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COMISSAO EXECUTIVA
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Presidente 	 - Bonifácio de Andrada

I .-Vice-Presidente - Leão Borges

2.-Vice-Presidente - Mario Hugo Ladeira

I.-Secretãrio 	 - João Navarro

2.1 -Secretário 	 - Reny Rabello

3.-Secretário 	 - Pinto Coelho

4.-Secretário 	 - Anuar Fares
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RELAAO DE DEPUTADOS E SUPLENTES QUE EXERCERAM
0 MANDATO NA 5.' LEGISLATURA

r

Agostinho Campos Neto
Altair Chagas
Alvaro Salles
Alvirnar Mourão
Anibal Teixeira
Aiitiar Fares
Antonio Carlos Saraiva
AntOnio Fonseca cia Silva
Artuc Fagundes
Ataliba Mendes
Athos Vicira do Andrade
Augusto Zenun
Aureliano Chaves
Aurelino Paulino
Batista Miranda
Benodito Xavier
Bonifiicio do Andrada
ClOudio Piiilieiro Lima
Carlos Eloy
Carlos Megale
Cicero Dumont
l)álton Canabrava
Daniel do Barros
Délson Scarano
Dernieval Pimenta Filho
Dorningos JOrio
Edgard do Vasconcelos
Euclides Cintra
Euler Lafetá
Expedito Tavares
Feliciano Oliveira

Faria Dias
Freitas Castro
Florivaldo Dias
Genesco Apareciclo do Oliveira
Geraldo Fonseca
Geraldo Quintào
Gerardo Gross!
Gilberto do Almeida
Gomes Moreira
Ilelio Andrade
1l61io Garcia
Hilo Andrade
ilorta Pereira
liermelindo Paixão
Homero Santos
Hugo Aguiar
Hugo Castelo Branco
Ihialiini Abi-Ackel
Jairo Magalhàes
Jarbas Medeiros
Jehovah Santos
Joao Hello
Joao Bosco Murta Lages
Joao Lutz de Carvalho
Joao Luis do Freitas
João Navarro
Joan Vaz
Joaquim do Mole Freire
Jorge Ferraz
Jorge Vargas
José Augusto Ferreira Filho



Osvaldo Tolentino
Otelino Sol
Paulino Cicero
Pereira do Almeida
Pio Canedo
Pinto Coelho
Pires da Luz
Haul Fernandes
Raymundo Albergaria
Bony Rabello
Salini Nacur
Said Paulo Arges
SebastiSo Anastácio
SebastiSo Nascimento
Sehastião Pinheiro Chagas
Sette de Barros
Sinval Boaventura
Sousa e Silva
Spártaco Pompeu
Ulysses Escobar
Ulisses Couto
Valdir Melgaco
Waldir Morato
Waldomiro Lobo
\Vallhon Goulart
Wilson Alvarenga
Wilson Chaves
Wilson Modesto
Wilson do Palva
Wilson Tanure

Ii
José Botelho
José do Castro
José J-lonório
José Luiz Baccarini
José Maria Magalhées
José Marcus Cherém
Ladislau Salles
[,äo Barges
Lélis Chaves
Lourival Brasil
Lécio de Souza Cruz
Luiz Fernando Azevedo
Iuiz Junqueirtz
Manoel Costa
Maria Pena
Mario Hugo Ladeira
Maria Nair Monteiro
Martins Silveira
Maurilio Cambrala
Maniedo Batista
Mario Assad
Mario Bicalho
Morcira Junior
Murilo Badaró
Navarro Vieira
Nicanor Armando
Nunes Coelho
Odilon Rodrigues
Oliveira Souza
Orlando Andrade

COMISSOES TECNICAS

COMISSAO DE CONSTITUIAO, LEGISLACAO E JUSTIA

Hugo Castelo Branco - Presidente
Expcdilo Tavares - Vice-Presidente
Jarbas Medeiros - Jairo Magalhãcs - Homero Santos - Raul
Fernandes - Carlos Eloy

COMISSAO DE FINANcAS, ORAMENTO E TOMADA DE CONTAS

Artui' Fagundes - Presidente
Martins Silveira - Vice-Presidente
Wilson Modesto - Maria Pena - Délson Scarano - Geraldo Quinto
- Valdir Melgaco

COMISSAO DE AGRICULTURA, INDIJSTRIA E COMERCIO

Otelino So! - Presidente
Ataliba Mendes - Vice-Presidente
Athos Vieira de Andrade - Daniel de Barros - Florivaldo Dias

COMISSAO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E NEGOCIOS
INTERESTADUAIS

Altair Chagas - Presidente
Pires da Luz - Vice-Presidente
Cicero Dumont - Salim Nacur - Waithon Goulart
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COMISSAO DE EDUCACAO E CULTURA

Lourival Brasil - Presidente

Agostinho Campos Neto - Vice-Presidente

I3enedito Xavier -.-- Wilson Chaves - Ataliba Mendes
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COMISSAO DE TRANSPORTES, coMuNIcAcoEs E OBRAS
PUBLICAS

Raymundo Albergaria - Presidente
Gerardo Grossi - Vice-Presidente
Liicio d Souza Cruz - Salim Nacur - João Luiz de Carvaiho

COMISSAO DE REDAAO
COMISSAO DE SAUDE PUBLICA

Sette de Barros- 	 Presidente

Jehovah Santos - Vice-Presidente

Ulysses Escobar - João Vaz - José Maria Magalhães

COMISSAO DE SEGURANCA PUBLICA

Joaquim de Melo Freire - Presidente

Daniel de Barros - Vice-Presidente
Agostinho Campos Neto - Dermeval Pimenta Filho - Sinval
Boaventura

COMISSAO DE SERVICO PUBLICO CIVIL

Cicero Dumont - Presidente
Wilson Modestc - Vice-Presidente

Orlando Andrade - Gerardo Grossi - Sousa e Silva

COMISSAO DE TRABALHO E ORDEM SOCIAL

Waldorniro Lobo - Presidente
Wilson Modesto - Vice-Presidente

Athos Vieira de Andrade - Sette de Barros - Waldir Morato

José Maria Magalhãcs - Presidente
Carlos Megale - Vice-Presidente
Daniel de Barros - Jairo Magathães - Batista Miranda

COMISSAO DO POLIGONO DAS SECAS

Cicero Dumont - Presidente
Ataliba Mendes - Vice-Presidente
Salim Nacur - Otelino Sol - Euler Lafetá

COMISSAO DE AQUISICAO DE OBRAS PARA A BIBLIOTECA

Nicanor Armando - Presidente
Cicero Dumont - Vice-Presidente
José de Castro - Homero Santos

	 Gerardo Grossi

COMISSAO DE SIDERURGIA E MINERAçAO

Batista Miranda - Presidente
Lourival Brasil - Vice-Presidente
Lücio de Souza Cruz - Sette de Barros - Sebastião Anastácio -
Nunes Coelho - Jorge Vargas

COMISSAO DE CONSTRUCAO DO PALACIO DA INCONFIDENCIA
(COPAL)

Bonifácio de Andrada - Presidente
Dermeval Pimenta Filho - Jorge Vargas



315. Reunião Extraordinâria da Assembiéia Leg islativa, em
28 de junho de 1966

PRESIDNCIA DOS SRS. BONIFACIO DE ANDRADA E MARIO
HUGO LADEIRA

As 9h15 mm, comparecem Os Srs.

Bonifãcio tie Andrada - Leão Borges - Mario Hugo Ladeira
- Joäo Navarro - Pinto Coelho Anuar Fares - Agostinho Cam-
pos NeLo - Alvimar Mourio - Antonio Fonseca - Artur Fagundcs

Athos Vieira de Andrade 	 Batista Miranda - Benedito Sailes
- Benedito Xavier - Curios Megale - Cicero Dumont 	 Dalton Ca-
nabrava - Dermeval Pimnenta Filho 	 i)omingos Jório - Genesco
Aparecido - Geraldo Fonseca - Geraido Quintäo - Gomes Morei
ra 	 FIélio Andrade - Hermelindo Paixão 	 Homero Santos
Jarbas Medeiros - Jehovah Santos - Joito Bello - João Bosco -
João Luiz tie Carvaiho - João Vaz - Joaquim tie Melo Freire -
Jorge Vargas -- José Boteiho - José Fernandes Filho - José HonOrio

José Luiz Baccarini -- José Marcus Cherém 	 José Maria Maga-
lhOes	 José Mariano 	 Lélis Chaves - Lourival Brasil 	 LUcio
tic Souza Cruz - Luiz Junqueira - Manoel Costa - Maria Pena -
Marta Nair Mon teiro Martins Silveira 1Ioreira Jdnior - Nica-
nor Armando - Odilon Rodrigues - Orlando Andrade - Oswaldo
Tolentino = Otelino Sol - Paulino Cicero - Raul Fernandes - Sa-
urn Naeur - Sette tic Barros -- Sousa c Silva 	 Spártaco Pompeu
- Ulisses Couto 	 Waldir Morato 	 Waldorniro Lobo = Wilson
Modesto 	 Wilson tic Paiva - Wilson Tanure.

Corn a presenca tie 67 Srs. Deputados, o Sr. Presidente de-
clara abertu a Reuniäo.

Em seguida, faz-se a leitura da Ata da Reunião anterior, que é
aprovada scm restriçOes.

I .
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MATEHIA APROVADA

Indicacoes n.°s 1.104, 1.111, 1.112, 1.151, 1.159, 1.162, 1.165,
1.166, 1.191 c 1.194

\Tctos totais as Proposicôes de Lei n. 9s 3.006 c 3.112.

ENCERRAMENTO

- Esgotada a matéria constante da pauta, a lIesa encerra os
trabaihos e dá ciência a Casa da Ordem do Dia da ReuniSo seguinte.

603. Reunião Ordinâria da Assembléia Legislativa, em
28 de junho de 1966

PRESIDENCIA DOS SRS. BONIFACIO DE ANDRADA E
JOAO NAVARRO

- As 14hl5min, comparecem os Srs.

	

Bonifâcio de Andrada 	 Leão Borges - Mario Hugo Ladeira
JoSo Navarro - Reny Rabello 	 Pinto Coelho - Anuar Fares
Agostinho Campos Neto - Alviiiiar MourSo 	 Artur Fagundes

- Athos Vieira (IC Andrade - Atireliano Chaves - Batista Miran-
da - Benedito Salles 	 Benedito Xavier - Carlos Eloy - Carlos
Megale - Cicero Dumont - Dalton Canabrava 	 Daniel de Barros
- Délson Scarano 	 1)ermeval Pimenta Filho - Domingos Jório
Geraldo Fonseca - Geraldo Quintilo - Comes Moreira - Herinelin-
(10 PaixSo 	 Fiomero Santos 	 Jairo MagalhSes 	 Jarhas Mcdeiros
- Jehovah Santos -- JoSo Bello - Joao Bosco - Joao Luiz de
Carvaiho - João Vaz - Joaquim dc Melo Freire - Jorge Vargas
José Boteiho José de Castro - José Fernandes Filho - José Luiz
Baecarini - José Maria Magalh5es - José Mariano - Lélis Chaves
- Lotirival Brasil - Lñcio de Souza Cruz - Luiz Junc1ueira - Ma-
noel Costa - Maria Pena - Marta Nair Monteiro 	 Martins Silveira
- Moreira Jiinior - Nicanor Armando 	 Odilon Rodrigues 	 Or-
lando Andrade -- Otelino Sol - Paulino Cicero dc Vasconcellos -
Haul Fernandes - Salim Nacur - Sette de Barros 	 Sousa e Silva
- Spártaco Pornpeu 	 Ulisses Couto - Waldir Morato - Waldo-
miro Lobo 	 Wilson Chaves - Wilson Modesto - Wilson de Paiva
- Wilson Tanure.

Coni a presenca dc 69 Srs. Deputados, o Sr. Presidente cleclara
aberta a Reunião.

A seguir, e feita a leitura da Ata da ReuniSo anterior, a qual
6 aprovada seal restricoes.
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CORRESPONDENCIA

OFICIO N.° 1.084

Belo Horizonte, 28 de junho de 1966

Exrno. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa

4	 - -
venho agradecer a V. Exa. e aos seus ilustres pares a gentileza (Ia
inanifestaçSo deics ccmstante.

Prevaleço-me da oportunidade para reafirmar a V. Exa. as
expressöcs de todo o meu apreco c consicleraçSo.

Israel Pinheiro, Governador do Estado

Acusanclo o recebitnento de setis ofIcios n. 9s 1.458 e 1.466,
de 23 do corrente, acompanhados de cópia dos Requcrirnentos n.9s
1.236 e 1.266, aprovados por essa egrégia Asseinbléia, a cujos ter-
inos dispensei a meihor atençSo, apraz-me comunicar a V. Exa. que
recornendei 0 exalfle dos assuntos a Assessoria Técnico-Consultiva.

Prevaleço-me da oporlanidade para reafirmar a V. Exa. as
expressöes de todo o meu apreco e consideracão.

Israel Pinlieiro, Governador do Estado

OFICIO N.9 1.085

Belo Horizonte, 28 de junho de 1966

Exmo. Sr. Presidente da Assernhléia Legislativa

Acusando o recehimento de seu ofIcio n. 9 1.411, de 22 do cor-
rente, a cujos termos dispensei a meihor atcncão, venho agradecer
a V. Exa. a gentileza da cornunicacão de que essa egrégia Assern-
bléja aprovOu os vetos totais opostos, pelo Poder Executivo, as Pro-
posiçöes de Lei n.°s 3.034 e 3.047, respectivarnente, ex-Proje-
los n. 9s 1.525 e 2.039.

