstria, clue todos sahem serein
inuito elevaclos, ficam apenas 10% em mSos de l)rasileiros, sendo clue
60 17o vSo para os nortc-amcricanos c 30% para outros palses localiza-
dos na Europa.

0 Brasil conta atualmente corn 700 laboratories farrnacêuti-
ticos. Chamo a atcnciio da Casa pat-a o fato de clue apc,nas 50 des-
ses laboratOrios silo nacionajs, scndo quase todos cstrangciros. F'a-
hiram 90% (10 total de vendas no Pals. Como os senhores devem
ter observado, a situaçSo em clue se encontra a inddstria farma-
cêutica no Pals n5o é iiacia lisonjcira para nós, braSileiros.

Quid a causa ou quais as causas clue fizerarn corn que essa indOstria,
hO tSo pouco tempo nacional, passasse ho,jc pmaticamente a ser una
indOstria estrangeira sediada em nosso Pals?

Segundo estudiosos ciesse probtema, a principal causa da des-
nacionalizaçSo advém da InstruçOo n.° 113, da entOo SUMOC, e da
falta dc crédito especializado aos laboratOrios nacionais.

E nccessOrio clue se tomem as medidas clue achamos esse.nciais
para contemporizar esta situac5o.

Primeiro 	 Legislaç5o das patentes totalmente obsoleta.

Segundo - Falta dc invcstigaca() eient ifira 1,(lss!i)Ilitjnd() 	 a
rcnovaçOo do arsenal terapêutico.

Terceiro - Falta dc amparo its eseolas (IC faincia J)aI:( frma--
cue de profissionais aptos para as funcOcs nit industria.

Quarto Indiviclualismo das pequenas e niédias industrias que.
totalmente scm assistência, vSo-se Cstican(Io dia a (ha, em reunir
Os seus esforços par urna cooperac5o.

Quinto	 Legislaç5o farniacêutica lsIutau n 	 d',iitiada
A legislaç5o é de 1930, senclo uma copia (Illast tie! 1111 i(4?SIara((
francesa, jO Oqucla época obsoicta.

Sexto - Falta de co.nsciência nacjonil (10 J)lolJIeIIal (litre niédi-
cos, farmacêuticos e profissionais afins.

Sétirno --- Total descaso par 0 proid ma por pal!c (h s ieduies
POblicos.

Depois de estudar detidarnente o assunto, consultando téc-
nicos (Ic noineada, professores da Faculdade de FarmOcia, téc-
nicos em AdministracSo e economistas, cheguci it conclusSo de quc
resolver todo esse problema é humanamente imposslvel. Mas po-
demos rcsolv&-lo em parte, c crcio que satisfatoriarncntc, porque ir
solucionar a parte rnais grave da questSo, que é tornar os medica-
mentos acessiveis no povo, principalmente As classes desfavorecidas,
clue se uncontram hoje impossibilitadas de adquirir os medicamentos
ininirnos para o seu tratamcnto, podendo-se mesmo dizer que 0 pobre
n5o tern o direito de ficar (loente.

0 Sr. Pinto Coelho - 0 assunto clue V. Exa. aborda é in-
teressa,nt' e rnuito complexo. Temos vemificado no interior do Es-
taclo, cczno profissionais (IC I\IccIicina clue 500105, a ilnpossibilidlade
de os menos favorecidos pela sorte adquirirem os medicamentos
necess,'irins. A nacionahzaçSo cia indlustria famniacCutica, COitI() V.
Exa. vu acentuando, necessita mealmente (10 apoio dos podemes cons-
tituidos . Mas e precise, taiiihCin, que se observe (IUC u riosso Pals.
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infeiizmente, não tern condicôes para fazer o desenvolvirnento (Ia
industria farmacêutica (le acor(lo corn o progresso (lii propria Me-
dicina. As pcsquisas nos lahoratórios estrangeiros, principalmente
nos Iaboratörios americaflos, (Iepefl(lCm de grande volume de capital
e mormente (le tccnicos (IC rennine e (IC gran(Ies eonliecimentos. Nib
sornos um Pals dos mais adiantados. Dificilmente poderiarnos encon-
trar CSSCS (lois elementos corn facili(Iades, fazendo corn que a indiis-
tria farmacêutica acoinpanhasse o prcgresso da Med icina A usia
(IC produtos (lOS lahoratorios estrangeiros VCIfl SCi1i)rC alterada, p0-
tienclo-se cornprovar tal fato quando Os propagafl(iiStaS visitam Os
consultórios medicos. Essas alteraçöes silo feitas par meihor aten-
dimento dos doentes.

0 SR. SETTE DE BARROS - Quero interromper o aparte de
V. Exa., para ilizer que isso aeontcce sornente no Brasil, isto C, Os
rnedicame.ntos qtie vao ser rnnistraclos at) povo 0 silo scin a menor
análise por parte da saá(le pühiica.

0 Sr. Pinto Coelho - Estou (IC acordo corn V. Exa. c Ia
cxatamente ahorciar esse ponto da incficiCncia (10 servico de fisca-
lizaçäo (le prO(it1tos farinacCuticos em nosso Pais. V. Exa. deve sa-
ber que muitos pro(lUtos fabricados no exterior, principalmente na
America tin Norte, tern a sua venda proihi(ia Ia C, entretiinto, são
vendidos no Brasil. Poderia, somente para exeinpiificar, citar urn
caso que é do conhecirnento tie tO(Io 0 POVO, (l Ug ilesperton a atençao
de toclo o mun(io. Refiro-me a talidornida, quc foi clescoberta e fa-
hriea(Ia mi America do Norte e nunca pôde see usa(ia naqucie Pals.
Sabemos quc a médica encarregada de fiscalizar a distrihuiciio de
produtos farmacCuticos naquele Pals, sofreu pelo fato tie não (leixar
que a talidornida fosse vendida na America do Norte. No entanto,
esse medicarnento causou males em todo 0 mnundo, inclusive no
Brasil. 0 mal, neste particular, é do Brasil, porque nós deixarnos que
quniquer produto seja vendido scm maior fiscalizaciio, scm a me-
nor contenciio, scm o menor eselarecimento an povo. Entretanto,
you continuar a prestar atencilo ao discurso de V. Exa., para ver
a solução que V. Exa. vai apresentar, a urn de que se impcca a des-
nacionalizacão (la indüslria farmacêutica.

0 SR. SETTE DE I3ARHOS - Agradeço ao nohrc i)eputado
c colega de profissibo o aparte que, coin muita honra, incorporo an
(liscurso que estou pmo!erindo . I)evo (iiZer (ItiC pVCVCjO, IliSic mncu
discurso, unia açao efetiva, pelo menos, por parte do Governo, de
dar rncios aos nossos cientistas - que nib 	 tern diferenca
dos existentes em outros poises - para clue possamii, pelo me-
nos, fiscali2ar esses pro(Iutos que lbS SOO apresdflta(IoS por
laboratórios em que nós, corno medicos, acreditamos, on pelo nome
do Iaboratório, ott pela hula quc acompanha 0 medicamento. V.

227

Exa. frisou, rnuito bern, que neste Pals existem vrios produtos, dis-
trihuidos e indicadosao povo brasileiro, ciue, pelas sums origens,
tern proibicla sua venda onde são produzidos, principalmente no
America do Norte. V. Exa. lcrnhrou, muito bern, o caso triste do
talidomida. Agracleço, mais uma vcz, o aparte de V. Exa., que tibo
hem se enquadra em meu discurso.

A rneu ver, devem scm tornadas aigurnas providências, como a
criaçio de indá.strias regionais de medicamentos de priniei-
ra nccessidade. Chamo de medicamentos de prirneira ,neccssidade,
Sr. Presidente e Srs. Deputados, aqueles que nos foram ditados pela
nossa experiCncia profissional no trato diuturno dos assuntos que
silo o jmperativo (IC nossa miiitibncia (IC md ico Silo os scuinles

VermIfugos - (le imma mancira gciaI
Ferruginosos

Aspirina

Vitaminas, principahnenie complexo B e vitammna C

Sulfa e sulfonas
±\ntiliiótito 	 ( I )i)1Ib(cnd(fldo toimicilimia. cloranftnic(1l v tetra-

ciclina

Q uinuoterapicos pa ra tuhercu Iosos

Soros artificiais

Produtos biológicos, que silo solos c va(i.flas

São nove apenas, Sr. Presidente e Srs. Depulados, IIL(S (Bit,
tenho a certeza, irão resolver esse gravissimo prohicma (Ia POPU-
lação pobre do nosso Pals, cm 80% dos casos.

Coin esses nove medicarnentos padronizados no Brasil, tere-
mos acabado corn a exploração desenfreada que vein sofrendo nosso
povo, que vem pagando por des OS prcços exorbitantes que y e-
mos em todo o Pals. Soinente assirn teremos resolvido a questão.

Não acredito, Sr Presidente e Srs. Deputados, no congeia-
mento dos precos e nern rnesmno na estabiiização dos rnesrnos coot
rclação aos gêneros de primeira necessidadc e muito menos coin
relacão aos medicamentos.

E necessãrio que encarernos esse assunto coin toda a scriedade.

0 Sr. Pinto Coelho - Sr. Deputado Sctte (IC Barros, ouvi a
solucão rue V. Exa. pretende dar, a firn de melhorar ou, pelo menos,
barate.m a preço dos rne(licanien Los.
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0 SR. SETTE DE BARROS 	 Pcdiria a V. Exa. nobre
Dcputado, quc inc ileixasse concluir minha exposiçäo, antes de for-
mar urn JUiZc) (10 que proponho, paPa, (ni ia. d ar 	 sua opin lila,
ci ue, de qualquer maneira, será respeitada.