Prevaleço-me da oportunidade para reafirinar a V. Exa.
as expressöes de todo o meu apreco e consideracSo.

Israel Piniieiro, Governador (10 Estado

OFtCIO N.° 1.086

Belo Horizonte, 28 de junho de 1966

Exino. Sr. Presidente da Assernbléia Legislativa

OFICIO N.° 1.087

Belo Horizonte, 28 de janho de 1966

Exrno. Sr. Presidente da Assernblêia Legislativa

Acusando o recebirnento, corn todo o aprcco, de seus ofIcios
nürncros 1.331, 1.376, 1.413, 1.414, 1.417, 1.418, 1.432, 1.434, 1.436,
1.440, 1.451, 1.453 e 1.471, acompanhados, respectivainente, de có-
pia (las JndicacOes nürncros 1.052, 1.096, 1.057, 1.084, 1.058, 1.088,
1.106, 1.103, 583, 1.077, 1.039, 1.042 e 1.158, aprovadas por essa
egrégia Assembléia, apraz-me cornunicar a V. Exa. que recomendei
o exarne dos assuntos a Assessoria Técnico-Consultiva.

Prcvalcco-me da oportunidade para reafirmar a V. Exa. as
expressöes de toda a minha estirna e cons ideraçäo.

Israel Piiilieiro, Governador do Estado

OFICIO

Belo Horizonte, 28 de junho dc 1966

Exmo. Sr. Presidente do. Assernbléia Legislativa

Tcnho a honra de me dirigir a V. Exa., a fim de, acusando o
recebimento do oficio 1 . 390/66/ECR, agradecer a essa augusta As-
scrnl)léia o voto tie congratulaçiio proposto pela Sra. Deputada 1\larta
Nair Monteiro, ao ensejo da instalaç5o do policiarnento militar nos
estabelecirnentos de ensino primário da Capital.

Prevaleco-me da oportunidade para apresc.ntar a V. Exa. os
incus protestos de distinta consideraçao.

Acusando o recebimento de seus oficios n. 9s 1.382, 1.383 c
1.389, de 21 do corrente, a cujos termos dispensei a meihor atenc5o,

Chrispim Jacques Bias Fortes, Secretário da Seguranca PiThlica
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OFICIO

Serro, 25 de junho de 1966
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Da Sra. Elbcr Rocha dc Ahreu e outras, rcsidentes em Manhun-
çu, peclinulo a reconciuç5o this Inspetoras Escolares locais, recente-
mente afastadas.

Exmo. Sr. Presidente da Asscrnbléia Legislativa
TELEG RAM A

0 infra-assinado, Presidente da Cârnara Municipal de Serro,
Estado de Minas Gerais, vern recorrer a essa augusta Assembléia Le-
gislativa, corn fundamento no pariigrafo dnico do art. 4•9 cia Lei
Federal n. 9 3.528, de 3 de janeiro de 1959, do ato desta Câmara Mu-
nicipal, quo decretou a perda de mandato do Prefeito, Sr. Derme-
Va! de Magalh5cs e Castro, no exercIcio do cargo.

Para apreciacSo deste recurso, foi encaininhada a essa Assem-
bléia a ResoluçSo n. 9 30/66, de 23 de junho de 1966, quo decretou a
sentença condenatória.

Nestes termos, pede deferimento.

José Marcilio de Moura Nunes, Presidente da Câmara

OFICIO

Da Cáritas Diocesana de Uberlândia, pedindo apresentacão
c.le projeto considerando-a de utilidade pdblica.

Da Diretoria do Banco da Lavoura de Minas Gerais S/A.,
agradeccndo congratulacöes desta Casa pelo scu 41. 9 aniversário.

Da AssociaçSo Brasileira de Enfermagem, SecSo de Minas Ge-
rais, agradecendo colahoracão (10 Poder Legislativo as enfermeiras
da Capital.

TELEGRAMAS

Da professora rural Glauci Fialho C outras, protestando
contra o afastamento das Inspetoras e Auxiliares de Inspeccão Esco-
lar, dc Manhuaçu.

Dos Srs. Jorge Hannas, Michel Hannas, Heron Werner, Abel
Viana, JoSo Terra Alves Costa, medicos em Manhuacu, protestando
contra o afastamento das Inspctoras Escolares locais.

Dos Vereadores a Cârnara Municipal de Manhuaçu, Srs. Silas
Sanches, Antonio Augusto da Mata, GctOlio Vargas, Sady MagalhSes
Portilho, José Soares Pires, José Batista Jñnior, AbiIio Goines Ferraz
e José Knupp, pedindo a reconducão das Inspetoras Escolares do Mu-
nicipiO.

Rio de Janeiro, 3 de junho (IC 166

Exrno. Sr. Presidente da Asseinbléia Legislativa

Motivo viagern exterior Presidente José Pinto Freire, chefian-
(10 missao cornercial Oriente, cotnunico ilustre amigo asswni presi-
(lêflcia Confederac5o Nacional CornCrcio, onde inc coloco seu dispor.
SaudaçOes.

Excillino José Marques Andrade

pRoposIcoEs APRESENTADAS

PROJETO N.° 3.739/6(

Trans forma cm escolas reunidas, corn a mes-
ma denominacdo, as Escotas CombLnadas Cordio-
lirco Santos, dc Catuni, MunicIpio de Francisco Sá.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1. - Ficarn transformadas cm escolas reunidas, corn a
mesma dcnorninaç5o, as Escolas Combinadas Cordiolino Santos, si-
tuadas em Catuni, Municipio de Francisco Sá.

Art. 2. 1 - Revogadas as disposiçOes em contrário, esta lei
entrarO em vigor na data de sua publicacão.

Sala das ReuniOes, 28 de junho de 1966.

Artur Fagundes - Jodo Bello - Valdir Me!gaco - Pinto Coe-
lho - Anuar Fares - Pctulino Cicero de Vasconcellos.

Justi[icaliva: As Escolas Reunidas tordiolino Santos, de
Catuni, já contarn corn 261 alunos matriculados, (listribuldos em
7 classes.

Tal situacSo constitui prova insofismável de crescente indice
dc escolaridade na Vila dc Catuni, ciuc acompanha SCU notável de-
senvolvirnento sócio-econOmico e scu progresso cultural.
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A meclida encontra apoio na Lei n. 9 2.610, de 8 de janciro
dc 1962, que contém o Código do Ensino Primário, já quc todos Os

requisitos legais, de fato, loran! aten(lidos, a saber: existência de pré-
dio cal boas condicöcs, rnaricula minima exigida c profesora em
condicöes de gerir as Escolas.

Arlur Fagundes

PROJETO N.9 3.740/66

Trans forma em prornocão a designucdo para o
Corpo Su p erior do Depcirtamento da Guarda Civil, da
Secretax'ia da Seguranca Péblica, e dd oulras provi-
(lenCiciS.

A Asseinhléia Lcgislativa de Estado dc Minas Gerais dccreta:

Art. 1. - Tiansforma cm prornocao a designacao para o Cor-
po Superior do Departarnerito da Guarda Civil, da Secrctaria da
Seguranca Páblica.

Art. 2. - 1)cntro do cscaliio hierárquico, em grau decrescen-
te, compreenciem-se corno Corpo Superior as seguintes funcôes:
Inspctor-Gcral, Suhinspetor, Chefe de Divi•são, Fiscal-Geral, Fiscal
(IC Turrn.

Pariigrafo dnico - Rcspeclivarncntc para as funcöes acirna dis-
criminadas, no galao, havcrá cinco divisas, quatro, trés, duas e urna,
em dourado.

Art. 3•Q - Esta lei entrará em vigor na data de sua publica-
çiio, revogadas as disposicOcs cm contrário.

Sala (las Rcuniöcs, 28 (IC JUflilo (IC 1966.

Spdrlaco Pompeii - Sousa e Silva 	 Manoel Costa --- Joo
Lid: de Carvuiho 	 Lélis Chaves - José Mariano.

Juslificaliva: - A presente proposiçao vein atender a urna
tuacão c!Ie carece ser rcgularnentada, dcnfto da organizacao (10 Dc-
partarneiito da Guarda Civil.

Ate cntiio, o guarda-civil, pela compelência, pelo coinporta-
menlo e pela cficiência, é dcsignado para funcöcs, gradualmente, de
fiscalização, (lirccao c cornando, mais elevadas no quadro. Assim,
um guarda-civil torna-se, na hierarquia adotada, Fiscal de Turma,
Fiscal-Geral, Chefe (IC Divisão, Subinspetor e Inspetor-Geral. Estes
cargos siio cornissöes, cias quais pode ser destituldo ad nutum. Ora,

£

urn Capitiio dc Policia on urn Capitão de Exército, depois (IC rcceber
a promociio coin respectivos galOcs, pode ser rebaixaclo? No,
embora esteja sujeito ate a exclusão, em caos previstos nas leis e
regularnentos, por infraçOcs penais ou administrativas. No entanto,
urn Inspctor-Gcral do I)cpartamcnto da Guarda Civil, clepois dc che-
gar no fim cia carreira, num teste dos mais elevados, cia major res-
ponsabilidade, coin 	 cinco divisas douradas no scu galilo, podc,
coin inuclança da administracão governamontal, ser rrbaixado c
voltar pam casa scm as suas clivisas. Ora, scm dávida, esta situa-
çüo é desigual e vexatória por muitos motivos. Pergunta-se: corno
poderá reencontrar-se coin sun familia, filhos e amigos urn Inspe-
tor-Geral que tenha sido (leStitUldO, tão-somente porque o Governo
do Estado rnudou? . . . Cbcgará em casa vcflci(Io. E dai pam a frcn-
Ic, embora tenha cumprido fielmente a sua inissão de Comandante
dos guardas-civis do Estado, no terá mais condiçöcs para continuar
junto dos seas ex-cornan(la(los, já que ali volta scm as prerrogativas,
rebaixado. E ha muitas irnplicacöes desta ordcrn, que não podern ser
rcicgadas a urn plano scm irnportâneia. Não é justo quc se castigue
quem não o rnereca. Urn Inspetor-Geral so ocupa aquele elevado posto
do Departarnento da Guarda Civil, se tern condicOes intelcctuais e
funcionais para exercê-lo coin e honra. Ora, no exercIcio
dessa funçäo, responde pelo andamento geral da organizacao nesta
Capital, corno ern rnuitas cidades do interior, onde ha divisöes de
guarda, corno em Juiz de Fora, Uberaba, Uhcrlândia, Pocos de Caldas,
Patrocinio, Itajubé, Muriaé e outras cidades. Scu norne vai ate Ia.
Seus abs tambéni. Dc orie.ntaçéo. Dc disciplina. Dc ordcin. E com-
parece pessoalrncnte e decide nas promocöes, colaborando dirctairien-
te corn o Chefe, que é urn Delegado Auxiliar dc PoiIcia. Depois de
uma atuação, de urna gesto de cinco anos ou mais, so porque mu-
(IOu 0 Governo, é esse inspelor-Geral, corno outros tambem (10 CS-

caIo do Corpo Superior, dispensado, perdendo todas as prerrogati-
vas inerentes ao Cornando-Geral. Contra esta situação, que é desi-
gunl e vexatoria, e no desejo de rnantê-lo na situacéo liierOrquica
qiie aicançou coin conliecimento e vivência, apresento
esta proposiçao, considerando que urn Capitiio, ou Inais que seja,
näo pode pura e simplesmente perder suas (livisas, tijo-sornente por-
que o Governo mudou. A continuar assirn, ha quern pense não ser
vantagcm urn guarda-civil accital- sua designaço para o Corpo
Superior, já que arnanhui sua farnilia, as vezes mais crescida, vai
ter a decepção de ver de volta seu pai, scm os gaiOcs e scm nenhu-
Tna das prcrrogativas de Inspetor-Geral on o que seja.

Este Projeto, salvo inclhor juIzo, tern urn sentido hurnano e é
profundamente justo. Por isso, na certa, recebcrâ a aprovaçiio cia
Casa pela unanimidadc tie meus ilustrcs C dignos pares.

Spdrtaco Pompeii
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PROJETO N.° 3.741/66

Dispöe sobre a odrnissdo de Voluntái'io do
Trdnsilo cowo auxiaar de fiscalkacdo C educe cao
junto iw Departarneuibo Esladual de Trdrisibo.

A Asscmhiéia Legislativa do Estado do Minas Gerais deeicta:

Art. 1. Fica criado, no Dopartarnonto Estadual do Trânsito,
0 corpo (10 \'oluntarios do Trnsito, em nñmero de 1.500 (hum mu
o quinhentos), como auxiliares do fiscelizaçSo e do educac5o junto
ao Dopartatiionto Estadual do TrSnsito.

Parãgrafo dnico - Os Voluntârios dc Trânsito atualmento co-
laI)orando dontro das finalidades dosta lei podorSo ser reconduzi-
dos, dosdc quo preoncham Os roquisitos oxigidos pela rcgularno.nta-
çSo do presente.

Art. 2. 0 Voluntariado do quo trata o art. 1.0 so se des-
tina a esta Capital, pois haverá tamhem idêntica meclida extensiva
as ciclades do interior de Minas, a critério do Dopartarnento Estadual
de Trânsito, em comrnn coin 	 Delogacias de PolIcia.

Art. 3. 	 Esta lei ontrarO em vigor na data do situ puh1ica1o,
revogadas as (lisposiçocs em co.ntrário.

Solo cbs ReuniOcs, 28 do junho do 1906.

Spdrtaco Pompeii 	 Sousa e Silva - LIis Chaves 	 Manocl
Costa - José Mariano	 João Lufz de Carvaiho.

Jiistificativa - Corn o aumento do nOrnoro do veiculos no
Brasil, o problema cia fiscahzacSo (10 trfcgo tornoti-so grave, doviclo
0 falta (10 possoal adestrado o, ainda, por faita do recursos para pro-
parO-lo convoniontemonto. Por isso, sugeriu-se esta medida muito
racional, do Voluntariado do TrSnsito, jO em faso experimental
nesta Capital. Somos pela sua leguiizaç50, estendendo-so também
ao interior. A regularnontacão fará o quo for nccossOrio, não sO
fiscalizando, como, em especial, educando o povo, cm congressoS, au-
(iiências, palestras, campanhas educativas, na run e na escola, no
(ho 0 na teievisao. Quo so cictivem os VoluntOrios (IC TrO.nsdo. Esta
a raz5o (leste Projeto, que so espera seja aprovaclo.

Spdrbaco Pompeii

REQUERBIENTO N.0 1.316

Exmo. Sr. Prosiclente da Assernbléia Logislativa

0 Deputado SpOrtaco Pompon, quo esto subscrevo, dovida-
monte apoiado, na forma regimental, requer a V. Exa., ouvida a
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Casa, seja foito veernonto apelo ao Exmo. Sr. General Carlos Afonso
F'ilgueiras, Dl). Diretor cia l)irotoria dos TelOgrafos, do Dopartainento
dos Correios c Telégrafos, no Rio do Janeiro, para quo, dontro do
piano do arnpliac5o (Jos servicos dos telégrafos out Minas, determi-
ne a instalaçOo do sorvico telegrOlico na ciclade sul-mineira do Itamon-
to, para atencier aos seUS interosses comerciais, sonSo sociais, ponderO-
veis, crescentes c importantes.

Sala das ReuniOcs, 27 do junho do 1966.

Spártaco Pompeii - Misses Con to - Geraldo Fonseca - Joüo
Luiz de Carvallio - Lélis Chaves - Waldir Morato.

Juslificaliva: - Itainonte, no Sul do Minas, é urna cidade
quo, coda dia, crosco, sob todos Os pontos do vista. Possui torras
magnificas e cultivadas. Zona do atividado agi-icola notOvel, expor-
Ia sous produtos para o Rio, Sit! do Minus, SOo Paulo e Belo Hori-
zonte. Por isso, precisa do meios do comunicacSo rOpidos c modor-
nos, dancbo curso ao desenvolvimonto do seu eornércio dc cereais, Ia-
ticinios, fuino 0 muitos outros proclutos valiosos

A agência postal desta cidaclo procisa ser ampliada coin ser-
vico telegrOfico, considerando quo a sun populacao muito careco
(Icato bonoficio, jO solicitado ao Sr. Diretor Regional do DCT, em
Campanha. Mas, corno o assunto é cia competencia (10 Sr. 1)iretor
dos Tolégrafos, no Rio do Janeiro, vai esto apolo ao General Curios
Afonso Filgueiras, na expootativa do quo, estando Itamonte disposta
a financiar as despesas o o postoainento, breve o telégrafo chogarO
au, pondo aquebe iinportante agrupaine.nto social em ligacSo coin
todo o Pals, em poucas horas.

Spdrtaco Pompeii

REQUERIMENTO N. 1.317

Exrno. Sr. Presidento cia Assernbléia Legisbativa

0 Deputado SpOrtaco Pompeu, quo oste subsorove, (loviclamon-
to apojado, na forma regimental, requer a V. Exa. , ouvicla a Casa,
seja feito veemente apelo ao Exmo. Sr. General Curios Afonso Fib-
guciros, DD. Dirotor do Diretoria dos Telégrafos, do l)epartarnento (Jos
Correios o Telégrafos, no Rio de Janeiro, para quo, dontro do piano
do desenvolvirnento do telégrafo, sent onus e corn vantagons rocipro-
cas, determine a instabaç5o do servico telegrOfico na agência postal do
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cidade do Capivari, no Sul (10 Minas, considerando a donsidade
(ieniogrãfica do lugar, a irnportância agrIcola c, sobretudo, os interes-
sos cornerciais, senão sociais, quo ali mais recrudescem, devido a proxi-
midade das estâncias de Aguas rninerais, do turismo, como SAO Louren-
ço, Lambari, Caxambu, Cambuquira C Contendas.

Sala das Reuniöes, 27 do junho do 1966.

SpOrlaco Pompeii - João Luiz de Carvaiho - Lélis Chaves -
lValdir Moralo - Ulisses Coulo 	 Geraldo Fonseca.

Justificativa: - 0 telégrafo presta reais e valiosos serviços
a urna populacão, como meio de comunicação râpida. E urna notI-
ciu de morte. E urn negócio importante quo so poderia fechar e ate
desfazer, antes da chegada de urna correspondência postal. Muitas
o muitas providências podem set tomaclas corn urgCncia, dando-so
mais atencão a vontade do povo quo ali vivo c traballia, e que procisa
do Paz o conforto. Se o servico postal representa grande conquista,
major ainda, o lelégrafo. Ora, Capivari, no Sul do Minas, é urn centro
opuloso, coinorcial, agricola, industrial, do bastanto irnportância, que

so rcssente cia falta do urn sorviço como este. Por isso so faz esta suges-
tao, isto é, quo so instale, scm onus para o DCT, corn vantagens para o
]Jdl)lico o para a reparticão tclegráfica, oste henofIcio tao ütil quão
valioso.

SpOrtaco Porn peu

REQUERIMENTO N. 1.318

Exrno. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa

0 Deputado Spãrtaoo Pornpou, que este suhscrevo, devidarnen-
te apojado, no forma regimental, requcr a V. Exa., ouvida a Casa,
seja feito veernente apelo ao Exmo. Sr. General Carlos Afonso Fil-
guciras, Diretor do Diretoria dos TelCgrafos, do DCT, no Rio do Ja-
neiro, para que, dentro do piano de desenvolvimento do telégrafo
.nacionai, em Minas, determine estudos para a instaiaçäo do servi-
co teiegráfico no cidade sul-mineira de Madre de Deus de Minas,
cjue ira prestar servicos relevantes a uma comunidacle progressista
quo iota, geralmente, corn a dificuldade cia falta dc recursos nas co-
rnunicaçöes urgentes.

Sala dos Retiniôos, 27 iic junho do 1966.

Spdrlaco Pompeii - João Luiz de Carvaiho - Lélis Chaves
-- Geraldo Fonseca - Ulisses Coulo	 Waldir Moralo
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Justificativa: - Porn quo urn agrupamento social tenha pos-
sibilid ode do meihores clias, tie urn futuro meihor, ha quo lutar para
dolor-se do certos ineihoramentos in(lispensaveis e hilSiCOS, tais como
instruño c saude, adini,nstracão pul)lica sadia e florescente,
transporte fácil por rodovias e forrovias, telefone, serviços postal
e telegráfico. Madre do Deus de Minas precisa (10 serviço de
tCl'L,dh( Jnto cii potcl . Pot isso vcrn esta sugoslão foita ao
Sr. Dirotor dos Telegrafos, no sOflti(lO do (lotar aqucia cidado tic
mais este bcnoficio, corno urna contrihuicão cia União ao desen-
volvimento geral das rcgiöes e, no caso, do urna região quo so dodica
a agriCuitLiFa C Ii pectiria, ti-to (lcsassisti(ias flOS tempos aluais . A ins-
talacüo (10 IclCgrafo em Madre do Deus do Minas C urn ato do justica,
dando a urna I)oPUlUcaO laborio.sa c pl'OflhiSSOt&l 1)OSSibili(la(lCs pam
urn futuro meihor.

Spdrtaco Pompeii

REQUERIMENTO N. 1.319

0 Doputado quo oste subscrove, no forma regimental, ouvida
a Casa, faz apelo aos Exinos. Srs. Govemnador do Estado, rnornbros
do Conseiho Estadual do Dosenvolvimonto o Ministro cia Indãstria
o Coinércio sobro a convc.niCnCia C a noCoSsi(la(le do sereni toma-
dos providCncias capazes do orientar a oxccução do nina ldcida o ofi-
cionte politico do turisino para o Brasil 0, especialmento, para 0 Es-
tado do Minas Gerais.

Sala dos Rcu,niOcs, 28 (10 junho do 1966.

Jarbas Medeiros - Athos Vieira do Andrade - Carlos Mega-
10 - Jodo Bello - Sousa c Silva.

Juslificativa - Tern-so desprezado, no Brasil, as contribui-
çöcs do turismo corno instrumento (10 tlifusao do cultura o do pro-
paganda intornacional. E o quo so deduz da inexistCncia de uma po-
utica sobro turismo, ostruturatla do manoira a exercitar-se em pro-
veilo do Pals c dos Estados-membroS.

Não é quo fallern atrativos o recursos natumais. Ao reverso,
prima 0 Brasil por ter, cm sell irncnso território, cicla(les, rogiöes e
acidontos gcográficos, objoto do duriOSi(la(lo o admirocao intemnacio-
nal. E 0 COSO, por exeniplo, (las Ci(ladoS histOricas mineiras e haia-
nas, da Baja do Guanahara, do Brasilia, do parque industrial do São
Paulo, dos PanII)OS, (10 Norcleste, cia Arnazônia e dos litorais cario-
ca, baiano, espIrito-santense o paulista.
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Iudispensável se torna alertar as autoridades administrativas
Para a criacão de urna infra-estrutura favorável ao incentivo e ao
aproveitamento das rnigracöes turIsticas, a curto c a longo prazo,
näo descurando dos benefIcios que tal iniciativa proporciona, seja
coino fornecedora de divisas, seja corno velculo de circulacão da
renda nacional, alérn dos proporcionados por sua funcão cultural c
recreativa.

Säo pi:thlicos e notórios OS extraordinários resaltados que al-
canca a indástria turistica no exterior, principairnente nos Estados
Unidos da America do Norte, na Franca, na Itãlia, na Inglaterra, na
Riissia e nos paises escandinavos. Na America Latina, podern ser
citados os esforcos bern sucedidos do Mexico, da Argentina e do Uru-
guai.

0 que e Turismo

Hoje se fala, corn frcquCncia, sobre as vantagens do turisnio
e a necessidade de industrializá-lo. Mas, já ern 1937, urn técnico no
assunto, o Dr. J. Carlos Lisboa, em palestra na Radio Inconfidên-
cia, puhljcada no Minus Gerais de 7 de outubro de 1937, tecia
oportunas consideracöes a respeito, comecando por esciarecer que
turismo é "movirnento dc econornia dirigida, organizacäo, técnica
de valorizaçio de riquezas". E prosseguia: "fonte de renda a que
se recorria quase empiricarnente antes da guerra, corno na Suiça -
a repühlica quc se cstabilizou sobre OS alicerces dos hotéis alpinos -
dInamo de ativacão do cornércio e da indástria, em cuja energia cria-
dora os Estados contemporâneos foram buscar receitas novas, a fim
de agilentar a sobrecarga das rnáquinas adrninistrativas de após-
guerra. Os contribuintes estavain esgotacios e o turismo trouxe-Ihes

inais negócios. 0 fisco pôde coiher deles algurnas contribuicSes, e a
própria inddstria turistica diretarnente incluiu rendas gordas nas
brechas apavorantes dos orcamentos."

Ern seguida, o Dr. J. Carlos Lisboa enumerava três funçOes
que, a sen ver, tern a cumprir o turisrno no Brasil:

urna funcSo nacionalizadora de inestiinavcl
alcance, promovendo a unidade moral, efetiva, cia Fe-
deracSo, corn o contato mais intirno entre Os municipios,
as regioes, os Estados;

2. uma funçSo de cultura, que se conseguirá corn a
difusao, a propagaçSo do conhecirnento e do pensarnen-
to universal ern todos os rurnos da nossa extensão geo-
grafica, corn a sua indispensável eirculaçSo através dos
nücleos de reserva e as suas rcaçöes necessárias na fer-
mentacSo das idéias e dos sentirnentos da raga;
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3•9 a funcSo econôrnico-financcira, quc Sc obte-
rá corn a drenagein do ouro ambulante dos turistas,
diretarnente Para o nosso COII16FCIO, Para as nossas em-
presas dc transporte c Para os hotels, direta e indireta-
niante para Os cofres pdblicos, pelo aumento de nossas
cxpoitaçoes invisIveis, pelas suas taxas c impostos, pelo
possivel e provivet ingresso de capitais p!ra fortaleci-
niento de antigas intl istrias e (riaçao tie novas, radicali-
záveis."

Como presstipostos polo unia cicicntc in(luslria 1e turisillo,
trés aspectos devein ser primorclialmente exaininaclos: a cxistência
de conforto, a proxirnidade e a afinidade de costumes.

0 conforto representa urna exigCncia clementar para a aim-
çSo turIstica. Manifesta-se na facilidade e rapi(lez dc comunicaçöes
(telefouc, radiograina, telégrafo, mala postal, etc.), na boa qualida-
de dos vias e dos rneios tic tmansporte (aeroviSrio, rodoviArio, ferro-
viCtrio, inarItinio e fluvial), no aproveitaInento de nina rede hote-
Icira e de restaurantes condizcntes coin as mais variadas prefe-
rCncias.