0 Sr. Pinto Coelho - Ficarci agUar(iarldo Mu IC) 0I)rlgad()

0 SR. SETTE DE BARROS Creio, nobre Deputado Pinto
Coelho, que a nacionalizaçiio (in nossa indástria jamais serl conse-
guida, porque não a conseguirarn Os paises nacionalistas corno os
Estados Unidos, a Suécia e a Franca. Isso porque a indiistria dc mc-
clicamentos nib è mais urn truste! E urn cartel internacional, for-
inado por grupos curopeus c americanos, e é cssc cartel internacio-
nal cjue mantérn 0 monopólio dos sais componentes dos rernédios.
Não vamos pensar em nacionalizar cssa incliistria porquc, nurn pals
corno o Brasil, nibo possuirnos o sal mais simples, quc é o sulfato fer-
roso. Em Minas Gerais ha o major depósito de ferro do mundo.
o que é o sulfato ferroso? NaIa mais é do que a ferrugein. E impor-
tamos a ferrugem porque não temos concliçöcs de produzi-la.

0 Sr. Pinto Coelho Nobre Deputado Sette de Barros. Assi-
nei a Indicaç5o que V. Exa ira apresentar no Sr. Governador (10
Estado, no sentido da criacäo cia FARMIG, porque a gentileza corn
que V. Exa. me distinguiu, solicitando a minha assinatura naqucla
Indicacão, nibo poderia 5cr retril)ui(la de outra forma. Reservo-me,
entretanto, 0 direito de cstudá-la melhor, pois o Governador, aten-
dendo a Indicacão, que scrá certamente aprovaula pelo Plenãrio, tal-
vez envie a I\lcnsagein a Asscmhléia. Quando a Mcnsagem for envia-
da, cu procurarci estuclã-la coin aprescntarcj crncndas ou
votarci contra, se necessáiio, porque •niio vejo a possihilidade (IC sua
cancre[!zaçao. Infclizrnente, o quc V. Exa. pretende nSo é viável,
principalmcntc pclo quc V. Exa. mesmo acaba dc clizer: os sais
in(lispcnsáveis A fablicaca() (Jos medicarnen los seräo importados,
e n5o tercrnos cobertura cambial para essa importaçSo. OS produto-
res dos sais no estrangeiro farilo tudo par (lificultar a fabrieaçiio
dos inedicarncntos ncssc laboratório do Estado quc V. Exa. prctcn-
(Ic criar. Por isso, a irn i)orta c ibo , julgo eu, é quase impossivel. l)csta
forma, a proposta quc V. Exa. ira apresentar no cstudo do Gover-
nador do Estado é inexeqilIvel, porque dcmandará capital cnorrnc,
facilidades carnbiais e boa vonta(le dos laboratórios estrangeiros em
fornecer a matéria-prima, on seja, os sais indispensávcis a fabrica-
cilo dos medicarnentos.

0 SR. SETTE DE BARBOS Em parte c em principio, V.
Exa. tern inteira u .aziio. 1Ias quero lcrnhrar a V. Exa. que csse la-
boratório (10 Estado ira produzir apenas nove mcdicarnentos a bai-
XC) (US!)). Tanto isso é verdadt, quie tuna irlga (IC sulfalo frrroso.
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fal)ricad a pelo labora torio do Estado, custará 1 cruzeiro, no passo
que, vendida nas famniãeias e drogarias, sendo foruccida por labo-
ratórios seuliados acui, cstá custando mais dc 70 cruzeiros.

Nós, corn esse Projeto, n5o interferiremos na econoinia de
outros laboratórios . Os produtos fabricados pcla industrin quc preco-
nizarnos irilo beneficiar aquelas classes que hojc nSa tern condiçSes
(IC comprar rnedicarncntos. 0 nosso Projeto não influirS na eco-
nonuia dos granules trustes internacionais, o que nos tranqbiliza,
porque, se interferisse, tenho ccrteza, poderia de fato ocorrer aqui-
lo que V. Exa. IflcllciOflOU.

Esclarcço ad) nobre Deputado clue, quan(lo Deputado Federal,
apresentei, em 1962, uni Projcto ncsse scntido. Tive 0 CUida(iO de
procumar as organizacScs estrangeiras sediadas em nosso Pals, hem
comb tive o cuidaulo dc conliccer o parcccr oferecido ao Projeto
pelo Ministéri() di Saibde e pelo 1)epartamento Nacional de Fiscaliza-
çSo da 1\Icdicina. Posso clizer a V. Exa. quc, dos 25 projetosapre-
se.ntados coin a finalidade dc resolver esse problcma da indñstria
farmacCutica nacional, sornente o (Ic autoria clesic modesto Deputado
foi aprovado, inclusive pela Embaixada Norte-Americana.

0 Sr. Pinto Coelho - Eu felicito V. Exa. pelo Cxito alcan-
cado. Infelizmente, nSo conseguirnos, ate hoje, o resultado prático
que V. Exa. pretcndia e que seria motivo dc alegria para todos nós.

0 SR. SETTE DE BARROS - Realmente, inns C que sal
quela Casa e nao houve, 15, quern mostrasse interesse pela matéria.
0 Projcto estS dormnindo nas gavetas clas comissSes técnicas da Ca

-mara Federal.

0 Sr. Pinto Coelho - Entre Os nove rnedicarnentos enUrne-
rados por V. Exa., a scrern fabricados pelo laboratOrio ula FAR-
MIG - C este, SC 1150 me engano, 0 norne que se quer dar a sociedade
de cconorniuu rnista - V. Fxa. inclui a iuimzuriuiina 	 Puu uintn a V.
Exa . comno poderiamos conseguir esse pr.aiutC, s( uk 	 j)ropu'ie)la)lu.
(IC laboratómios estrangeiros?

0 SR. SETTE DE BARHOS Quando ru fl( iufinu S fabri-
cacao dcsses produtos, nSo cjucro dizi . ..que cs;a hikric:i( '.-ao Se taça
neste ou naquele laboratómio existente no Pals.

0 Sr. Pinto Coelho - Parcce-mc que V. Exa. Ci iSSI (I ICC S(miaIil
fabricados no laboralorio que sc pntende criar

0 SR. SETTE DE BABROS - V. Exa. ui)u (Oi)uI)P(cfl(l(. I)is-
S( (la fahricacao desses produtos de urn mnodo "CI-A! ()u cntSo iiSo
podeuiios talar cmii indibsiria brasileira ulc f m'muiacIi ! Neni imiesmum as
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laboratórios estrangeiros, aqui sediados, importam matéria-prima de
sua matriz no exterior.

0 Sr. Pinto Coelho -- Exato. Existe urn certo convênio entre
eles para a importacão. A coisa é tho bern arranjada que temo não
podermos entrar nisso. Sabe V. Exa que a tetraciclina so é dis-
tribulda a trés on quatro laboratórios, entre os quais o Pfizer e o
Squibb.

0 SR. SETTE DE BARROS -- Alas nós iriarnos comprar a
tetraeiclina e a penicilina em grandc escala e não embaladas. Corn-
prariarnos o produto pala embalã-lo aqui.

0 Sr. Pinto Coelho - E exatarne.nte o que des fazern.

0 SR. SETTE DE BARROS - Mas fariamos a embalagern nos-
sa, a preco muito mais baixo do que o das farmácias. V. Exa. sabe
que o que encarece o produto é a embalagern. Muitas vezes o fras-
CO C a roiha I icam inais caros do que o próprio conteiido. Encarecem
ainda mais 0 pro(lLitO as embalagens de papel celofane, is VCZCS corn
urna aprcsentacio de primeira qualidade, o que será abolido. Se con-
seguirinos realizar esse intento, o produto poderã ser lancado 70%
abaixo do custo. Não é justo que deixemos de tentar fazer alguma
coisa em beneficio daqueles que mais necessitam, apenas por temer-
inos a impossihilidade de realizacão do piano.

0 Sr. Pinto Coelho - Niio podemos deixar de louvar o es-
forgo de V. Exa. no sentido da concretizacio desse intento, mas
não podemos comungar corn o mesmo otirnisrno de V. Exa. quanto a
cficiência de urna niensagein do Governo a esta Casa. Ha tempos,
houve providência do Governo Federal no sentido de que cada
lahoratório tivesse (lois OU três produtos cujos preços não pudessem
ser majorados. Hoje nem isso existe mais. Corn aquela providência,
os medicos encontravarn a possibilidade de fazer o receituá-
rio, principalmente para as pessoas mais necessitadas, dentro des-
ses produtos. Hoje o que SC ye é que o Governo nada tern feito para
impedir a elevacão dos precos dos remédios.

0 Sr. Ddtton Canabrava -- E corn grande satisfacão que esta-
mos ouvindo o discurso de V. Exa. sobre esse momentoso tema.
Conheco de perto as dificuldades dos medicos, principalmente para
atender Os indigentes.

Dc nada vale entregar a receita ao doente, se nao
the damos tambCm os medicarnentos. 0 homem que se submete as
dificuldades e no sacrificio de enfrentar urna fila de arnbulatório
de hospital realme.nte nao tern condiçöes de comprar os
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reinédios quc Ihe preserevemos. Assirn, a assistência não estará coin-
pleta. E funcäo (10 Estado solver essa dificuldade.

Ao contrário do nobre colega, Deputado Pinto Coelho, acho
perfeitamente exeqiiivel o Projeto de V. Exa., porque a questiio
da indiistria farrnacCutica se assemelha rnuito A (10 engarrafamento
de agUar(leflte. A ininha terra é grande produtora de aguar-
dente. Os produtores de aguardente não siio os que ficarn ricos,
rnas sim Os engarra fad ores, os distribui(lores, de vcz que fica mais
earn a einbalagern (10 que a distribuicäo. A FAB1\IIG -- nao sci se é
bein este o norne que V. Exa. (leseJa dar i' t ernpresa - beneficiar-
-se-ia porque não tern cxigCflcias dc elfll)alage!11 on (IC distlil)Ui-
çäo, que tanto encarecem 0 plo(lUtO . Apenas forneecria aos hospitais
de indigCncia, corno parte da cota que 0 Estado deve aos hospitais
e nunca paga. A ajuda do leito-dia que 0 ESta(l0 (leve dar por lei
do nosso qucrido mnestre, o ex-Sccrctãrio Dr. Bacta Viana, näo é paga
aos hospitais . 1)csta forma, os hospilais poderiarn receber CSS
cota atravCs die medicainentos sirnples, gastos (liariarnentc ern vasta
(scala, corno simifatos ferrosos, pipelUZ I fla, (loran lCfli(Ol, analgCsicos c
barbitiricos, urna pequena gaina de medicamentos que atendem a 901/.
dos casos dos hospitais. Cumprimento, pois, V. Exa. pelo trabaiho
que teve ao cstudar tao bein o Projeto e faço votos par que esta
Casa o aprove e quc, sanciona(lo pelo Governo, se Iransforme em
lei, par o bein dos menos favorecidos da sorte em Minus Cerais

0 SR. SETTE DE BARROS - Agradeco o aparte do nobre
1)eputado DMton Canabrava, (lud rnostra, muito bern, que procur(,
de rnaneira simples, resolver, pelo menos em parte, esta situacäo an-
gustiosa por que passa o povo l)rasilclro.