Sob o prisma cia proxiinidadc e da afinidade de costumes,
deve-se ressaltar quc o turisino frontcirico peso prepondcrantemcnte
no fluxo de via-ens, ince.ntivaclo pela economia no preco cbs passa-
gens, quc representarn 50% on mais da despesa total nas viagens de
longo percurso, e pclas comoclidades decorrentes de lacos culturais
comuns e sernclhança de costumes nas regiöcs vizinhas.

0 Turismo no Brasil

Exaininando-se, relacionada a esses aspectos, a situaçSo do
Brasil, facil C verificar Os empccilhos ao incrernentci do tuiisino
entre nós:

a) quanto ao ronforto - precarieclacle dos servicos
de comunicaçOcs, deiiciência dos vias e meios de trans-
Porte, carCncia de hospeclagem e recreaçSo, obstaculos
quc cxigem, para serem superados, uma definitiva ar-
rancada Para o desenvolvimento;

b) quanto a proximidadc - ha duas barreiras al-
tamenic prejudiciais: 1) os paises quc se avizinhain do
nosso, no rnaioria dos casos, Um suas fronteiras corn o
Brasil em vastas extensSes tcrritoriais selváticas; 2) os
indices de renda per eapita na America Latina são
excessivarnente baixos, impossibilitando a grande maio-
na das populaçSes custear viagens internacionais;
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c) quanto as afinidades culturais c de costumes -
o Brasil é ü dnico i)ais latino-amcricaflO de origern não-
-espanhola, o que ihe retira, em parte, a preferência dos
viajantes das deinais nacães.

E mister co,nvoCar a atençiio dos Srs. Deputados para 0 fato
de que Os paises C rcgioes mais atrasaclos econoniicarncflte não ofcre-
cern condicöcs favoráveis a industrializacão do turismo, pois niio
clisl)oern do neccssário conforto que, cotidianamente, atrai milhares
e inilharcs de pessoas aos Estados Unidos (la America do Norte e
aos poises da Europa, propiCiafl(IO substancial acrCscimo de reccita
as •nacOcs em avançado grau de desenvolviincntO. Por outro lado, a
lnci(Idncia (IC viagens turIslicas em regiöes não-desenvolvidaS -
talvez rnotiva(la por uina ânsia de "desbravarnento" - é, por iSSO

mesmo, escassa e, portanto, scm efetivo resultado econôrnico-fiflall-
ceiro.

Em conseqüCflcia, uma politica eficaz de incremento ao turis-
lila em nosso rncio näo pode desconsiderar essa realidade, mas, ao
contrârio, deve set' posta em prática, visando a duas metas:

a) fornentar as migraçöcs turistica, a curto pra-
zo, nas poucas regiOes e cidades rclativamerite hem aqui-
nhoadas, sob o ponto de vista econômico e social;

b) fomentar as migracöes turisticas, a longo prazo,
cm todos Os locais favoi'âveis, ao mesmo tempo cm que Se

prornove o desenvolvimcnto de toda a infra-estrutura re-
gional e nacio.nal.

0 Turzsmc cm Minas Gerais

Nosso Estado possui uma peculiaridade: sua posicão
geogrâfica central naturalinente o coloca mais oU menos a mar-
gem das fracas correntes turIsticas internacionais que apoi'tafli
no Pais. Esse inconveniente poderá ser, em partc, superado, seja
atravCs de meihorias infra-estruturais, seja por niotivacão dc nub

publicidade atraente.
0 certo C quc, cm Minas, ha cidades em condicôes exccpeio-

nais para o turismo interno e eventualmente internacionaL de mu-
do especial as do chamado circuito das Aguas (Araxá, Cambuquira,
Coxambu, Lainbari, Pocos de Caldas, São Lourenço etc.) e as his-
tóricas cidades do ciclo do ouro (Ouro Preto, Sabará, Mariana,
São Joäo del-Rei, Serro, Diamanina etc.) . E, alémn da Capital do
Estado, existern regiöes de potencial interesse turIstico, tais corno
a do Rio São Francisco, a do Triângulo, as das represas de Furnas
e Trés Marias.
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Conclusuio

Em dccorrCnciu do que foi exposto, (leScortinafli-se aniplas
possibilidades par a indástria turIstica em Minas Gerais e no Brasil,
desde quc se adote urna politica inserida na planificacão governa-
mental global, pois o turismo depende do desenvolvimento e nSo po-
de set' trataclo isoladarncntc.

Eis, a nosso vet', urn eshoco para a planificacSo de urna poll-
tica de (lesenvolvimeul to do infra-estrutu ra l irctanucntt' 1 igada no to-
rismo:

I - apriunorar OS luCIUS (IC 	 oIblUuicacbuo, luiOd(rlib-

zando C ulanulo maior cficiCncia aos corrcios e tclCgrafos,
assimn como implantando novas redes tclefônicas, alCm
de muodernizar as existentes;

2 - abrir novas rodovias, hem como ampliar e moo-
dernizar as vias e os mcios de transporte existentes (ae-
l'ovi'ario, ferroviãrio, mnarItinio c fluvial)

3 - incrementar a construcSo, reconstrucão c me-
Ihoramento de hospedagcns e restaurantes;

4 - proporcionar atraentes oportunidades de recrea-
cão, Cxarniflafl(iO, scm prcconceitos, objetivamente, a
conveniCncia de set' liberado e regulamentado 0 jogo;

5 - promnover campanhas publicitárias planejadas
corn rigor tCcnico, tendo-se cm vista que o turismo esth
intimarnente vinculado a disponibilidade financeira, c
cia tern muitas possibilidades de emprego (compra de
acöes, titulos, veiculos, eletro (loin Csticos etc.), deven-
do, portanto, set' atraida tarnbCm para a atividade turIs-
tica, atravCs cia motivacao publicitária criadora de uma
opcSo nova e geralmente hem recebida abs classes ahas-
tada c media;

6 - criar ou incentivar a criacão de organismos e
empresas que se dediquem a confecção de mapas c guias
turisticos, elaborados corn dcstaque especial de: a) rodo-
vias existentes, sua qualidade e condicoes dc trafego;
b) pontos, cidades e rcgiöes objeto de atração turisti-
Ca; c) postos de serviço, restaurantes, hotéis, pensöes
c estalagens; ci) itinerãrios e quilornetragens;

7 - politica de financiamento e crCdito para im-
plantacao de modemna rede dc hotCis, u-estaurantes, indas-
tria de souvenir, através dos organismos creditIcios
oficiais e particulares.

Jarlias Medeiros.
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REQUERIMENTO N.9 1.320

Exmo. Sr. Pccsidente da Assernhléia Lcgis1ativi

0 I)eputado abaixo assinado, devidarnente apoiaclo, recjuer
se faca constar dos Anais cia Casa a representacao encaminhada, 1)0r
ele e pelo Deputado Manoel Taveira, ao Exmo. Sr. Dr. Pio Canedo,
DD. \T iceGovernador do Estacto, a respeito da norneacão de dire-
tor e secretário para o Ginisio Estadual de Guapé, cuja instalacüo,
jâ autorizada, está depenclendo exciusivarnente desta providência.

Sala das Reuniôes, 27 de junho de 1966.

Antonio Fonseca - José ilondrio - Beneclilo Salles - Jeho-
vah Santos 	 Orlando Andrade - José Bolciho.

INDIcAçA0 N. 9 1.267

Exmo. Sr. Prcsidente cia Assernhléia Legislativa

0 Deputado Spártaco Pompeu, que esta subscreve, devida-
mente apoiado, na forma regimental, requer a V. Exa., ouvida a
Casa, seja feita indicuçiio ao Exino. Sr. Secrctário Chrispim Jacques
Bias Fortes, para quo dote a Delegacia de PolIcia de Alfenas de urn
jipe, considerando a posicão gcogrâfica daquela cidade, na região
próxirna de Furnas, e sua situacão de centro estudantil C eCOflÔIfliCO
dos mais adiantados do Sul de Minas.

Sala das ReuniOcs, 24 de junho de 1966.

Spdrtaco Pompeii - João Lutz de Carvaiho	 Lélis Chaves
- Ulisses Couto - Waldir Moralo 	 Geraldo Fonseca.

Juslificutiva Quando se anuncia quo o Governador do Esta-
do autorizou o Secrctário da Seguranca PiThlica a adquirir dezenas
tie veiculos, para o apareihainento major e mais eficiente das dde-
gacias de policia do interior, cuida-se neccssário indicar Alfenas
corno urna cidacie que precisa desse meihoramento. Trata-se de uma
cidade importante no Sul de Minas, desde muitos e muitos anos.
Centro econômico dos mais avancados: cafeicultor, proclutor dc leite,
laticinios, tecidos, sapatos e muitas outras mcrcadorias, corn vistas a
progresso acentuado neste campo, considcrancio o piano de valori-
zactio do Vale do Rio Grande, em elaboração pelo atual Governo.
Possui populaciio densa. E centro de gravitacão de mais de dez
ciclades da zona, quo para ali afluern em busca de conforto e recur-

sos: medico, hospital, comCrcio, indástria, estuclo nos seus magnifi-
cos colCgios para nieninas. Vein dai scr grande o movimento da
4Ielegacia (IC policia, one, scm urn veiculo para suas diligCncias e
trabaihos coti(liallos, tern sua eficiCncia prejudicada, senão emper-
rada . Poe isso, vern esta Inclicaco, por Ser Justa, considerando que
no Estado ha cidades cujas delegacias 16m inovirnento minirno, e tern
scu veiculo; e Alfenas, quo tanto contribui para os cofres do Estaclo,
ainda espera poe este iecurso de tanto valor social como policial.

Spdrtaco Porn pea

INDICAA0 N. 9 1.268

Exrno. Sr. Presidente da Asscrnhléia Legislaliva

0 Deputado Sptirtaco Poinpeu, quc (sta suhscrcve, devidamen-
te apojado, na forma regimental, requer a V. Exa., ouvida a Casa,
Seja feitu indieaçao ao Exmo. Sr. Sccretei'io Gilberto Aimeida, para
quo, dentro do piano de as•sistCneia ao ensino rnCdio, tal corno já se
COflSUiflOU coin ginasios, cm outios municipios de Minds, eStUdie a
possibiiiclade cia celehraçiio de urn regime de auxIlio em convCnio
corn o Giniisio Padre Francisco, no cidade de Carmópolis, para quo
os menos afortu.naclos possam freqüentar esse educanclCrio scm onus
para os sons pais on responsCveis.

Solo dos ReuniOcs, 27 de junho de 1966.

Spdrlaco Pompeii - Waiclir Monalo 	 Llii CIiuvs -
Luiz de Carvaiho - Geraldo Fonseca - Ulisses Couto.

Juslificotiva - Coin a criaçiio de ginOsios (10 Estado por
toiio 0 interior de Minas, algumas ciclades quo niio receherarn ainda
este bcneficio plecioso estiio cm prejuizo. Sens filhos 1Cm de estudar
cm ginOsios particulares, onde es[Oo sujeitos a anuidades caras e
taxas pesadas. E urna situaciio de desigualdade que prccisa de urn
ieecjuilIhrio poe paite do Estudo 0 etual Governo, pi'ocwando solo-
cionar assunto tOo cleiicado e scnsivel, vein celebrando, corn os gi-
nOsios particulares e ate corn os da Campanha Nacional dos Eclucan-
dOrios Gratuitos, urn sisterna de auxIlio poe convênio, digno da me-
Dior acolhidii C (iC gerais :iplausos. Desta forma, nus cidades onde
0111(10 .nOo se criou o ginOsio estaclual, havdn(lo outro particular, tern-
-se ecalizado corn este urn convCnio porn ajudar os que nOo clispOem
(Ic recursos para este estudo complementar e, ainda, bOsico para ou-
tras carreiras profissionais.
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Por isso, no caso do Ginásio Padre Francisco, da cidade (IC

Curinópolis, surge esta Inclicacão Para que se faca também uma corn-
pc'nsacao justa, tal corno se fez em outros municipios, dentro de uma
orientacao humana e social.

Spcirlaco Pompeii

INDIcAçA0 N.9 1.269

Exmo. Sr. Presiciente cia Assembléia Legislativa

0 Deputado Spãrtaco Pornpeu, que csta subscreve, devidamen-
te apoiado, na forma regimental, requer a V. Exa., ouvida a Casa,
seja feita indicação ao Exmo. Sr. Governador Israel Pinheiro, para
quc se digne recomendar no Exmo. Sr. Secrctário Gilberto Aimci-
(Ia seja estabelecido regime (IC convênio entre o Estado e a Fun-
(laçao Varginhense dc Assisténcia ao Exccpeional, de Vrrgiiiha, pa
ra a manutençio dcssa instituiçao, que, corn grandes sacrificios c al-
Ia ahncgaçilo de seus fundadores e dirigcnte.s, existe (Ies(ie longos
anos.

Sala das Rcuniöes, 27 de junho de 1966.

Spcirlaco Pompeii - João Luiz de Carvaiho -- Lélis Chaves -
Waldir Moralo	 Ulisses Couto - Geraldo Fonseca.