0 Sr. Waldotniro Lobo - V. Exa. me permite urn aparte?

0 SR. SETTE DE BARROS - Concedo o aparte ao nobre
1)eputado Waldon1iro Lobo, (Inc, apesar (IC nao Sec medico, é hoinemmi
realmente entrosado no assunto, porque rnantCrn, ern Belo Ho-
rizonte, urna grande obma (IC assistencia, que é (I scu sanatorio pam
tuberculosos pobres.

0 Sr. Waldonmiro Lobo -- No bce Deputado, acre(lito piamilen-
te na sua intenção. Mas, se V. Exa. apresentasse urn projeto que,
corn a nossa aiuda atravCs da apresentaçäo de elnen(tas, pudesse sec
transforrnado em lei, depois de devidamente enquadmado nos assun-
tos dc que trata no momento, poderiamos, de fato, heneficiar aqueles
que precisamn. Mas, nobre Deputado, o que V. Exa. quer é que o Go-
vemno nlan(le puma esta Casa umna men.sagemn. I'ode ficar V. Exa.
absolutarnente certo (IC que, se essa mensagern para cã vier, já virá
ao saboi da política . Term mais inieresse politico do clue social.
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A mensagern (JiJO o Governo mandaria para esta Casa dove-
na sen substituida por urn projeto de V. Exa. A mensagefli (to Go-
verno estania criando mais urn eabide de ernpregos. Acredito na
sua boa-f6, Depulado, mas as verbas federais (leslinadas a institui-
cOcs do canidade cm todo o Brasil flao obedecein aqucla exigeflcia
do Piano do ApIicaco, por incrivel quo pareca. Para que as insti-
tuicôes receharn as verbas federais, precisarn obedecer ao Piano
de Apiieaço Entao, inanda-se c piano pedindo i111quinas, rubS X
o outras coisaS. Sc no mandarnos o piano näo recebernos nada.
Sc inandamos, esSa verba tern que ser aplicada. Assim, compra-se
autornóvel; compra-se eserivaninha c outras coisas quo não interes-
sam as instituicOcs . Minba Fundaçao tern gahinete (IefltariO muito
bern montado, ate no cscola. As instituiçöes tern quo vender urn ga-
binetc (lentário e comprar outro, para receber verba. 0 trabaiho nos-
so senia o de derruhar essa mania que cbs 1Cm. Vou exemplificar
recebi do MinistCrio da Sa,ide 1 milhão para comprar iivros. Mas
o doonte está prccisando é de medicarnentos e cobertores. Contudo,
so no comprarmos os livros, as contas não serão aprovadas. Depois
os jornais, quo não cstão bern informados, vêrn dizer que as contas
do tal instituicäo nCo foram aprovadas. Devo dizer que cornprei os
Iivros. Tenho aqui os recibos. V. Exa. poderá ver. Tenho aqui:
bii)iia, dicionários etc.

0 SR. SETTE DE BARROS 	 Do fato, aqui estho 829 contos.
Enciclopédia Delta Larousse; Caidas Aulete; História do Brasil.

0 Sr. Wakiotniro Lobo - Ora, as possoas analfahetas nao vo
len História do Brasil. Mas tomos que usar a verba. Eu usei.

0 SR. SETTE DE BARROS Sr. Deputado. Agradeco o apar-
to de V. Exa. Creio quo poderiamos resolver, em parte, esse pro-
blema.

Essas inclástrias rcgionais seriarn instituicöes apoiadas de
maneira ostensiva pelo Poder Püblico e scriarn sempre socie-
(lades do economia niista em quo esse inesmo Poder Póblico, delas
participando, responderia pela sua parte do supervisäo e ndo pelo
seu funoionarnento total.

Uma seguncla medida a so adotar, como soluçao visando ao
atendimento o a concretizacão do objetivo comum, seria a instituição
do laboratórios- piloto nas Faculdades do Farmécia, quo teriarn, como
razão prccIpua do ser, o atendimento dos hospitais, de clInicas e dos
institutos sediados naqucia região. Já existe, ern pleno funciona-
mento e corn magnificos resultados, urn laboratório que funciona na
tJniversidade de Minas Gerais, no curso de Farrnãcia e Bioquirnica, fa-
bricando inedicainentos necessérios no Hospital das Clinicas da
referida Universidade.
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Como terceira J)Iovidencia, tarnljeiii lao jinjiortanle (01110 as
dernais, teriamos a instituicéo do cré(iito especiaiiZa(IO as organiza-
çöes nacionais, par quo ems 1)uclessem sobreviver e inolhon so expan-
(un, reSpoflsal)iliZan(IO-Se pom CSSC setor (IC tao nlagna importancia.

TainhCin ê mister one so a(loto provi(lCflcia cnian(io a obrigato-
rio(Ia(le (10 eStlI(tos farinacológicos no Brasil, antes (10 lançamonto
(10 especialidades novas quo puma 'aqui venham, porqUe, Sr. Presi-
dente e Srs. Deputudos, o povo bmasileimo consome me(Iicarnentos
vind Os (IC fora do Pals, con fiando a penas no f1011iC (10 hIl)orbllóI'iO
quo os fabnica e nu hula quo ((S acoinpanha

Acitna do tudo, Srs . Deputados, vein urna pI'ovi(Ieneia que
não pode ser ditada somente por palavras. E a formaçibo (be unia
consciencia nacional quo vise a atender ib irnportância (iesso assunto
e evitar sobretudo o seu tratamento deinagogico.

Como acahararn do ouvir, a finalidade (IC ininha presenca
nesta Trihuna é prornover a adequacbio dessa indñstria a reali-
(lade brasilcira . E pmeciso que so faca urn planejainento (10 consu-
mo e da distribuico dessos medicarnentos, do boa qualidade e em
quanti(lade suficiente, colocados no alcance do todos, corn o fini
primordial (10 amparo a saüde do flO5SO povo. E do so exigir que 0

medicamnento seja, aeimna do tudo, coioeado a sun (Iisposiçao, guam-
dando as caracteristicas di boa qualidade, pmeço acessivel C (liStFi-
buição equâninle dentro (las cxigências cllnico-terapêuticas.

Aqui em Minas Gerais, ha uns oito on (lcz moses, live a oportu-
nidade do apresentar a esla Casa urn Projeto criando uma fábriea
(10 mncdicamcntos, na forma do sociCda(1C (IC econornia mnisla, que,
por lei haixa(Ia pebo Govemno Federal, foi arquiva(1() porque SC

Iraduzia em aumento (Ic (lCsJ)cSnS im ra os cofres pubiieos e con-
trariava urn dispositivo legal: projetos dossa natureza sornento p0(1cm
ser aprosenta(loS pelo Executivo. Assirn é quo anexo hoje a esto meu
discurso aquclo Pmojelo quo cria a FAW\IlG e uma lmlicaçibo no Exnio.
Sr. Governador do Estado, a firn do que S. Exa . reineta a esta Casa
a iiiatCria cm forma do projeto.

Farei, também, uma sugestão C urn apelo as Faculdades (IC

Farmácia se(liadaS no Eslado do Minas Gerais, como as (IC Belo ho-

rizonte, Ouro Preto, Juiz tie Fora o Alfenas, para quo estas entreni,
(lecisivanlente, no campo da producão dos rnedicarnentos básicos,
jâ anleiiormeflte indicados, e, almavCs do convCnios Corn os hospitals
assistcnciais dcssas regiöes, forncçarn os medicamentos quo, ceila-
rnente, estäo faltando par o atendimento (la nossa popuiacão pobro.

Aqui está, Sr. Presidenle, a Indicacão a ser rernetida no Sr.
Governador Israel Pinheiro, Indicaçao esta que tom, corno todos
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os projetos bern intcncjonaios (testa Casa, a assinatura cia totalidade
dos seus componentes, cia ARENA c (lo MDB, scm coloraçao politica.

Sinto-me orgulhoso de pertenccr a urna Casa cujos represen -tantes, cm Sc tratan(to de iniciativa rc'levan[e C quc iri bcncficiar a
COictjvi(ia(je, Uflem-se nurn so hioco, corno aeofleceu corn esta minha
Proposicao.

INDICAcA0

Os DcputacIos que esta assinain vein indicar ao Exrno. Sr.
Governador (10 Estado de Minas Gerais a conveniêncja do organi-
zar urna sociedade (IC acOes C eCOflonlia mista corn it clenorninaçoo
de Produtos Farmacêutjcos de Minas Gerais S/A - FARMIG.

Art. 1." -- Flea o Governo (10 Estaclo (IC Minas Gerais autori-
zado a organizar sociedade por açOes, (IC Ceonomia mista, corn a de-
nominaçOo de Produtos FarmacCutjcos de Minas Gerais S/A. -
FARMIG, cujo objetivo serO:

procluzir e vender, a baixo prcço, a Secretaria do SaOde
e Assistência, 0 Santa Casa 1c Misericórdja e a outras entidades filan-
trOpicas do Estaclo os Inedicarnentos indicados no art. 2.;

II	 procoder a pesquisas quimicas relativas 0 sintcsc de no-
vos prodlutos potencialinente ativos;

HI - prornovdr o estudo fitoquirnico (las piantas da flora
brasilcjr i quc possam aprcscntar l)1opricdIadcs terapêuticas;

IV cstirnular, através (IC assistCncja técnica e financeira, a
instalaç5o, no Estaclo de Minas Gerais, tie laboratórios pertencentes a
empresas de capital essencialmente nacional;

V - Cooperar corn a Sccrctarjc do Saticle e AssistCncia no
combate a doenças cndCrnicas, forncccndo gi'atuitarnent 0 populaçiio
pobre do Estaclo de Minas Gerais os rcrnédios ncccssOrios ao trata-
inento daquelas moléstias.