Justificativa: - A Fundacäo Varginhense de Assistência ao
Exccpcional, em lei qUC foi unanimernente aprovada por esta egrégia
Assembléia, foi declarada de utilidade pdblica. Constitui uma mi-
ciativa pioneira e (lificil no interior (10 Estaclo . Teinos noticia de
outra cm Barbacena. Scm ddvicla, a infância preciSa (IC assistência, C
seus pais tamnbém, principalmnente quando são alcancados por con-
dicoes patologicas quc lcvamn a crianca Para a zona (Ia cxcccao.
urn martIri() par Os Pais, por niuitos motivos . 0 mais grave de todos
é a dificnlda(Ie em poder assisti-los no lam e fora dde, por fal In
dc escolas especializadas. 0 drama é daqueles quc comovem e cruci-
ficam uma familia inteima, e todos Os que sentern 0 prohierna se con-
doern, scm poder (la y quase nada de solidariedadc e de assistência.
Por isso, uma instituicão, como a que existe em Varginha, que recebe
c abriga cern profcssores espccializado.s e dedicadas sacerdotisas
do hem, merece, por parte (10 Pocler POblico, o ma j or e mais corn-
1)ldtO apoiO. Vern, entao, esta Indicacão, par que seja a Fundaçiio
Varginhense de Assistência ao Excepcional auxiliada pelo regime (le
convênio corn a Secretaria da Educacão.
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INDICAcAO N. 9 1.270

Exmno. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa

0 Deputado ahaixo assinado, na forma regimental, requer,
ouvida a Casa, seja encarninhada ao Exmo. Sr. Governador do Es-
tarlo in(IiCflçãO da necessidade de se enviar a esta Casa mensagem
sobre isencão (10 Imposto de Vendas e ConsignncOes sohre os seguin-
tes g(ncros (ic primeira necessidade e utilidades indispensáveis 0
;ilimentacão do povo:

1.	 aos agricultores e pecuaristas:

a yes a ovos, fuhO, farinha de milho, farinha dc man-
(I iOCa, polvilho, feij0o, arroz, came dc porco, too-
cinho, hatatas, verduras e legumes, leite, manteiga C

qucijo;

1 	 aos varejistas:

kite, manteiga, queijo, vercluras, legumes, a yes C ovoS,
fubO, farinha (IC milho, (IC mandioca, batatas C açücar;

3.9 - S pa(iariaS

pào misto.

Sala das ReuniOcs, 27 de ju.nho (le 1966.

Geraldo Quintao .-- Maria Pena - Bexiedito Suites - llélio
Andrade - Axxtdxzio Fonseca.

Juslificatiuct: - 0 regime tributOrio sob que vivern os produ-
tomes de gêncros de primeira necessidade c correlatos mnuito oncra
a bolsa popular.

Ora, se no Esiado cunipre intemferir nos setores ec000lnicos
em favor da coletividade, principalmente par meihorar as condi-
çOes de vida (las classes mnenos favorecidas, o seu papel deve-se
iniciar pela mcducao ou aboliçOo dos Onus tributais que aurnentam 0
preco dims utiIidads a géneros de primeira necessidade.

Desta forma, o Estado, em boa parte, realiza a sua missOo.
Alas, também, dove-se considerar ciuc cssa iniciativa constitui incen-
tivo it producao dos mnesmos artigos alimnenticios de consumo popu-
lar.

AliOs, essa providêneia JO foi torna(la no Estado do Guana-
barn, confomme no[iciou a irnpren:a.

Spdrtctco Pompeii
	 Geraldo Quintüo
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INDIcAcA0 N. 1.271

Exmo. Sr. Presidente da Assembiéia Legisiativa

Os Deputados infra-assinados requcrem a V. Exa., ouviclo o
Plcnãrio, seja encaminhada ao Sr. Governador Israel Pinheiro a
presente indicacão, no sentido de ser incluido, no Piano Rodo-
viário do Estado de Minas (Departainento de Estradas dc Rodagern),
par construcão e asfaitarnento, o trecho Piracema - BR-381,
passando por Sapecaclo.

Sala das Reuniöes, 27 de junho de 1966.

Reny Rabello - Paulino Cicero 	 José Luf: Baccm'iiii - Wil-
son de Paiva	 Herinelindo Paixão - Otelino So!.

Justificaliva: Trata-se de rcgibo próspera que vem sendo
injustarnente relegada ao esquccirnento pelo Poder Pñblico, onde cor-
re riqueza peia producbo agrIcola c pastomil. Coin o advento das
novas rodovias asfaltadas e, sobretudo, obedecendo a técnica (IC

novos traçacios, aquela rcgião ficou praticarnente isolada cia rodovia-
-tronco, o que causari, erri breve, urn coiapso industrial e agriCOiC,
posto que o tráfcgo pesado passa fora do refericlo Municipio, em
nenhurn coritato corn a sede.

Não é justo quc o progresso de muitos, beneficiados pcio
faito, condene o progresso tie tantos, pela ausê.ncia de rncios de trans.
porte.

A atual ligaçbo é precária C, no tempo de chuva, nein mesmo
os caminhbes ieitciros, pionciros no interior, teräo condicbes de
tráfego, causanclo sérioS prcjuIzos a econoniia dos fazinciciros, hoj
acuados pelos encargos do IBRA. Se ihes é imposta tal obrigação, é
justo quc se Ihes deem, pelo inenos, as condicbes de transporte, hoje
tao preCáriaS.

A abcitura do refericlo trecho e sell asfallamento (levelil sec
objeto (IC execucbo irnediata, aurnentando a riqueza de nosso Estado.

Rcizjj Rabcllo

INDICAAO N. 1.272

Exmo. Sr. Presidente da Assembiéia Legisiativa

Os Deputados infra-assinados requerern a V. Exa., ouvido
o P1enirio, seja encarninhada ao Sr. Governador Israel Pinheiro a
pee;cnte inciicacio, no sentido tie ser inciuIdo no Piano Rociovia-
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rio do Estado de Minas (Departarnento de Estradas de Rodagem),
para construcão e asfaitamento, o trecho Carmo do Cajuru - Rodo-
via MG-7, passando pelo Distrito de São José do Salgado.

Solo das ReuniOes, 27 de junho tic 1966.

Reny Rabello - Paulino Cicero - Wilson de Poivci -- Oleli -
no So! - José Luiz Baccarini - Hermelindo Paixão.

INDICAAO N. 1.273

Exmo. Sr. Presidente da Assembiéia Legisiativa

Os Deputados infra-assinados requerem a V. Exa., ouvido o
Plenãrio do AssembiCia, seja encarninhada ao Sr. Governador Is-
rael Pinhciro a prescnte indicacSo, no sentido tie scm inciuido no
F'lano Rodoviário do Estado de Minas (Departamento de Estradas
(IC Rodagem), para construcSo c asfaitaincnto, o trecho Itapecerica-
-Carnacho-Candeias-CristaiS.

Sala dos ReuniOes, 27 de junho de 1966.

Reny Rob ello - Wilson de Paiva - Ole!ino Sol - Ilernielin-
do Paixdo - Paulino Cicero - José Luiz Baccarini.

INDICAAO N.' 1.274

Exmo. Sr. Presidente da AsscrnbiCia Legislativa

Os Deputados infra-assinados requerern a V. Exa., ouvi-
do ci Plcniirio, seja c.ncaminhada ao Sr. Governador Israel Pinheiro a
prescntc indicacão, no sentido tie ser incluIdo no Piano Rodoviámio
do Estado de Minas (Departamento de Estradas de Rodagem), para
construçiio c asfaitamcnto, ci trecho Pium-i (MG-7)-Cabrestos-Var-
gem Bonito.

Sala (las Reunibes, 27 de junho de 1966.

Reny Rabello - Paulino Cicero - Hermelindo Paixdo - Jo-
se Luiz Baccarini - Olelino So! - Wilson de Paiva.

INDICAAO N. 1.275

Exrno. Sr. Presidente da Assemhlbia Legislativa

Os Deputados infra-assinados requerein a V. Exa., ouvido
o Plenário, scja encaminhada ao Sr. Governador Israel Pinheiro

0
C

I
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a presente inclicacao, no sentido de ser incluido, no Piano Rodo-
viãrio do Estado de Minas (Departamento de Estradas de Roda-
gem), porn construcäo c asfaltamento, o trecho São Sebastiiio do Ocs-
te - MG-7, no altura de Serra Negra.

Sala das Reuniöes, 27 de junho de 1966.

Reny Rabello - Wilson de Paiva - Olelirio Sol 	 José Lutz
Baccarini - Ilerinelindo Paixão - Paulino Cicero.

I)res(nte inilicacao, no senticio de ser incluido, no Plano Rodoviñrio
(In Estado dc Minas Gerais (Departamento de Estradas dc Rodagern),
para construcäo c asfaltarnento, o trecho Distrito cia Mata dos Rosas

MG-7, passando pelo povoado de Ponte Nova.

Solo dos Reuniöes, 27 dc janho de 1966.

Reny Rabello 	 José Lutz Baccarini - Hermelindo Paixão --
Pwzlino Cicero - Wilson de Paiwi - Otelino Sol.

INDICACAO N. 9 1.279
TNDIcAAO N.° 1.276

Exmo. Sr. Prcsidente da Assembléia Legislativa
Exmo. Sr. Presidente da Assernbiêia Legislativa

Os Deputados infra-assinados requerem a V. Exa., ouvido
PIe.nãrio, seja encaminhada ao Sr. Governador Israel Pinheiro a pre-
sente in(iicacao, no scnhiclo de scr inciw(lO, no Piano Rodoviário (10

Estado de Minas (Departamento de Estradas de Rodagein), para cons-
trucão e asfaltamento, 0 trecho Distrito de Jacuba (MiinicIpio de
Carmo (10 Cajuru) - BR-381.

Solo dos Reuniöes, 27 de junho de 1966.

Reny Rabello - Wilson de Paiva 	 Otelino So! - Hermelindo
Paixão - Paulino Cicero - José Lutz Baccarini.

INDICAAO N.' 1.277

Exrno. Sr. Presidente da Assembléia Lcis1ativa

Os Deputados infra-assinados requerern a V. Exa., ouvi(lo 0

Ple.nãrio, seja encaininhada no Sr. Governador Israel Pinheiro a
preserite in(Iicacao, no sentido iic ser inclujdo no Piano Rodoviário
(10 Estado (IC Minas (Departainento dc Estradas de Rodagem), palo
construcão e asfaltamento, o trecho Carvalhópoiis-Machado (MG-157)

Salaclas Reuniöes, 27 (ic junho de 1966.

Reny Rabello - Wilson de Paiva - Olelino So! -- José Lid:
Baccarini - Hermelindo Paixão	 Paulino Cicero.

INDICAcAO N. 9 1.278

Exmo. Sr. Presidente da Asscinbléia Legislativa

Os Deputados infra-assinados requerem a V. Exa., ouvido 0

Plentirio, seia cncarninhada ao Sr. Governador Israel Pinheiro a

Os Deputados infra-assinados requerem a V. Exa., ouvido 0
Plcnario, seja encaminhada ao Sr. Governador Israel Pinheiro a
presentc indicacao, no sentido de ser incluido, no Piano Rocioviário
do Estado (IC Minas (Departamento de Estradas de llodagcrn), pam
constniçao e asfaltamcnto, o trecho Born Despacho (1311-262)
Arañjos, no MG-8.

Sala dos ReuniOcs, 27 de junho de 1966.

Reny Ilabello - Wilson de Paiva - José Luiz Baccarini
Olelino Sol - Ilerinelindo Paixdo - Paulino Cicero.

INDICAAO N. 9 1.280

Exmo. Sr. Presidente da Assembiéia Legislativa

Os Deputados infra-assinados requerern a V. Exa., ouvido o
Pienário da Asscinbléia, seja encarninhada no Sr. Governador Israel
Piriheiro a prescntc indicacao, no senti(io de ser inciuldo no Piano
Hudoviario do Estado (ic Minas (Depaitarnen to dc Estmadas (IC Ro-
iiagern ) , par constmucão c asfal lalnen to, (i I rechii Born Despacho --
1111-262.

Sala dos ReuniOes, 27 (Ic junho de 1966.

Reny Rabello - José Luiz Baccarini - tlermelindo Paixão
- Paulino Cicero - Wilson de Paiva - Otelino So!.

INDICAAO N. 9 1.281

Exrno. Sr. Presidente da Asscinbiéia Legisiativa

Os Deputaclos infra-assinados requerern a V. Exa., ouvido 0
Plenãrio, seja encaminhada no Sr. Governador Israel Pinheiro a



Sr. Presidente da AssernblCia Legislativa

INDICACAO N. 1.283
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presente indicacão, no senticlo de ser incluido, no Piano 1odoviãrio
(10 Estado de Minas (Departamento dc Estradas de Rodagem), para
construcão e asfaltarnento, o trecho Arco—Pains—MG-159—Vila
Costina--MG-7, na allura de Pium-i.

Sala das Reuniöes, 27 de janho (le 1966.

Reny Rub ello - Wilson de Paiva 	 Of elino So! - José Luiz
Baccarini - Flermelindo Paixão - Pauliiio Cicero.

INDICACAO N. 1.282

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa

0 Deputado abaixo assinado, na forma regimental, requer,
ouvida a Casa, seja encaminhacla ao Sr. Governador do Estado e
no Sr. Secretário da Educaco indicacio no sentido de remcter a
esta Casa mensagern para criac5o (IC urn ginsio estadual na ciclade
(IC Bocaina de Minas.

Sala das Rcuniöes, 27 de JUflh() de 19G6

José Honório - Antonio Fonseca - José Maria Magulhdes -
Odiloji Rodrigues - Benedito Salles.

Justificutiva: - A inexistência de gin(si() esladual na cida(le
(IC Bocaina está prejudicando consideravelinente a popu1aço (Ia-
quela cidade.