Art. 2. - os medicainenfos a quo se refere o artigo 1. 9 serao,de preferência, os seguintes:

I - verrnIfugos em geral;

II - ferruginosos;

III - aspirinas;
IV	 vitaminas, principalmente C e as do conipiexo B;
V -• sulfa e sulfona;
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VI	 antil)ióticos, compreendenclo penicilina, cloranfenicol e
tetraciclina;

VII	 quirnioterilpicos I M I 'll tu hcrcu iosc

VIII - soros artificiais c
IX - 	 prodlutos biológicos (1)111(1 50105 C vacillas

Art. 3. 	 - A 1lSSiStCflCia financeii'a (IC (Itiv tU•i (( artig(( 1.
seril dada em colaboraciio (Oil! ((S CSIUI)CICCiIIlClltOS (IC (rC(Iil(( (IC

que o Estado seja acionista.

Art. 4 •9 - 0 capital da FA 11MIG scia de C1-8 2.000.000 .000
((Jois huihocs (IC ciuzeiros) , ( liVi(li(1OS Ciii açocS (IC hum mil cruzeiros
(Cr8 1.000), corn clireito a voto.

ParOgrafo Onico 	 A participac5o do Estado dc Minas Gerais
no capital cia FARMIG SCru, (IC, no IflhlliliLO, SCSSCOIU por CCOIU (60%
do capital social.

Art. 5. A iutcgrahzacao (10 capital (to ESIU(l0 (IC MifiiS Ge-
rais serO feita Corn 0 1)rO(IUtO cia 1axa (IC Sa0de P0hlic1, WIC jj((

criacla e se cobrarO, a partir (Ia puhlicacad) (lesta lei, Jun taIflCI1 ft Cull!

o Imposto de Vendas e ConsignacOes, na base do 5%
ParOgrafo Onico - Os 6rg5os arrecadaclores do Estado dCpOSi-

tarSo, ate o dia dcz (10) de cada ILIeS, na Caixa EconOinica (10 Est-l o
do Minas Gerais, a erCdito da FARMIG, o pro(iuto da aiICCa(lUca()
da Taxa do SaiSde POblicu relativa ao mes anterior.

Art. G. = Para atender 0 parte do sua subseriçau do capital
social, o Governo do Estado de Minas Gerais transfeiiiO 0 FARI\IIG,
pelo valor cia avaliaçOo feita nos termos do l)ccrcto-Lei n. 1 2.627,
de 26 de setembro de 1940, 0 LaboratOrio de Pro(lutOS Faiiiiacuticos
do Instituto Ezeciuiel Dias.

ParOgrafo Onico Em lecorrencia da transferCncia patrimo-
nial a que se refcre o artigo, ficarO a FARMIG obiigada a receber o
pessoal (10 Laboratório tie Produtos FarinacCuticos do Instiluto Eze-
quid Dias, contratado de acordo COIn U Consolidaciio (las Leis do Tea-
baiho.

Art. 7Q - Enquanto o Estado tie Minas Gerais for acionista,
serão publicaclos no órgiio oficial do Estado, dentro do oito (8) dias
de sua realizacSo, todos os atos, contratos e acordos do valor igual
on superior a hum rnilhão de cruzeiros (Cr8 1.000-000) celebrados
pela FARMIG.

Art. 8. 1 - As acOes subscritas pelo Estaclo de Minas Gerais
somente poderOo ser alienadas corn autorizaçOo da Assembléia Le-
gislativa.
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Art. 9. - A FAR1HG estarA isen ta (10 pagarnen to (IC qual-
quer imposto ou taxa cstadual, enquanto o Estado de Minas Gerais
participar de seu capital.

Art. 10 - 0 Govcrno do Estado nAo cobrarA, nein permitirA
que se cobre, qualquer iinportAncia a titulo de rcmuncraçAo pelos
serviços dc incorporaçAo da sociedadc cuja organizaçao Sc autoriza
nesta lei.

Art. 11 	 Os diretores da FARMIG farSo declaracAo (Ic bens
nos termos da Lei n.° 1.218, de 3 de fcvcreiro (Ic 1955.

Art. 12 - Enquanto o Estado for scu acionista, a FARMIG
aprcsentarA anualmente no Tribunal de Contas todas as contas e o
balano (10 exercicio anterior, sendo o rcprescntante (10 Estado na
assernbléia geral dos acionistas 0 fiscal do fiel dumprimdnto das
decisöes daquele Tribunal.

Art. 13 - 0 Poder Executivo rcguiamcntarit a presente lei
dentro de sessenta (60) dias (IC sua publicaçAo.

Art. 14 - Esta lei, quc cntrará cm vigor na data de sua pu-
blicaçao, revoga as disposiçöes contrArias As suns.

Sala (las Reunioes, 18 (IC outubro dc 1965.

Selle de BUFfOS - Salim Nacur 	 Manoel Costa	 Délson
Scarano - Jehovah Santos.

riêflcia comb medico (IC regiao interiorana que a gran dc maioria (Its-
ses doentes se torna irrecuperitvci por faltar-lhcs recursos financei-
ros pam aquisicao dos reméclios quc lhes são prescritos.

Quando, corn grande honra, cxercdrnos 0 mafl(latO (le Deputa-
do Federal por nosso Estado, tivernos ocasiao (IC sugerir, mecliante
Projeto, a criacab (10 Fundo Nacional de Pesquisas Farmacêuticas,
tbcstinatlo a incrernentar (lescobertas (IC flOVOS medicainentos, a fiw
(IC SC evitar o pagament() (IC pesaclo.s rolJ(ilhieS it industria alieni-
genii (plc, além (Ic prOvoCar a cVaSa() de preciosils tI ivisas, encare((,
sobrernodo, aqueles produtos.

Os exaustivos cstu(los cjuc fizenios sobre 0 assunto ora Ira-
tado cre(leflCiarn-flOS a propugnar pcla organiZacAO, diU Minas Ge-
mis, da FARMIG, que propiciarA a rccuperacito de enorme parcela
(IC nossa populaçAo, cujos larcs são constantcmcnte atingidos pcla
niorte, por lalta absoluta dc rCrflé(iiOS

O êxito das atuais sociedades de economia mista existentcs
em nosso Estado faz-nos crcr que a meihor mancira (IC se enfren-
tar corn succSSo o cruciante problema aqui cogitado senut a criaciio da
Pmodutos Farmacêuticos (IC Minas Gerais S. A. - FARMIG, razat)

pela quaI Os nobres e eselarecidos i)eputados, corn assento nesta As-
seinbléia, apoiaraO, por certo, a nossa oportuna iniciativa

Selte de Barros

* * *

Justit'icaliva: - Torna-se desnecessArio proclamar a importân-
cia do prcsente Projeto que, se convertido em lei, virA, sem (luvida,
minorar os sofrimcntos (Ia classc pohrc (10 Estado, a qual, eiTi
virtutle dos preços proibitivos dos remétlios, n5o pode, em caso de
moléstia, adquiri-los, ficando, portanto, A mercê apenas da reacão
de seu combalido organismo.

Não basta somente a assistência médica a pessoas (lesfavole-
cidas pela fortuna, cis que, scm o uso, por parte do paciente, da me-
dicamentaçAo adequada, os facultativos nSo podem, é óhvio, fazer
curas.

A criação da FARMIG darã ao Governo do Estado, que deve
ter, permanentemente, a sun atençAo voltada para a sorte dos humil-
des, Os incios necessArios no cornbate das docncas, endêmicas ou não,
colocando ao alcance da holsa popular os medicamentos referidos
no artigo 2. 9 do Projeto em foco, os quais denominamos remédios
de primeira necessidade.

Data já de longo tempo a nossa luta em prol cia assistência
aos doentes pobres, em virtude de ter demonstrado a nossa expe-

Mannesmann

O SR. JORGE FERBAZ:

Sr. Presidentc, Srs. Depulados

Feiizrncnte, o Govenno do Estado atenden it nossa a(lVCrtênCia,
feita desta Tribuna, responsabilizando nAo so o Governo como tarn-
bent ((S (I IIetorespresi(Ient(s (los hancos do Estado por qualquem
omrnssao (IC partC dos representantes dos Bancos (lC Crédito Real,
Mineiro cia Produçiio e Hipotecitrio e Agricola, na cliscussito c apro-
vacao (las contas 	 (In 	 Cia. 	 Sidcritrgica 	 Mannesmann, 	 na
reuniao realizada cut 	 (be junho (be 1966. Tendo comparecido A
reuniao anterior, comb acionista que sou d  Cia. Side-
nuirgica Mannesmann, de vez cim' sou titular de urna acão no
pontacbor, e como nAb pretendia coinparecer it Assembléia Geral Ex-
IraOI(Iiflania, realiza(Ia em 11 de junho, aciverti o Governo corn respeito
a quabquer omissAb nas ciiscussAes das contas da referida Cia. Fe-
bizmentc, ordens foram dadas, e vcio do Rio de Janeiro o advogado
(10 Banco (IC Créclito Real, ilustrc e antigo militante (10 Forum tie



- 238

Belo Horizonte e, hoje, urn dos mais atuantes no Forum do Rio de
Janeiro, Dr. VSlter Aquino, que Compareceu àquela reuniSo e,
como rcpresentante do Banco (10 Estado, tcve oportunidade de (us-
cutir as contas da Cia., Iançando to final do ata, entSo mandada Ia-
vrar, a irnpugnaçSo dos contas rclat jvas ao ano dc 1965, no mcsmo
tempo em que estranhava nSo constar daquela reuniSo discus-
são sobre o problema (10 paralelo (Ia Cia. Siderürgica Mannesmann.
A impugnaçao do ilustre represent-ante dos bancos oficiajs do Esta-
do, naquela ata cia Asscrnbléia Geral Extraordjnãria, foi feita nos Se-
guintes termos:

"Pdiu a palavra, .peia ordcm, o Dr. Válter Aquino, que, na
qualidade de representanle dos acionistas do Banco de Crédito Real dc
Minas Gerais S.A., Banco Hipotecário e Agricola do Estado de Mi-
nas Gerais S. A. e Banco Mineiro da Producão S. A., disse que os
trés referj(ios bancos não poderiam aprovar as contas (10 excrcicjo
(le 1966, sent fosse ventilada e debatida a grave questSo dos
titulos cia Mannesmann, no chamado mercado paralelo, cm razão
(lOS diSpOSitivos legais que passava a citar: art. 121, parãgrafo 1.°;
116, parãgrafo 7., e 122, parãgraf() ãnico, todos (Ia lei de SO-
cicdacie 	 por 	 acOes, 	 (ieclarando 	 este 	 üitirno, 	 tcxtualmcnte,
quc "Os (liretores que, convencidos (10 nSo-curnprirncnto
dessas ohrigaçöes OU devercs por porte dc seus predccessorcs, deixa-
reni tic levar ao conhcciraento (In Assinibléja ('ci .il as irregularidades
verificadas, tornnr-se-jjo por cbs suhsidiariaincnte responsáveis
Assim, OS bancos scus rcprescntados nSo poderiam votar on apro-
var as contas, na hipotese (IC a atual l)irctoria omitir-se no chama-
mento it responsabiliilaii e da Diretoria anterior, face as irregulari-
dades por cia omitidas no chamado mercado paralebo, em detri-
menlo (In economia pul)lica .Se assim o fizessc, estaria a atual Dire-
toria asstlrnincjo idêntjca responsabjljda(ic em face da lei. Alérn dos
motivos legais citados, a responsabibi (ladle do "pa ralebo" viria no fu-
turo, pela acao dos prejudicados, alingir 0 patrimônio (Ia empresa
() Prcsidente chaniou a atençao do Assemhléia no sentidu de quo
a ressalva proposta oil pebo Dr. VSlter Aquino jã se
encontrava inseri(ia no que oferecera o Dr. Roberto Pompeu e,
assim, propunha i Casa, em votacao, a proposta do Dr. Rober-
to Pompeii, corn o a(litivo solicita(]() pelo Dr. Gustavo de
Azevcdo Bronco, 0 (JUC fiJi aproVa(IO, deixandi) (IC votar aqucles
que estavarn legolniente impedidos .Asc guir, votou também a
Assembléia fosse incluiila na ala a iessaiva (10 Dr. Vâlter Aquino
A seguir, o Presidcnte, atendendo S pauta dos trabaihos, passou
S segunda parte, oil seja, S complenientac5o dos rnenhl)reS cia I)i-
retoria e respectiva rcmuneracSo. Pediu a palavra o acionista Vál-
ter Caniato, que propôs fosse o assunto objeto de outra assem-
bléia quanto S complernentaçSo dos membros da Dirctoria, deliberan-
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do esta apenas a porte rclacionada corn a rciiiuncraciio. Posta 0 pio-
posta cm discussSo e niiiguéin desejando fozer uso da palavra, o
Presidente colocou a mcsma em votaçSo, tendo sido unanimemente
aprovada. 0 Prcsidente, assim, colocou em discussão apenas a I)ar-
Ic coricernen Ic a rclflUneraçao da I)ireloria . Coin palavra, 0 Dr.

Geraldo Pereira da F'ons&ca propos ciue dita renluneracSo fosse fi-
xada ciii onzc milhOes, oitoccntos c quarenta mil cruzeiros, para OS

clirctores quc cxerccrain os scus mandatos ate o niês de abril (to
correntc ano, fixada a remuneracSo de 120 milhöes (Ic cruzciros
porn a atual Dii'ctoria, incluindo-se O5 novos diretores a screm dci-

[Os, oportunarnente . Esso rcmuneraçSo cornprccndc todo o ano cm'-
refltc, C flSO seria necessariarnente itespcndida no seu total, mas
scria reparti(la entie os diretores, no forma dos eslotutos

A primeii'a porte, refcrcntc S rcsponsabilidade (10 Sr. Govcr-
nador (10 Estacto C dos bancos cstatais, no scntido dc ressalvar os
interesses (10 Estado, parece quc foi plcnamcnte curnpri(la pelo Dr.
VSltcr Aquino, que rcpresentou os bancos naquela rcuniSo. Não pode
O Govcrno (10 Estado, bern como os Prcsidcntcs dos bancos, limitar-
-Sc soinente a esto nle(lida. Devem proceder, descic logo, a pericio
(ontab)iI nas contas do ano dc 1965, para então promover judicial-
monte a responsabilidall c d a Dirctoria c, Inais tar(Ie, a anulac5o
lu at() pratica(Io pcla Assembléia realizada cm 11 dc marco. Fica a
advcrlência ao Govcrno do Estado, no IUC se rcfcrc S dcfcsa dc not
patrimônio clue é do povo rninciro. NSo falo agora em defesa dos
investi(lores, claquelcs quc cntrarom coin i.nhciro no mercodo por11-
1cm . Falo cut dos intercsses do proprio Estado, On SCJO, (10

patrirnonio do Estado, rcpresefl ta(Io pilas aç O(S sul)scritas por trés
grandes hancos do Estado.

Fui procurallo, Sr. Prcsidente, Srs Deputados, pot urn grup()
de trobalhadores cia Cornpanhia Sidt'riirgico Mannesmann, operSrios
e funcionSrios daquela Coinpanhia, que reclaniam - é uni angulo
novo uue tratorci desta Tribuna, umo vez quc a nossa denuncia, no
que se refcrc S clefesa dos investi(Iores do Companhia SicicrSrgica
Mannesmann, tent Si(IO rcitero(Ia c felizniente confirmada . E)cvo (0-

rnunicor aos Srs. J)epulados auc, no Sltiina viagern que fiz ao Rio
de Janeiro, live a oportunolade (Ic cntrar cut coin o Gene-
ral Airton Salgueiro, no )16pri() local cm quc se estS realizanclo o
registro (las promissórios cIa Mannesmann c dc oulros coinpanhias,
eni v!rtU(Ic (10 Besoluçao n. 24, (10 Banco Central. Rccebi (las
inSos (10 General Airton Salguci to dOl)la integral (IC todo o iliqueri to
feito pela ComissSo Federal de InvcstigacSo, sob a presidência
(10 (ita(IO General, pot (Ielern(inuCao (10 Sr. Presidcnte (to Republica
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Os autos desse processo cst5o a (lisposiç5() dos Srs. Deputados quc
queirarn confcrir as dentincias trazidas por nós a esta Casa, corn o
que foi concluido no inquérito. Posso (leclarar aos Srs. Deputados que
as denüncias foram confirmadas integralmente pela CornissSo Fede-
ral (IC Jnvcstigaçao dcsignada pelo Sr. Presidcntc do Hepiiblica

0 Sr. General Airton Salgueiro foi convocado para coinparceer
a esta Assembléja C (tar conhecirnento aos Srs. Deputacios (10 apura-
(10 no inquérito feito no caso cia Mannesmann. S. Exa., por motivo
de saUde e por estar empregando o seu tempo em trabaihos de inves-
tigaçSo dos titulos da Cia. Mannesmann, (lesignaclo quc foi pela
Portaria n. 1 24, nao poderá comparecer neste mês a Assembléia. Co-
mo vamos ter recesso cut [lOS primeiros dias de agosto S. Exa.
poderá aqui comparecer e nos dar conhecimento dos escandalosos
fatos em (JUC forain envoividos a Cia. Mannesmann e seLls trabaiha-
dores.

Fui procurado por urna ccmissSo (IC operários do Cia. Man-
nesmann, em vista do quc foi publicado na ata dos trabaihos daqucla
Cia., em que a Diretoria, em urna assernbléia geral, fixou Os yen-
cirnentos dos Diretores do Mannesmann em 120 rnilhOcs (IC CrUZei-
ros anuais, naturalmen Ic para distribuição entre os 5 memnbros da Cia.,
mnas, como (10 atual Diretoria fazem porte apenas 2 eleijientos, Drs.
AV.  Moiath e 1-I. C. Schimimiti, S. Sos., como 1)irctorcs da Cia. Side-
rárgica Mannesmann, väo receber por ano a importância (IC 120 mi-
lhOus de cruzeiros, porque ficou uma alternativa da Assemhléia Ge-
ral de Acionistas dc que, enquanto .n5o for con!pletado o ntirnero de
Diretores, percebcrS() c dividirSo entre si a importãncia (IC 120 mi-
ihöes (IC cruzciros. Sc assinm for, serao realmente pOIpu(ios VCflCi-
mnenlos.

Pois hem, Srs. DepUta(lOS, a Cia. Si(ICrulgiCa Mannesmann,
no atual situaco() dc' descrédito que, naturalmenic, a atingiu, cm
face do cscan€aloso caso (to paraklo, esta pmoduzindo e faturando
mensalmentc a imporl5ncia dc 9 bilhoes (IC cruzciros . \ao tiveram,
a Dirctoria (Ia Mannesmann e Os acionistas maJoritários, preocupaçSo
em tratar (10 revisLio do salario dos trabaIha(lores e funcionários cia
Cia., OU (IC cualqUer olcihoria em scu hencficio . Todos nós sabcmos
que essa Cia., durante muitos anos, foi urn cxemnplo para as empresas
do nosso Estado, porquc perioclicainente, muitas vezes ate mesmno
antes de solicitada pclos trahaihadores, proccciia i revisao dos sa-
Iários dos fun cionários. Este ano, apesar (IC haver uma (lecisSo do
Diretoria anterior dc quc, no princIpio do corrente ano, ate o més de
maw, procederia a revisio dos salários dos trabalhadorcs, mesmo an-
tes de outubro, época do reajustarnento geral de salários, nada se fez.
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Já estamos no meio ano. E preciso notar que, em todos Os anos ant-
riores, a Cia. fez, dentro de suas possihiiid:mdes, a revisijo dc salarios.
Este ano, decorridos 6 mneses de atividades daquela Cia., ainda nan
se procedeu a. nenhum estuclo, mesmo parcial, apesar do dcciso (Ia
Diretoria anterior (IC que ate main procederia a alguma meihoria. Evi-
(Icntcrnente nSo se trata de (lissidjo coletivo, porque a vigência do iii-
timno va j ate outubro.