Os Indices de escolaridade tern aumcntado, mas os alunos di-
plomados cm curso primarlo dificilmente podem prosseguir scus es-
tudos.

Acontece quc a cidade (IC Bocaina, COlIlO, de resto, tO(laS as
cidades que recchcm o i,nfluxo (10 atual progresso tccnico c cientiti-
co, estã-se desenvolvendo bastante, mas a sua juventude não pode
acompanhar o ritmo da vida moderna, em ascensão vertical, Se-
gundo valores estatIsticos apreciáveis.

Desta forma, vcrifica-se urn certo estrangulamcnto nas aspi-
racöcs (IC progrcsso e de dcsenvolviinento do povo tie Bocaina, e urn
conseqilente vácuo em inárncras areas de mao-(lc-obra cspecializada,
quc poderiarn ir avantc, se houvesse urna cornpleta rede de ensino
ptihlico estadual na cidade.

Nestas condicöcs, C (IC ser aprovada a presente In(licacao,
que niuito concorreri para o descnvolvimento cultural c 0 progres-
so tic Bocaina e demais cidadcs circunvizinhas.

José Honório i

0 Deputado que esta suhscrcve, na forma regimental, requer
seja indica(la aos Exinos. Srs. Gover,nador do Estado e Secretário de
Eslado da EducacCo a conveniCncia e necessidade de ser criado o
2.1 ciclo cursos cicntifico c clissico - na cidade de Andrelân-
(liii

Solo dos Reuniöes, 27 de junho de 1966.

José Honório - Waldomiro Lobo - José Maria Magaihiles -
AntOnio Fonseca 	 Benedito Suiles.

Justificutiva - A cidade de Andreiândia encontra-se em gran-
(IC crescirnento dcrnografico. Sun populacão estudantil ressente-se,
no entanto, da falta (IC estabeiccimento tie ensino que ministre Os
curSoS 	 cientifico 	 c 	 clássico. 	 La 	 cxiste 	 ginasio	 estadual.
I)aI a conveniencia (10 que se propOe. A criacãO (10 2. 9 ciclo em
Andrclândia significará a possibilidade do prosseguimento dos estu-
(los para centenas tic jovens locais que, de outro 1110(10, ver-se-iam
obrigados a se deslocar para outras cidades, o que nern sempre es-
tá ao alcance de todas as bolsas.

José Honório

INDICAAQ N.° 1.284

Exrno. Sr. Presidente da AsseinblCia Legislativa

0 Deputado abaixo assinado, na forma regimental, requer a
V. Exa., ouvida a Casa, seja indicada, ao Exrno. Sr. Governador
(10 Estado e ao Exrno. Sr. SecretCrio das Cornunicacöes e Obras P-
blicas, a necessidade tie ser concluido o prCdio do Forum da Co-
marco (IC Monte Carmelo.

Sala (las flcuniöes, 28 de junho 1966.

Sebastião Nascimento— José Maria Magalhães - Hermelinclo
Paixuo - Jodo Bello - Curios Megale - Geraido Fonseca - Wal-
dir Morato.

Juslificutiva: - A construcão do prédio do Forum da Comar-
ca de Monte Carmelo teve inicio no Gover,no do Sr. José de Maga-
lhäcs Pinto, mas, infelizrnente, as obras se encontram paralisadas.
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N ,Ao obstante, todo o material de construcibo já Sc encontra
compraclo, sendo ainda de salicntar que o edificio estã praticamente
concluido, pois as obras jA Sc acham flu segunda laje, faltando a con-
clusiio de conereto sobre a mesma.

A presente IndicacSo visa, sobretudo, a levar ao conhecirnento
dos podei'cs J)ublicos a situacibo ciii cjue se encontra a construcSo do
préclio do Forum da Coinarca de Monte Carmelo, solicitando-ihes
irncdiatas provielCncias.

Sebastido Nascirnento

INDICAcAO N. 9 1.285

Exmo. Sr. Presidente da Assernbléiu Legislativa

0 Deputado quc esta subscreve, na forma regimental, requer
a V. Exa., ouvida a Casa, scja indicada ao Exrno. Sr. Governador
(10 Estado a necessidade de que S. Exa. autorize o Sr. Diretor-Geral
do DER a concluir o aterro junto a ponte sobre o Rio Espirito Santo,
no Municipio de Guiinarânia, na futura rodovia quc ligará Patos de
Minas-Guiinarânia-Patrocinio, encurtando o percurso cm, aproxi-
madainente, viute e quatro quilômetros.

Sala das ReuniOcs, 28 de junho de 1966.

Sebaslido Nascimento - Lourival Brasil 	 Valdir Melgaço
Joaquim de Melo Freire - Batista Miranda - Pinto Coelho.

Justificativa: A ponte de co.ncreto sobre o Rio Espirito San-
to foi concluIda ha três anos, faltando, porém, a conclusäo do aterro
junto a mesma.

Trata-se de uma ponte que e de vital importSncia para a fu-
tura rodovia que ligará as cidades dc Patos de Minas, Guimarânia c
Patrocinio, favorecendo o encurtarnento de uma distância de vinte e
quatro quilometros, aproximadamente.

Merece seP lembrado, no entanto, que essa futura rodovia
devera atravessar ulna das regiibes niais prornissoras do Estado, cuja
producao agropecuibria é intensa e dinâmica.

Como sempre acontecc corn as IndicacOcs irnr mim apresenta-
(las, esta também tern por objetivo apelar para o Governador do Es-
tado, no se.ntido de que S. Exa. determine providências para aten-
(icr aus reclamos da populacSo daqueles Municipios.

	

Sebastido isTasciInento 	

L
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INDTcAcA0 N. 1.286

Exmo. Sr. Presiddntc dii Assernbléia Legislativa

0 Deputado abaixo assinado, na forma regimental, requer a
\T Exa., ouvi(la a Casa, seja indieada no Exrno. Sr. Governador do
Estado e ao Exmo. Sr. Secretãrio das Comunicacöes e Ohms
PiiI,licas a nccessidade de quo S. Exas. autorizem a conelusão do
pied to da cu(Ieia publica da cidade de Monte Carmelo.

Saladas Rcuniöes, 28 de junho de 1966.

Sebuslido Nascimenlo - Geraldo Fonseca - José Maria Maga-
hides	 Her,nehiiido Paixdo - Waldir Morato - Carlos Megule -
Jodo Bello 	 Lourival Brasil.

Jushificahiva: - A conslruçäo do prCdio cia cadeia püblica se
encontra pamalisaila ha vários meses. Alias, foi apenas iniciada, es-
tando sommiente nos alicerecs

Por outro lado, o presidio de Monte Carmelo se encontra ins-
talado no cclii icio dii pIaca 1e esportes local: a cadeia lii existente não
se presta para alojar os presidiários ou delinqilenteS. Corn isso, ha
prejuizo para o esporte naquela comuna.

Portanto, goslarlamoS de tomar conhecirnento dims providCn-
ems quo o Sr. Governador e o Sr. Secretibrio dims Comunicacöes
11ão mie tomar para solucionar tal problema

Sebastido Nasciincnto

INDICAc AO N.9 1.287

Exmo. Sr. Preshlente dim Assenibléia Legislativa

0 l)eputado ahaixo assinado, devidamnente apoiado, requer a
V. Exa., ouvida a Casa, seja indicada no Sr. Secrethmrio da Fazen-
cia a necessidade de ser instalada, corn urgCncia, uma agCneia fa-
zendãria em Santa Rita de IhitipoCa

Sala dims Reuniöcs, 28 de junho de 1966.

Geraldo Fonseca - Wilson Tan!ure - Fernandes Filho -

Ulisses Couto - José Luiz Baccarini - Jodo Navarro.



- 40 -

	

i

	

- 41 -

INDIcAçA0 N.9 1.288

Exmo. Sr. Presidente da Assernbléia Legislativa

0 Deputado abaixo assinado, corn apoio regimental, requer
seja indicada ao Sr. Governador do Estado c ao Sr. Diretor (10 Dc-
partamcnto Estadual de Estradas de Rodagem a necessidade de ser
asfaltado o acesso da Rodovia BR-3 - Ubá a cidade de Mercês, uma
vez que ja se encontram prontas todas as obras de arte daquele
trecho.

Sala das Reuniöes, 28 de junho de 1966.

Arivar Fares

INDICAAO N.9 1.289

Exrno. Sr. I'residente da Assembléia Legislativa

0 Dcputado abaixo assinado, coin regimental, requer
seja indicada ao Sr. Governador do Estado e ao Sr. Secretário das
ComunicacOes a necessidade de se dar prosseguirnento as obras, já
iniciadas, do Forum de Mercês, reivindicação do povo daqucla pro-
gressista cidade, atendida no Governo passado e sustada na atual
adrninistracao.

Sala das ReuniSes, 28 de junho de 1966.

Anuar Fares

INDICAA0 N. 9 1.290

Exmo. Sr. Presidente da Assembléla Legislativa

0 Deputado abaixo assinado, coin 	 regimental, rcquer
seja indicada ao Sr. Governador do Estado a necessidade de se
compictar, na rodovia Barbaccna-Caxambu, o trecho de terraplena -
gem compreendido entre Barbacena e São Vicente de Minas.

A estrada I3arbaccna-Caxarnbu, considerada de importãncia
para a economja da RegiSo Sul (10 Estado, teve suas obras in-
terrompidas no trecho Barbacena-SSo Vicente, que constitui prati-
cainente a metade do piano. No trecho referido, faltarn apenas
40 quilômetros de terraplenagem para que se encurte urna apreciã-
vel distAncia, barateando o transporte do ]cite e produtos da lavoura

para os centros consurnidores. E uina vcz terminado o servico de
terraplenagem, jã se pocleria partir para a fase de asfaltamento, o
que viria beneficiar as cidades de Ibertioga, Piedacic do Rio Grande,
Madre (IC Deus (IC Minas, Andrelândia, Liberdade e São Vicente de
Minas, qe constitucin valiosa regiSo leiteira . 0 término, pelo menos,
desta fase da irnplantaçSo da rodovia, corno se disse, constituirá real
meihoramento para a laboriosa populacSo rural daquela região.

Sala this ReuniOc.s, 28 de junho de 1966.

Anuar Fares

INDIcAçAO N. 9 1.291

Exrno. Sr. Presidente da Assernbléia Legislativa

0 1)eputado abaixo assinaclo, corn apoio regimental, requer
seja indicacla ao Sr. Governador do Esta(10 a necessidade de se de-
volve' a lahoi'iosa P OPuIa cão cia cidade de Madre de Deus de Minas
a ponte por cia construi(la no lugar charnado Canjica, nina vcz que
a inundaçao da barragem do Itutinga fez submergir aqucla importante
via de acesso, feita coin economja de cada urn dos habitantes
daquela regiSo.

NSo oI)stante as inümeras e ja exaustivas visitas a sede da
CEMIG, continua o povo de Madre de Deus sein reaver aquilo que
the pertence e quc the foi retirado ha mais (Ic 5 anos, causando-ihe
(Onsi(Ierãvcjs prejuizos. Em vcz do percurso (IC 8 kin, o POVO SC
obriga lioje a uma volta de 30 km, Cncareccn(Io o transporte das mer-
ca(Ioras, irnpedin(lo os atendirnentos medicos nos casos dc urgCncia
e causando reals perdas aos moradores daquela regilio. Note-se: o
que aquela populaçSo pretende nSo e bencflcio (10 Governo, e sun
que este venha rcssarcii urn piejuiz0 causa(Io a econolnia individual
dos moradorcs (laqucle Municipio, em virtucle de ato praticado por
urn 6i-g,;-to autárquico (to Estado.

Sala das Rcuniöes, 28 de junho de 1966.

Anuar Fares

INDICAçAO N.9 1.292

Exrno. Sr. Presidente da Assenil,lCia Legislativa

0 Deputado Spãrtaco Pompeu, que esta subscreve, devidamen -
te apoiado, na forma regimental, requer a V. Exa., ouvida a Casa,
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seja indicada ao Exmo. Sr. Governador Israel Pinheiro c ao Exmo.
Sr. Secictário da Scguranca Pdblica, Deputado Chrispim Jacques
Bias Fortes, a necessidade de ser devidaniente apareihada a Dde-
gacia de Reprcssio a Furtos (IC Veiculos, cia Capital, para que se pos-
sa dar combate e repressO segura aos (lelitos de furto de automóveis
e outros velculos, que, corn o advento da expansao rodovkiria nacio-
nal, dia a dia crescem, dando rcais e sérios prejuIzos aos possuidores.

Sala (laS Reuniöes, 28 (le junho de 1966

Spdrlaco Porn pcu - Maizoel Costa - José Mariano	 Sousa e
Silva - João Luiz tie Carvalho - Lélis Chaves.

Juslificaliva: -- 0 furto de veiculos mu Belo Horizonte cresce
clia a dia, principalnlente o furto de uso - Este caracteriza-SC por re-
tirar-se o automóvel do estacionamento por horas, o que traz conse-
qiiências danosas ao proprietário. Ha ainda o clue tern por urn sub-
trair p c c acessolios, visto quc 0 automóVel, quafl(lO enco.ntrado
em algurn lugar (Ia Capital, aparece despojado, inclusive de pneuS.
E, afinal, o furto total do auto, que constitUi a grafl(le infracio,
tambérn cornum.