Dcixo aqui urna palavra aos atuais Diretores, dos quais tenimo
a mneihor iniprcss5o, apesar do pequeno contato que tivemnos. Eles
devem compreender que a Cia. nSo é sornente dos alemniies, n5o é
(10 Grupo Dusseldorf; aquilo é patrimônio que pertence an Estaclo
de Minas Gerais, que pertence aos trabaihadores dim Cia., que per-
tence a toilos nós, e, por isso nmcsino, esse patrimOnio tern que funeio-
oar, não de acordo corn os interesses exciusivos do Grupo Dusseldorf,
mas cm favor dos operários, do nosso Estado, do funcionalismo do
Cia. e, a final, em favor do Brash, porque jamais poderSo os alcrniies
d o Giupo Düsseldorf desfazer irregulariclades, o que foi fcito no ii-
do: as bandaiheiras do constituiç5o da pi .ópiia Conipanimia. Jo
lIlOis po(Icm'5o des (lesmnentir 0 que está contido no inquérito feito
pela Comniss5o Naciona] (IC Invcstigaçao. (JO(' chegoim ii conclusiio (Ic
que, rcalmentc, a Cia. Siderñrgica Mannesmann foi constituIcia,
hem vcr(Iadc, Colfl a colahoraç5o dos alemSes, mnas sobretuclo corn
os csforços dos operários cia Cia. Siderargica Mannesmann c, o clue é
lOins grave, foi construida coin o próp! . ic> capital I(l'aSi h'm'o, (1)10
j"I ficou (tenlonstrado atravCs do Comissilo (IC InquCrito. ronlirnmin -
(10 denáncia nossa desta Tribuna.

Pois bern, fica aqui a nossa palavra a atual dirccão da Ci.
Sidermirgica Mannesmann, no sentido de quc procure orientar scus
trabalhos tendo cr0 vista 0 engrandecimuento do emnpresa, pois a
liossa preocupaç5o, desde o primneiro instante cm que levantamos a
nossa \'oz (l(Sta Tribuno, foi juslanien I! a sobrevivtl)e in lla (:011! panh a.
NSo prctcncicmos e nSo temos a intenção de empreender uma acSo
dcmolidora; nSo concorciamos que urn patrimônio Seja destruIdo, e
a nossa palavra aqui nSo se faria ouvir, nSo fosse no sentido dc res-
guardar aquilo que nos interessa: a sobrevivCncia do Mannesmann.
Mas quc essa sOl)revivência n5o se faça 	 comb tern acontecidu
W aqui apenas para propiciar lucros ao grupo alcmSo de Diissel-
(lorf. Salieitamos, pois, a nova Diretoria que dC umn scnticlo mars no-
cionalista a Companhia; que procure realizar o seu trabaiho dentro
dos intercsses econômicos c sociais do Estaclo; que procure realizar
o desenvolvirnento da ernpresa dentro dos interesses gerais da nos-
sa Patria e não continue a usufruir do trabaiho, do sacrificio, (lo
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snor C (10 capital dos 1)rasileiros, apenas para conseguir dividendos
para o grupo aleinSo; quo a nova Diretoria caininhe no sentido (le
dar major assistência aos operários da Companhia, n5o ficando ape-
nas corn aquele grupo escolar construido no Barreiro; sobretudo, quc
ela coloque cm funcionatnento a Fundaç5o Beneficente (10 Empre-
gaclo (Ia Mannesmann, realizaçSo da Diretoria anterior, urna das
mnais proficuas para Os trahaihadores da empresa, mas que, apesar
(IC instituida, nao mnercccu providencia no sentido (IC scu Iuncio-
namnento. Apelamos tambemn para quo a nova Diretoria, nurna (le-
monstraçSo de scus Ieais propósitos, inicic (ICS(Ie logo os estudos
para o imediato reajustarnento dos vencunentos e salários dos sells
servidores.

A Assernbléia, em breve, estará em recesso. Pretendemos, en-
tretanto, após uin rápido periodo de licença, ouvir aqui a palavra
(10 General Airton Salgueii'o, quando S. Exa. virá dar conhecirnento
a esta Casa do conclusSo a que chegou a Comiss5o Federal de Inves-
tigaço no caso da Mannesmann.

Ao concluir, repetimos o nosso apelo a nova Diretoria da Man-
nesmann, no Senti(lO de qiie se faca 0 nccessãrio reajustarnent() dos
vencimnentos dos seus servidores e se coloque em funcionarnento a Fun-
dação Beneficente dos seus empregados.

PARECERES

PARECER PARA DISCUSSAO UNICA DO PROJETO N. 9 3.678/66

Comissöes de Cormstituiçüo, Legisiacdo e Justicu, Educacdo e Cuitura
c Fiiiuncus, Orçanmento c Toinada de Coimtas

Portanto, julgando justo, oportuno, constitucional c legal,
sanando uma fatha no ensino pdblico, opinamos no senlido de qUe
o Projeto n. 9 3.678/66, em discuss5o ánica, seja aprovado, tal conio
se encontra elaborado.

Sala José Proença, 27 de junho de 1966.

Lourival Brasil, Presidente -- Hometo Santos, Relator -
Jooquirn de Meto Freire - -- ,José Fernandes Fit/mo	 J?aul Feinun-
des 	 Artur Fagundes --- Mann Penn	 Curios ElO!, 	 fl'iisoim Ito-
desto.

PARECER PARA l)ISCUSSA() UNICA DO PROJETI) N: 3.683/66

Conissöes de Consliluicdo, Legisiucüo e .Jusliça, Educwâo c (ui/nra
e Finarmças, Orçarnen(o e Tornado (IC Coitlas.

0 Projeto n. 9 3.683/66, oriundo de mensagem governamental,
visa a autorizar o Governo do Estado, por interrnédio da Secretaria
de Estado da EducacSo, a celebrar convênio corn o Colégio Na-
ma! Alto Paranaiba, corn sede em Carmo do Paranaiba; Ginãsio STh
Luiz Gonzaga e Colégio Comercial Elói Mendes, ambos corn sede
em Elói Mendes.

Pretende o Governo proporcionar, o mais possivel, e,nsino
gratuito aos jovens que nSo dispöern de rnaiores rccursos financeiro9;.

Sornos, portanto, favoráveis a aprovacao do ProJeto, ('01 (us-

cussSo dnica, nos termos de sua redacSo.

Sala José Proença, 24 dc junho de 1066.

Dc iniciativa do Governo do Estado, o Projeto n. 9 3.678/66 vi-
sa a clar nova redacSo ao artigo 2. 9 do Lei n.9 3.907, (Ic 22 de dezem-
bro de 1965.

Segundo a Mensagein n. 1.092, anexa 00 Projeto, a referida
Lei n. 9 3.907, ao criar ein seu artigo 2., no Anexo II da Lei n. 9 3.214,
de 16/10/1964, os cargos necessârios para o curso secundirio de
segundo ciclo nos Ginãsios Estaduais de Monte Carmelo, Ituiutaba
e Estrela do Sul, por lapso, deixou de prover também, no citado
Anexo, 6 (seis) cargos de Inspetor de Alunos I, nivel III, sendo 2
(dois) por curso, como é normal.

A presente iniciativa \(ffl i.. I.jgji esta faiha, quanto aus 6
(seis) cargos de Inspetor de Alunos, I, five1 III.

Lourival Brasil, Presidente 	 Joaquirn de Melo Freire, Rela-
tor --. Arlur Fugunde - José Fernandes Fiiho	 Ran! Fernandes
- - Hornero Santos	 Wilson Modesto -- Maria Penn.

PAHECER IABA DISCUSSA() (INJCA 1)0 PII0,JET() N. 3.

Comissöes de Constiluicdo, Legislacäo e Justiça, Educacão e Cuitura
c Finczncas, Orcamento e Tomada de Con:tas

O Projeto de Lei n. 9 3.684/66, de iniciativa do Governo do
Estado, dispöe sobre a criacão do curso secundário de segundo ciclo
no Cokgio Normal Oficia! de Formiga. I
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A proposicão é constitucional e legal. Visa beneficiar tuna
regiao de elevado indice de desenvolvimento econornico C de crcs
ccnte clensidade demográfica.

Quanto ao aspecto financeiro e orcanientario, verificamos
que a matéria cleve ser aprovacla, pois as despesas deli decorrentes
scrSo cobertas por verhas próprias do Orcainento do Estado.

No setor da educacSo e cultura, a concretizacSo (In medal:,
trará grandes benefícios para Os jOVeflS cia cidade de Formiga e
regiSo circunvizinha, urna vcz quc des terSo cm sun própria cida(ie
a possibilidade de e.ncerrar seu curso secundario.

Assim sendo, concluinios nosso parecer no Seflti(IO de que a
Projeto n. 3.684/66, cm (lisdussSo ñnica, seja aprovado, [al como
o Podei' Executivo o enviou ao Legislativo.

SalaJosé Proenca, 27 de junlio de 1966

.Lourival Brasil, Presidente - Maria Penis, Ilelatora 	 Iloinelo
Santos - Joaqizim de Melo Pie ire - Carlos Eloy	 José Fernandes
PilJio - Wilson Modesto - Rein! Fernandes 	 Artur Paguizdes.

PARECER PAIIA I)ISCUSSAO IINICA DO PROJETO N. _'.692/66

Goniissães de Cons lituicão, Lcgis!açdo e Justice, Fincxricas, Orçciniento
e Tornada de Coritas

- 245 -

Port:mto, julgando-o justO, oportUflo, legal e constitucional, e
nao senilo obcto de nenhuma rcstriciio por partc da Corniss5o dc

Financas, Orcarncnto e Tomada de Contas, rJOSSO parecer C pela
aprovacSo do Projeto n. 9 3.692/66, cm (IiSCUSSa() i.iiica, tal coma
a Poder Executivo o cnviou ao Legislativo.

Sala José Procnca, 27 de junho de 1966.

Rout Fernandes, Presidente - José Fernandes Fillio, Re-

	

lator —Joriquiin de Melo Freire - Wilson Modes/a 	 (01/Os 1:10/1

tloineio '1jiiio	 .1 Viii! Fu hits's 	 Maria Penn.