Para reprimir essas prãticas crirninosas, foi criada a Dde-
gacia tie llcprcssão a Furtos de Veiculos, junto ao DET. Contudo, ape-
sar dos esforcos dc scu titular ou de scus titulares, desde longos anos,
pouc() se tern alcançado. Isto nós o afirmatrios, porque tambérn
aquela fuiiçio excrcernos - E (kill ate esta parte, a Delegacia
vein crescendo, scm clue baja uma diminuicCo de fatos desagra-
dveis e clanosos. Por isso, entendenios de aprcscntar esta sugeskio,
para (ILle, aprovada pcla egrégia AssemblCia Legislativa, possa o Po-
(let . Publico resolver o prOI)lC11lU, dando tO(iO o aparelhamento Cquela
Especializada, em beneficio (10 povO, tal como carrOs dc ronda, ra-
dio no auto, escuta no plan tiio do trânsito, patruiha do DET a noite,
entrosamento corn as policias estadual e federal, corn as harreiras
nas rodovias e equipe técuica de investigadores.

Sjii!uo P011(J)Ct1
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(le ser criado urn sctoi no Departamento de Medicina Legal que ye-
nint tral)alhar (lireta e mais rapiclarnente no fornecirnento dos laudos
de exanies, c in decorrCncia dc crimes c outras infraçöes, consiclerando
que esses clocunientos basicos 1)ala as investigacoes policiais sempre
Ciii as inaos (las autoridades jucliciCrias coin atraso, em

vista (Ia demora na CxpC(tiçao (105 inesmos por aquele Departarnento.

Sala (las Reuniöes, 28 dc junho de 1966.

Spdrtaco Porn pea - Jodo Luiz de Carvaiho - Manoel Costa
José Mariano	 Sousa e Silva - Lélis Chaves.

Juslificativa:	 Os laudos que devem instruir inquéritos p0-
liciais e iiifracOes quc os exijarn para provas básicas a continui-
dade da invcstigaçao 	 (corno iclade, por exeinplo) , 	 precisarn
see fornecidos coin dentro do menor prazo possIvel. Aeon-
Ieee, porérn, que o Departarnento dc Medicina Legal, talvez poe falta
de pessoal ou mesmo por falta da criacão de urn setor de atendi-
niento prioritãrio, leva muito tempo para cnviar Cs autOri(Ia(lCs po-
I U 1:1 is OS referidos laudos - Esta (lenlora procrastina 0 1fl(hlflIeflto
ilus seiviços (IC investigaça() ciii crimes de toda naturcza - 0 exa-
me niCdico-legal constitui peca fundamental c talvez a dnica de incon-
testCvel valor probatarto nas investigacCes quo se processam nas dife-
rentes clelegacias. Ora, se hC (leinora na chegada dessa peca, a dde-
gacia as vezes se ye obrigada a aguarciar inelhor opOrtunida(ie para
prosseguir nos trabalbos dc apuracCo do crime. Isto atrasa e pre-
JIll1 lea o desvendar (las teias (la infracio . Por isso, vcrn esta
IndicaçCo, cjue procura colaborar corn o povo, coin 	 administracão
do Departarnento e coin a gestCo da Secretarin da Segurança.

Spdrtaco Pompeii

INDICAçAO N. 1.294

Exrno. Sr. Presidente cia Assembléia Legislativa

INDIcAcA0 N: 1.293

Exiino - Sr. Presidente da AssembiCia Legislativa

0 Deputado SpCrtaco Pompeu, que esta subscreve, devida-
mente apoiado, na forma regimental, requer a V. Exa, ouvida a
Casa, seia indicada ao Exmo. Sr. Secretário da Segurança Pdhlica
do Estado, Deputado Chrispim Jacques Bias Fortes, a necessidade

0 I)eputa€lo SpCrtaco Poinpeu, que esta subscreve, devida-
rilente apoiado nil forma regimental, requer a V. Exa., oUVi(la a Casa,
scja indicada ao Exrno. Sr. SecretCrio Chrispimn Jacques Bias Fortes
a necessidade de adquirir urn cairo de idcntificaçiio, para que o ser-
viço (tc' cxpediciio do carteira de identidade do Dcpartamento do
ldentificaçiio possa efetivar-se ein qualquer bairro desta Capital e
no interior do Estado, coin 	 turma volante, considerando a ne-
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cessidade de meihorar 0 Indice de identificação (10 povo mineiro, vis-
to (jUC esle clocuniento, alérn de ser uma exigência legal, repre-
senta urna garantia do cidadão.

Sala das ReuniOes, 28 de junho de 1966.

Spdrtaco Pompeu	 Lélis Chaves 	 Jodo Luiz dc Carvaliw
- José Mariano - Maxtoel Costa - Sousa e Silva.

Juslificativa: - Quern procura 0 Departarnento de Identifica-
ç5o da Secretaria cia Seguranca pode verificar que é grande a pro-
cura desse docuniento pela populacão Inincira, em todas as idades.

Sendo grande a procura, é natural quc Os serviços estejain
seinpre congestionados, corn 0 pessoal lutanclo para dar conta
da deinanda. Entende-se que é preciso facilitar e divulgar o uso
da carteira (le idcnLidadc. Alas, coin 	 falta de pessoal e apareiha-
rnento c, ainda, coin ünico posto sobrecarregado, os interessados
vão cleixando para depois. E corn isso, a rnaioria nSo dispöe da
carteira, quando é preciso. No interior é dificil ao rninciro conse-
gui-la. Seinpre aguarda urna viagem a Capital. Enquanto esta n5o
chega, fica scrn documento. Nos bairros, o nosso hornein também,
sabendo quc é inuito dificil c que depende de muitas Was c vindas,
aguarda meihor oportunidade.

Por isso vern esta InciicacSo, para quc se ponha em funciona-
mento uina perua ou ônihus pequeno que, apareihado para o urn dc
identificaciio, nos bairros e nas cidades do interior, levaria a equi-
pe para a expediciio rSpida e cOifl1)leta das carteiras dc identidade.

WWI —45

Justificativa: - Sein dóvida, coin retirada dos trilhos da ex-
-Rede Mincira de Viaciio, na regiSo inundada pela harnagein (IC Fur-
nas, a popuhacão riheirinha ficou sern meio de transporte fácil e
ImIó(liro pam o scu regular comércio e as comnunicaçoes de abaste-
riiiiemito e meabas[ecimento. Conio aconteccu na barragern do Tennes-
see, nos Estaclos Unidos, e em outros palses, irnpOc-se, por motivo
de intcrCsse social e economico, estabelecer uma organizacSo que
explore as comnunicaçOes internas (10 lago de Furnas. A ciclade rnais
j)rlxinma e e ll , condicocs ( le prcsi(lir uiiia companhia mista,
a ser fundada e instalada pelo Governo dc Minas, é Alfenas: possui
lodos Os recursos, ao lado (IC boa posic5o gcogrmfica. Es.sa compa-
nh Ia mista de transporte C conmunicaçoes (le Furnas dana urn (ICSCII-

oIv j uan to novo a rcgiao inurmdad a, que ficou como que estagnada e
emnpernada por falta de rneios dc ti-ansporte. Tamnbem teriarnos p05-

sibuliduie de viagens de férias pelo lago, em luxuosas barcaças, on-
de o tunista teria sossego pal-a recuperacao na base (IC repouso e
ativimlamle recreativa mo(lerna e sedutora. A maior vantagern
malta ajU(lar aqucla populaçao tilo sacnificada a voltar a respirar,
mmiais confiante no futuro, possuindo umna remle de comnunicacOcs Ia-
custre para 0 SCU comércio c outras atividades hurnanas

Spértaco Porn peu

INDIcAçA0 N.tm 1.296

Spirlaco Pompeii

INDICAc AO N. 1.295/66

Exmo. Sr. Presidente da Assernbléia Legislativa
0 Deputado Spártaco Pomnpeu, que esta subscrcvc, devidamen-

te apoiaclo, na forma regimental, requer a V. Exa., ouvida a Casa, se-
ja indicacla ao Exrno. Sr. Governador Israel Pinheiro a necessida-
de de determinar ao Conseiho Estadual de Desenvolvimento seja
estudada a possibilidade da irnplantac5o de uma companhia mista
em Minas, no sentido de sediar ern Alfcnas urna organizacäo que
vcnha explorar a navegacSo no lago de Furnas, fazendo a ligaç5o
cntre as ciclades ribeirinhas, no seu comércio e abast(cililentO, assim
corno na exploraçSo do turismo.

Sala das Reuniöes, 28 de junho (Ic 1966-

Spdrtrtco Po.mpeu - Lélis Chaves - Sousa e Silva -- Marioci
Costa - João Luiz de Carvczlho - José Mariano.

Exmo. Sr. Presidente da Assernbléia Legislativa

0 Deputado Spártaco Pompeu, que esta subscreve, devidamen-
Ic apoia(io, na forma regirnental, requer a V. Exa., ouvida a Casa,
seja jn(liCada ao Exmno. Sr. Governador Israel Pinheiro c ao Exrno.
Sr. Sccrel5rio Chrispim Jacques Bias Fortes, a necessidade de apoia-
rem o piano de policiamnento novo, racional e rnoderno do Dr.
Joan Bosco Barreto, Chefe (10 Departarnento da Guarda Civil, o
uaI se (lestina a ( j ar cobertuna penfeita c segura im rnanutcncao

dii ordern ncsta Capital, corn a utilizaçiio de 120 veiculos pequenos,
Volkswagen, no scrviço rapido de patrulliarnento por zonas, numa
nmoh)ilidade (IC alta pnoducao e economia dc pessoal c combuslivel,
pint urn atendimemito irne(liato e rnmltiplo, podendo, de urn mornen-
to para outro, aumnentar 0 rccurso, se o caso policial o exigir.

Sala das ReuniOes, 24 de junho de 1966.

Spdrlaco Pompeii - Manoel Costa - Sousa e Silva - Wa!-
dir Morato - José Mariano - João Liii: de Carvaiho.
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Justi[icalivci: 0 Chefe (10 Departamento do Guarda Civil, Dr.
Joao Bosco Barreto, ao tornar posse no cargo para que foi nomea-
(10 pelo atual Governo, apiesentoti urn piano novo c racional para
hem e seguramente policiar a Capital. Os jornais divulgararn entre-
vistas coin referida autoridade policial, que, depois de estudar o
assunto corn relaçSo a Belo Horizonte e (le comparar os sistc-
mas utilizados nas maiores mctrópoles (10 mundo, cuidou de anun-
ciar, em primeira inSo, 0 projcto que foi apresentado ao Sr. Secre-
tario cia Segurança, para cstudo e conseqilente apiicaçSo.

0 piano consiste ern dividir a Capital em zonas policiais. Tal-
vcz 20 zonas, que passariain a ser policiadas em regime de patru-
iha-radjo. Em cada zona funcionam cinco pequcoos velculos Volks-
wagen, tendo, para major atendimento, inn carro grande, como
supervisor e reforço. Cada zona seria, em tcsc, nina ciclade, policia -
(10 por urn Voiks, coin policiais, podenclo ser empenhado,
conforme o caso, urn Voiks cia zona vizinha e, neste sentido, ate 3,
4 1 5 e o carro grancle. Como se ye, é urn sisterna de policiamento
pot "conste!açao policial" ; urn gran(ic carro, em torno do qual
gravitam cinco pequenos; e assim sucessivarnente, ate perfazer 20.

Estes carros perrnanecerSo em constante movirnc.nto, poden-
do parar a porta dc estabelecirnentos escolares, nas horas die maior
movimento (entrada e saIda de escolares), dando, assirn, efetiva
o cficaz cobertura as mestras, cujos apelos drarnáticos s5o recehi-
dos cotidianamente, pedindo segurança, assim corno a própria po-
pulaçSo que so encontra ern bairros e vilas distantes.

Para a irn plan tac5o (icstc piano - que faria dc Belo Hori -
zonte a cidade rnais hem policiada (10 Brasil a Secretaria da Se-
gurança Pt'ibiica (leverá adquirir, pala o Departarnento cia Guarda
Civil, dc 120 a 150 cairos Volkswagen, tipo "p6-(lc-boi", destituidos
die quaisquer acessórios luxuosos, providos do radios transistorizados;
nina Kombi-oficina, para reparos rápi(los, dc urgCncia, e conser-
va dos veiculos. E, ainda mais, duas cstaçoes transmissoras para a
torre do radiopatruiha, considicrando quo o funcionamento de todos
esses carros pod eria congestionar o atual sisterna de radiocomunica-
coos do radiopatruiha.

A adoç5o desse sistema dinamizado, célere e prático terá ca-
réter preventivo e dare C repress5o de todos os crimes, contraven-
cOos e atos nocivos urn inclice excelente, resolvendo, de uma vez
1)01' todas, as angt'istias e dores dc cabcca cia segurança da Capital,
que cresce cia a clia, num mundo onde a onda do mal C urna avalancha.

Por osse piano pio.neiro, aprescntaclo logo nos primeiros dias
(10 silo gcstSo junto ao Departarnento cia Guarda Civil, o Dr. JoSo
Bosco Baricto garante realizar em Belo Horizonte urn policiarnento
cern pm' cerito eficiente e racional; por isso, esta Indicaçao, em que
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SC solicita sejarn iiados Cqueia autoridade policial Os recursos pro-
lend h los, pam quo cia in idle, 0 quan Ii) antes ,a rcformuiaçao e
reotlaptoc5o, opare!hanienlo e funcionornento dinamico (In sistema
tie pOhiCiitilleflt() (ieSta beta c pICSl)eia metiopoic

Spdrtaco Porn pen

REQUERIMENTO

Exmo. Sr. Presidento do AssernhlCin Legisiativa

0 Deputa(io quo este subscrevc, na foiiiia regimental, requer
niH voto do congratulaçOes do Casa corn Os Drs. Osvaldo dc Andra-
ito e Silvestre Frolic do Andrade, polo sucosso (tile vein alcancan-
do, 010 flOSSO Estaclo, a exeducSo (10 Plano Nacional de Educação,
eon linda Oqucies teenicos . Em apenas ties anos, fizcrarn incorpo-
rat' C .nossa 10(10 dc cscolas 150 unidades do cnsino primarlo e 22 gi-
nasios. Requer, mais, quo do docisSo do Casa se dC conhecirnento
nos (lois citados hornens pCblicos.