	PARECE1I PAHA 2. 1)JS(,USSA() 1)() PB( E'l'() 	 . :i

(2amissão de ConstituicãO, Leqislacdo e Jusliça

U Projeto C (IC autoria do Sr. Deputado Anuar Fares c deno-
mina Centro de Saide Dr. OrtigSo Sampaio a uniclade sanitãria 2('

Barbacena.
Esta CornissSo nada tern a opor. Trata-se de i.niciativa opss-

tuna, justa e constitUciOflal.

Opinamos, portanto, pela sua aprovacaa 'iii 2. Iiss'as' 2a. nas

termos cia qe se acha elaborado.

Sala José Proença, 24 de jUflhl() dc 19(t.

0 Projeto n. 3.692/66, que é dc origcrn governamental, dis-
Poe sobre a autorlzacao par o Poder Executivo receber, por cloaçSo
da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, o terreno, obras c dc-

mais benfeitorias (10 Palácio das Artes, e dá outras providências.
A proposicSo se traduz em medida oportuna, pois o Governo

(10 Estado pretende prosseguir as obras do Palácio ems Artes, median-
te doac5o, pela Prefeitura de Bela Horizonte, do terreno e das ben-
feitorias nele cxistcntes.

Saiicnte-sc também que o i'oder Exccutivo i\unicp.1 j2 solic i-
tou a Cãmara dos Vereadores as providências exigidas por lei, ou
sej a, a autorizacäo ncccssãria pam se efetivar a doacSo.

Para atender as despesas iniciais corn o prosseguime,nto e cm.
clusão das ohms do Palácio das Arles, 0 Poder Executivo fica au-
torizado a abrir, pela Secretaria (IC Estado cia Fazencla, corn vigên-
cia ate 31 (Ic dezembro de 1967, 0 créclito especial de Cr .
500.000.000 (quinhentos rnilhöes de cruzeiros), pO(lefldO inclusive
rcalizar operaçOes eTc crCdito.

Rant Fernandes, Prcsidentc - - Carlos Ploy, ltcl:ilor	 - Jail a

Mugaihacs - Lourival Brasil.

PARECER DE REDA(AO FINAL

Cornissão de Redo cäo

0 Projeto n. 1 3.649/66, de iniciativa govei'.flaiiiental, inodilica

a redaç6o (Jos artigos 3.' e 7.' cia RcsolucSo n.° 738, (be 27 (be dezein-
bro de 1965, e dà outras providências.

ExaminandO-O, verificamOs que foi aprovado nas discussöes
regimentais o Substitutivo da Corniss5o Exccutiva, corn etnenda.
Assim sendo, somos de parecer que se lhe dC, como final, a reda-
ç5o abaixo, quc está de acordo corn 0 Projeto e 0 vencido, par que,

SOT) csta forma, seja prornuigado:

Vlb%"
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PROJETO N. 9 3.649/06

Modifica a redacao dos artigos 3•0 e 7•0 da
Resolução u. 9 738, de 27 de dezembro de 1965, art.
Si e §s da Tabela IV do Anexo 1, do Resolução u.9
640, de 18 de dezembro de 1964, e dd outras provi-
dêrzcias.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais promulga:

Art. 1. 	 A redaçSo do artigo 3•9 da Resoluçao n. 0 738, de 27
de clezernbro de 1965, passa a ser a seguinte:

"Art. 39 - 0 Prêrnio de Jornalisino Assis Cha-
teaubriand será assim distribuldo:

1. lugar: Cr8 3.000.000 (três inilhSes de cruzeiros);
2. lugar: Cr$ 1.200.000 (hum milhSo e duzentos mu
cruzeiros); 30 lugar: Cr8 800.000 (oitocentos mil cruzci-
ros), que serSo entregues cm sessão pdblica, anualmen-
te, no prirneiro dia dtil do mês de dezembro."

Art. 2. -- Passa a ter a redaçSo que se segue o artigo 7,0 e seu
pargrafo iinico da Rcsoluç5o n. 738, de 27 de dezembro de 1965:

"Art. 79 Para concorrerem ao Prêmio Assis
Chateaubriand, os trabaihos deverSo ser publicados no
periodo de 1. 9 de janeiro a 30 de outubro.

Paragrafo tinico No ano de 1966, serSo consi-
derados os trabaihos cuja publicaçSo seja feita no perlo-
do cornprcendido entre 1.0 de juiho e 30 de outubro."

Art. 3•9 	 Acrescente-se urn artigo a Resoluç5o n. 0 738, de
27 de dezembro de 1965, corn a seguinte redacSo:

"Art. - Em cada ano da vigência (10 concur-
So, será cscolhido pela Comiss5o Executiva urn patrone,
a quem caberã fazer a entrega do Prêmio ao jornalista
classificado em prirneiro lugar."

	

Art. 4.° - Nos ternios do Regituenio Iuhrno. 	 'ih 	 0)5

	1)eputados e As ComissSes Permanc.ntes eme.ndarcm os	 - its ic-

feridos na Resoluç5o n. 9 754, de 26 de al)ril de 19h(

Art. 5,0 - Modifique-se a redacSo (10 artigoo 81 C pogro1oos
da ResoluçSo n.° 646, de 18 de dezembro (Ic 1964, pela seguintc:

"Art. 81 Quando a Bancada ou Bloco Parlarnen-
tar for cnstituido de mais de 8 (oito) 1)cputados, tera
urn Assistente dc Lideranca de livre escolha do respeclivo
lider e designado pela CornissSo Executiva.

§ 1. 0 cargo dc Assistente de Lidcrança, que é
dc provirnento em corniss5o, tcri 0 vcnciinento corios-
pondente ao valor do padrao 1-65.

§ 2. - No inicio de cada Legislatura, 0 fll'iiTieto)

dc cargos de Assistente de Lidcrança será fixado mc-
diante Resolucio Lcgislat va, di acordo corn o nuincro dc
Eancadas C Blocos i'rloioientoro.s, (ohsPI'VOOlO 00 oTis>osto

neste artigo."

Art. 0. - Acresecntc-se ii:o 1aIcla 1\ Afl(X() 1, oTa flCSol)tç)000

fl. 0 646, de 18 de dczoiuln'oo dc 19G] , I ( oiiio ) Auxiliar de Gabinctc do

Lider do Governo.

Parigrafo ilnicO 	 Os voncjiutnlos do cargo r(Ioriolo 11(51)

artigo sciao (oiicsp()nd(nl(s (05 de Atixiliai . dc (0l(IIUI( (tO) J.i(l(r ila

Maioria.

Art. 7. - -Os atuais padröes e niveis (TO vcnciiiienlos corres-
pondentes aos cargos e fu.nçoes do quadro da Secretaria da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Minas Gerais passarn a ser os repre-
scntados na forma (icsta iesolucao.

Parãgrafo dnico A transforinacSo (IC quc trata este artigo
refere-se, iinica e exclusivamcnte, aos padrSes e niveis (Ic vcnciflIcfl-
tos, ficando inantidas as atuais dcnorninacScs e atribuiçSes dos car-

gos e funçOes, assegurados Os direitos que a lei concede.

Art. 8. Os valores de niveis (le vcncirncfltos do quadro
da Secretaria da Assembléia Legislativa (10 Estado de Minas Gerais
indicados por letras e ntirneros, na data desta Resolução, passarn a
ser representados, resp ectiv amen te, em correspondência aos sIrn- 1
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Art. 11 - Os funcionários cia Secretaria cia Asscnibléia que te-
nham adquirido direito i't eStahili(ia(ie (IC vencirnentos em nIvel
superior ao do cargo efetivo, bern corno a perccpcSo integral on par-
cial da gratificaciio dc cliefia de 1/3 (uin terco) C (10 abo.no especial
de 1/5 (urn quinto), ter -m sctis vcnciinentos assegura(10S t corres-
pondenc Ut 10S flOVOS fliV('iS cncoflti'a( los no fOI'Ola (10 OIL. 3,) dt'sta

resoluçao.
Partgrafo unjco - Para efeito da coi'icspondência dc (jUC trata

este artigo, ser(t considerado o vencitnento cstabilizado, mais a gra-
tificacSo de cliefia e o abono especial, calcubados nit percentagcin in,
tegral ou parcial sobre 0 rneslno venciinento.

Art. 12 Para efeito (IC incorporaço c subsccjLiene coires-
pondencia aos novos niveis tie vdflcifildflLOS, SC 8 iinportancia atual-
rncntc p'rCcl)i(Ia pclo funcionarin i tItulo (Ic gratificaçao de chefia
for superior a calculada para efeito dc incorporacSo, a diferenca
seri assegurada 00 funcionário, a tItuio de vantagem pessoal, que
a continuará percebendo, e sobre a qua] nSo haverã incidência de
quaisqUer ontras vantagens ou adicionais.

Parãgrafo iinico - A vantageni pessoa1 a que se refere o
artigo será absorvida nas iinportSncias correspondentes a diferenca
da quantia apurada, part efeito de correspondência 'dOS flOVOS fl1VCIS

de vencirnentos estiptlla(IOs no forma do artigo 8. e dos futuros uu-
mentos que incidireni sobrc Os O1CSII1O5.

Art. 13 - No caso de aposentadoria, exoneraciio on afas-
tamento por ato da Comiss5o Executiva, scm ser a pecIhlo, oil
penalidade, ocorrido upos a publicacao dcsta resoiucao, o funcio-
nário terá clireito a diferença entre 0 vencimento do cargo cfetivc'
e o do cargo cm comiss5o de que foi ofastado, a quid sera incorporada
ao vncirnento.

§ 1.0 - A i,ncorporacSo da difcrciiça assegurada pelo artigo
se farã na seguinte proporçiio:

I - 100% (cern por cc'nto) Sc', vin cargo de piviticiiln cut
cornissão, tiver exercido:

a) diferentes cargos, durante perIodIo, ininterrupto on não,
igual ou superior a 10 anos;

h) urn mesmo cargo clurante periodo ininterrupto, iguai on
superior a 4 anos.

II - Na base de 10% (dez por cento) por ano de serviço,
se o periodo for inferior a 10 (dcz) anos c su perio r a 2 (clois) anos
de exercicio cm cargos de provirncnto em cornissão. .,i

- .',
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bolos, cujos valores s5o Os encontracios na tabeia obtida no forma
dos parr\grafos deste artigo, corn coincidência pelos valorcs, sempre
nas import5ncias superiores dc major proxirnidade.

§ 1 . 0 - A tabela a que se refere este artigo será composta (IC
sImbolos, precedidos do prefixo AL (Assemhléia Legislativa), flume-
rados cm oriiern crescente, fixados em parágrafos deste artigo, que
indicario as importâncias correspondentes aos vencimentos de cada
classe.

2.' -- - 0 valor correspondente a cada simbolo scri encon-
trado pelt adiçüo : ( 10 resultado do soma do vencirnento-base estipu-
lado mais o produto da raz5o fixa estipulada e rnu1tpiicada pelo nii-
mero indicativo do sImbolo menos a unidade; e do resultado da razSo
percentual estipulada e multiplicada pelo nñmero indicativo do sim-
bolo menos a unidade.

§ 3. -- Para o cálculo dos niveis a clue se refere este artigo,
ficain fixados os seguintes elementos:

Venciniento-Bast' - - (YB) 	 Cr$ 81.000
Raz5o Fixa 	 Cr$ 5.750
Slinbolos - 60 (sessenta), numerados a partir de 1 (urn)
HazSo Percentual (HP) --- 1,5%

Art. 9•0 -- A corrcspondência de cjue trata o artigo 8. 9 sera
encontrada, obedecido o seguinte:

a) quanlo aos aluais vencimentos relativos aos cargos
e funçôes que niio tenliam a incidêncja cia gratificaçso de chefia de
1/3 (um terco) e do abono especial de 1/5 (urn quinto), a correspon-
clencia Sc bra a valor superior, cncontraclo no forma do artigo 8., de
major proximidade;

b) dluanto aos atuais vencimentos relativos aos cargos e fun-
çöes que tenham a incidência da gratificaçao de 1/3 (urn terco) e do
abono especial de 1/5 (urn quinto), a corrcspondência se fará pelo
valor do soma dos irnportSncias correspondentes ao vencimento
atual e parcelas de 1/3 (urn ter(;o) e 1/5 (urn quinto) calculadas
sobre o rnesmo vencimento, a valor superior, encontrado na forma
do artigo 8.0, de major proxirnidade.

Art. 10 A gratificaçao de chefia de 1/3 (urn terco) e o abo-
no especial dc 1/5 (urn quinto) a que se refere respectivarnente o
artigo 143 da ResoluçSo n. 0 646, de 18 de dezembro de 1964, modifi-
cado pela Besoluç5o n.° 732, de 13 de dezernhro dc 1965, e Hesolu-
ç5o n.' 726, (Ic 22 (Ic noveinbro de 1965, s5o considerados, para todos
os casos, incorporados aos novos nIveis de vencirnentos encontradbs
na forma do art.
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2.° - Para efeito deste artigo, entendem-se corno cargos em
C0IU1SS5O os constantes das Tabelas I e IV do Anexo I do Quadro da
Secretaria, estabelecido pela ResoluçSo n. 9 646, de 18 de dezembro
(Ic 1964, e ocupantes, os funcionãrios efetivos da Secretaria da As
sembléia neics coin iSSiofla(IOS.

§ 3•9 - Quando mais de urn cargo em comissSo liver sido
exercido, e forem Os cargos de vencimentos diferentes, terã 0 fun-
cionário direito it incorporaçito da diferenca correspondente ao de
major vencimento, ciesde que o tenha exercido pelo mcnos durante 2
(dois) anos, observada a regra dos liens I e II do § 1.'.

§ 4.° Para efeito dii incorporaçiio dii diferença, sao corn-
putados todos os periodos, continuos on ,nao, (IC exercicio (IC cargo
em cornissito no servico pitblico estadual, clesde que inexista o in-
tcrsticio, dntre urn e outro cargo, superior a 2 ((lois) anos.

Art. 14 0 tempo dc exercicio do cargo em cornissaO scm
computado na forma dos artigos 87 e §, e 88, itens I, II, III, IV, V,
VI, VII, VIII, X, XI, XII, e paragrafo ánico da Lei n. 9 869, de 5 de
juiho de 1952,  permiti(io 0 arre(Ion(humllenlo apenas pant cornpletai
0 (Iecêflio.

Art. 15 --- As funçites grutificadas constantes do :iit . 142 c
da Tabela V, Anexo I, da Rcsoluçito n.' 646, de 18 (IC dezembro (IC
1964, para Os efeitos de incorporaçito, integral ou parcial, dii gra -
tificacSo percebida e subseqdente correspondéncia aos niveis estipu-
lados na forma (10 artigo 8.°, no caso (IC clispensa scm set a pe-
dido, ou de aposentadoria, são aplicitveis os critérios adotados, no
que couberem, contidos no artigo 13.

Art. 16 As regras contidas nesta resoluçito são aplicitveis
ao pessoal aposentado peha Secretarua cia Assemhiéia Legislativa do

Estado de Minas Gerais, nos terrnos do artigo 14 da Resolucito n.9
456, de 17 de novembro de 1961.

Art. 17 - As incorporacöes de tliferenças (IC veneimentos ou
de gratificacöes e abono especial, em forma integral on parcial, (IC-
correntes desta resolucito, importarito em apostilamento de corres-
pondncia a novo nivel de venciniento na forma do disposto no arti-
go 8..

Art. 18 	 As despesas decorrentes desta resolucito corrcrito
por verba orçamentitria própria.

Art. 19 - Ficarn revogados o tItulo cia Secito II do Capltulo VII
da Resolução n. 9 646, de 18 de dezembro de 1964, e seus artigos 143
e §, modificados pela Resolucao n. 9 732, de 13 de dezembro de
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1965, 144, 145, 147 e dernais dispositivos ciii contrario, etltrafl(1() Cs-

ta resoluçSo em vigor a partir de 1. 9 de junho (IC 1966.

Sala José Proença, 24 (Ic junho de 1966.

I3aIishz Miranda, Presidente - --- los (' 1e (iislio. Ilcualor -- - Mo-
rio Pena.

MATERIA APIIOVADA

Pareceres de redacito final: dos Projetos n.'s. 3.649, 3.550  e
3.681.

Projetos: em discussão ñnica - n. 9 3.667 (coin 	 n. 9 3);
em 3. discussao -- n. 9 3.584; (Ic Rcsoluçito --- n.' 3.723.

MATTERIA REJEITADA

Ernendas: n. 9s 1 e 2 ao Projeto n.' 3.367 (discussito imica)

N0MEAcA0 DE C0-IISSA()

A Mesa nomeia a seguinte Comissito Especial para discutir
e votar o Projeto n.' 3.641/66, nos termos (Ia Resoluçito n.' 754: Srs.
Joito Vaz, Marioel Costa, Carlos Megale, DAlton Canabrava, José Ma-
ria Magalhites, Jehovah Santos e Sousa e Silva.

ENCERRAMENTO

- Verificada a inexistêndia de nümero regimental, o Sr. Pre
sidente encerra Os trabaihos e (lit ciência it Casa da Ordem do Diii da
Reunião seguinte. a

-ø
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314. Reunio Extraordinria da Assernbléia I.egis1ativa, em
27 de junho de 1966

MATERIA APIIOVAIL\

Requcrinientos n.s 1.121, 1.122, 1.156, 1.178 e 1.216.
Tndicacoes n.°s 1.047, 1.083, 1.107, 1.219 e 1.221.

MATERIA REJEITADA

Vetos parciais opostos as Proposicoes (le Lei n.°s 4.174 e 4.589.

ENCERRAMENTO

PHESIDENCIA 1)0 SR. LEAO BORGES

As 201i40 mm, comparecern os Srs.

Bonifãcio de Andrada - Ledo Borges 	 Mario Hugo Ladeira
JoSo Navarro 	 Pinto Coelho -- Anuar Fares - Agostinho Cam-

p05 Neto 	 Alvimar Mouriio 	 Ant4nio Fonseca - Artur Fagundes
Athos Vicira de Andrade - Batista Miranda - Benedito Salles

- Benedito Xavier - Carlos Eloy 	 Carlos Megaic 	 Cicero Dumont
- Dalton Canabrava 	 1)ermcval Pimcnta Filho 	 - Ge-
nesco Apareciclo - Geralclo Fonseca - Geraldo Quintao

Gomes Moreira - - 	 Hélio 	 Andrade 	 Hermelindo
Paixão 	 Homero Santos - Ibrahiin Abi-Ackel 	 Jairo Ma-
galhãcs - Jarbas Medeiros - Jehovah Santos 	 João Bello 	 Joüo
Bosco 	 João Luiz dc Carvaiho - JoSo Vaz - Joaquim de Meld
Freire 	 Jorge Ferraz -- Jorge Vargas 	 José Botciho - José Fer-
nandes Filho - José Hunório 	 José Luiz Baccarini -- José Mar-
cus Cherém - José Maria Magalhäcs 	 José Mariano 	 Lélis Chaves
- Lourival Brasil - Lücio de Souza Cruz - Luiz Junqucira - Ma-
noel Costa - Maria Pena - Marta Nair Monteiro 	 Martins Silveira

Moreira Jánior 	 Odilon Rodrigues	 Orlando Andrade --- Os-
waldo Tolentino 	 Otelino Sol 	 Paulino Cicero - Pires da Luz

Raul Fernandes 	 Salim Nacur - Sette (IC Barros 	 Sousa e
Silva - Spártaco Pompeii 	 Ulisses Couto - Waldir Morato -
Waldorniro Lobo - Wilson Modesto 	 Wilson de Paiva --- Wilson
Tanure.

Corn a presenca de 70 Srs. Deputados, o Sr. Presidente decla-
ra aberta a Reunião.

Esgotada a rnatéria constante da pauta, a Mesa eflceri'a Os
lichaihos, clando eiêneia S Casa cia Ordern do Dia da Heun iSo seguinh

L

Em seguida, faz-se a leitura da Ata da ReuniSo anterior, que
é aprovada sem restricöes. 	

7l
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