Sala das ReuniOes. 27 de junho do 1966.

José Marcus Cherérn - João Vaz - Pinto Coelho - Odilon
Rodrigues - Anidnio Fonseca - Curios Megale - Moreira Juthior.

Justificativi : - - 0 Plano Naciona! de EducnçCo decorre (le
inandainento expresso cia Lei do l)iretrizes e Bases do EducacCo Na-
cional.

Execcitodo, ciii calate F do expedi000ia, cm 1962, corn a deno-
in inaçao do Piano do Eineigência, a partir do 1963, coin o son atuai
home, iniciou urn prograina die grande envergaciuia, iclacionado coin
0 eXpaflsa() 0 0 desenvolvirnento (10 ensino e o aperfoiçoamento do
profcssoi'es loigos do ensino primCrio c do regentes dos 5. e 6.
series I)Ilinárias

0 Plano Nacional de Educaçao foi elaborado pelo Conseiho
Federal do EducacOo para dcscnvolvirnento em 10 anos continuos,
a contar cia rcspcctiva irnplantaçOo, disciplinando a acCo distributi-
Va dos I'CeUI'SOS (10 Fundo Naeional (10 Ensino Superior, MCdio e
PrimImrio, rnodllan to a(locao die eritérios orçamcntCrios die procccii-
111111 to uniforme

Os recursos do Funlo Nacional (10 Ensino Superior são apli-
cados, diietaiiicnto, pclo Govoino Federal. Os provenientes do Fun-
do Nacional do Ensino MCdlo e PriniCiio são aplicados no confor-
hiii(iade (!e pianos estabelecidos polo Conselho Estadual do EducaçSo,
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hornologados polo Sr. Secretário e aprovados, em ditima instância,
pelo Ministro da Educacao e Cultura.

Em Minas Gerais, a cxecuçäo do Piano Nacional de Educaço
está confiacla ao engcnhciro Osvaldo de Andrade e ao Dr. Silvestro
Freire de Andrade.

Em três abs de proficua atividade, o Piano iogrou incor-
porar a rede dc escoias primárias do Governo Estadual mais de 150
unhclades novas de ensino, inteiramente equipadas, ao iado de 22
ginásios orientados para o trabaiho.

Mantém, em ritmo de intcnsa execucão, mais de 200 obras.
Ministrou dois cursos de aperfcicoarnento de professores de 5. e 6.'
series primárias e, atualmente, assegura o funcionamento de outro
de igual natureza, para cerca de 100 profcssores.

Aiém disso, coin extinção cias campanhas de erradicaçao
do anaifabetismo (10 MEC, passou a dustcar as despesas totais de 7
centros de treinamento (IC prolessores leigos do Estado, nas virias Fe-
giöcs de Minas.

José i1i(1rcuS Cherém

REQUERIMENT()

Exmo. Sr. Presidente do Assernbitia Legislativa

Requciro a V. Exa. a ininha exclusão como membro da Comis-
s5o Especial nomeada para discutir e votar o Projeto n. 0 3.641,
impcdido ouc me encontro de comparecer a Rcuniio na data aprazada.

Outrossim, soiicito a indicacSo de outro Deputado para subs-
tituir o signatário deste.

Sala das Reuniöes, 28 (Ic junho (IC 1906.

Curios Me gale

REQUERIMENTO

Exmo. Sr. Presidente da Assernbléia Legisiativa

0 Deputado quo este subscreve requer a V. Exa., corn apoio
regimental e ouvido o Plenário, conste de nossos Anais urn voto de
congratuiaçöcs corn a direcao da Imprensa Oficial do Estado de
Minas Gerais, pelas inovacOcs que, (lesdle o ditimo sábado, vCm cons-
tituindo a nova fase do órgão oficial do Estado, através de ampla
cohertura dos assuntos (le interesse pühlico, scm prejuIzo da maté-
na oficial.
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Solicita seja dado conhecirnento dcsta (Iccisao ao Exmo. Sr.
I)r. Itaul Bernardo Nelson (IC Senna, M.D. Diretor do Imprensa
()ficial, responsilvel direto pela Iouvávcl iniciativa.

Sala ilas Heuniöes, 28 de junho de 1966.
Manoel Costa - Ulisses Cou(o - Curios Eloy - Jehovah

Santos - Cicero Dumont.
Juslificativa: A nova Diretoria do Imprensa Oficial, por

in terineilio do Dr. Haul Bernardo Nelson de Senna, tern demonstra-
do operosidade invulgar, n5o so no trato dos assuntos ordinariamente
frlosiquele importante orgao governarnental, mas, principalifleil tc,

na increinentaçiio de novas medidas, visanclo aos rcais interesses
do piibiico ieitor do Minas Gerais.

No Oltimo sabado, 25 de junho de 1966, nova fase foi lan-
çiola, corn a integraçSo da Imprensa Oficial no panorama dos ativi-
(hides coticlianas da vida mineira.

Em outros tempos, por preCe(lente, eram abundantes c far-
las as noticias ligadas m literatura, turisino, religião, esporte, ci-
ncflfii, televisao, radio, econoul ja e aeon tecirncntos odin mistral ivo-
-sociais.

o horn corpo de Fl (1 a Lures eg r ficos d a ha pren sa 0 fit jul.
neste mornento, jncuml)e-se (IC importante missSo. E quo o Minus
Germs, centro informativo dos ativiclades dos Poderes POblicos,
avança sua linha dc difusSo ate o campo muito variado de todos os
acontecimentos sociais, indiferentcs as cogitacOcs dos administra-
(lores pOblicos, diretarnente, mas, nem por isso, insensiveis a suas
farnilias, ao funcionalismno e aos leitorcs em geral.

Corn esta obra de considerávei valor, impöc-se nosso reconhe-
cirnento it admninistrçao Haul Bernardo Nelson dc Senna, molivo
por clue, ao terinos a iniciativa do presente Requerimento, temos,
simuitaneamente, a certeza de scu mCrito, o qual acarretara, por
justica, a aquiescCncia c a aprovacão de nossos ilustres pares.

Ma.noel Costa, LIder do Governo

REQUERIMENTO

Exrno. Sr. Prcsidente da AssemblCia Legislativa
Requciro a V. Exa. a inclusão, na Ordem do Dia, do Pro-

jeto n. 3.661/66, quo percleu prazo para parecer na ComissSo de Jus-
tica.

Sala (las RcuniOes, 28 de junho de 1966.
E.rpedito Tavares - Vice-Presidente (em exercicio) cia Comis-

silo die Justica.
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-- 0 Sr. Prcsidente cia ciência a Casa das seguintes

C OMUNICA O ES

Exnlr) Sr. Presidcnte cia Assclni)lcia Legisiativa

0 Deputado al)aixo asssnad() coniunica a V. Exa . quc, nesta
d;ila, cstá l'eaSsuflhindo o scu niandato dc De0uta(lo a csta Casa

Sala (las Rcuniöes, 28 de jiinlio de 1966.

Sc11i10 ,\:srina1: t
*	 *	 *

Exmo. Sr. Presidente da Assemb16ia Legishdii'a

0 Deputado infra-assinado coinunica a V. EX-0. 	 '. a
está rcassuniindo o scu mandato de Deputado a est:i Casa.

Sala (las ReuniOcs, 28 de junho (le 106

.''J(t'(1l	 Io(;l'(';( i1I(

Exmo. Sr. Presidente cia Asscmbléia Legislativa

Tenho 0 pesar die cornunicar a Casa o falcciment. (rN(t)
(11:1 26, nesta Capital, da ilusti'c educadora, Professora Marieta Bro-
chado.

Sala cias Beuniöes, 28 de junho dc 1966.

Dalton Ccinabrcwa

*	 *	 *

Exmo. Sr. Presidente da Assemliléja Legislativa

Comtinico a Casa o falecirnento da professora Slaricta Bro-
chado, ocorrido sabado, nesta Capital.

Seu j)1ssaInent() foi vivaiiicnte senti(i() ciii Belo Horizonte,
Curvelo e Sahara, onde a ilustre extinta desfrutava de largo circulo
de aniizades.
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i)csaparece aos 80 anos (IC idade, tendo consagrado toda a
sua existéncia ao exercicio do magistério prilnãrio, de forma a ad-
quirir jUSt() rcnornc CoiflO eciucadora emérita.

Era natural (ic Sabará, SCfl(iO filha do saudoso Desembargador
I)i!llas Macliado e de D. Maria Carolina de Abrcu Machado.

Em sun terra natal, fez o curso primario, tendo-se (II ploma do
pIa antiga Escola Normal de Sabarã.

Em 1005, fundou urna escola prirnaria na cidade de Curvelo,
(lepois (IC lvciccnar alguns meses em sua terra natal.

i)urante 17 anos exerceu o magistério primário naquela ci-
(lade, on(lC foi flomea(la professora prilnaria (lurante 0 Govcrno
\Vvnceslau Braz. Lecionou alguns anos sob a clireçSo do professor
11 icar(I() (IC Souza Cruz

Em Curvelo, D. Maricta Brochado se impôs a estima e ad.
iniraciio (le quantos a conheceram, mercé da boiiclade de scu cora-
çflo c this virtudes quc aurcolavarn sua personali(iade.

Em 1922, transfcriu-se corn sua famIlia para Belo Horizonte,
onde Iecionou no Crupo Escolar Bernardo Monteiro.

Postcriorincnte, jassou a lecionar no Grupo Escolar BarSo
de Macaiibas, onde exerceu coin exacSo e proficiência as fu.ncöes
de vice-(liretora C (IC cliretora

l)otada (Ic invejável forrnac5o moral e religiosa, animada pela
fé, que jamais a ahan(ionou mesmo nos mornentos rnais clifIceis dc
sU:t proficua existência, pôde D. Marieta Brochado levar a born
trrrno a tarefa que, por niorte de seus pais, lhc pcsou sobre Os om-
hros, de auxiliar na criaçSo e educacSo de seus irmSos e parentes.

A sua vida, a que n5o faltaram, tarnhérn, nianifestacOes de
eari(lade e amor ao próximo, representa padrSo de dignidade, que
honra nao apenas a sua tra(licional fainilia, mas as próprias Co.
niunidades cm que viveu.

Em 1957, aposentou-se, após tee dedicado 52 anos de sua
vida a causa do ensino, colaborandlo abnegadarnente no preparo
e formacSo de vãrias geraçöcs die curvelanos c helo-horizontinos.

i)cixa a saudosa extinta dois irinSos: o engenheiro Mauro Bro-
ciiado e o cornerciante Alberto Brochado.

Corn a morte da professora Marieta Brochado, perdern o
magistér'io primãrio mineiro e a sociedade belo-horizontina tima
de suas figuras inais qucridas c rcspeitadas.

Sob todos Os [Ituios, a venerancla extinta merece o apreço C
o rcspeito dlii Asseniblêia Legislativa do Estado, niotivo por que requei-
ro a inserçSo, na ALa (IC nossos trabaihos, de urn voto de profundo
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pesar pclo seu falecimento, dando-se ciência ciessa homenagem pos-
tuma it fainlija eniutada, na pessoi de seu irrn5o, Alberto Brochaclo,
resi(lente nesta Capital, na Rua Tome (IC Souza, 1266.

Solo das Jleuniöes, 28 de junho do 1966.

Lt'icio tie Sou--a Cru:

Exrno. Sr. Presidente do Assembléia Legisiativa

Comunico a V. Exa. que, nesta data, estou assumindo minlia
cadeira nesta Casa.

Solo dos Reuniöes, 28 de junho do 1966.

Hélio Garcia
E1

Exrno. Sr. Presidente cia AsscrnblCia Lcgislativa

0 Deputado abaixo assinaclo comunica a Casa que, nesta
data, reassume sua cacicira do Deputado nesta Assernbléia Legisla-
tiva.

Sala das Bcuniöcs, 28 (Ic junho (Ic 1966.

Expedito Tavares

*	 *	 *

Exmo. Sr. Presiclente do Asscmhléia Legislativa

Comunico a V. Exa. que, nesta data, estou reassumindo minha
cadeira nesta Casa.

Sala clas Reuniôcs, 28 do junho dc 1966.

Altair Chagas

Exmo. Sr. Presidente cia Asseml)léia Legislativa

0 Deputado infra-assinado comunica a Casa que, ncsta data,
reassume sua cadeira de Deputado.

Solo (las ReuniOcs, 28 dc JUflh() de 1966.

Gerardo Grossi
* * *

Exrno. Sr. Presidente (10 Asseinb]éio Legislativa

0 1)eputaclo infra-assinado comunica ao Plenário o falecirnen-
to do Sr. Jair Marra do Silva, filho do José Marra cia Silva, resiclente
em Carrno (10 Ciii uru, ocorri(io cm 28 do corrente

Solicito que esta AssemblCio manifeste sen pesar a famli ja en-
lutada, na possoa (IC scu pal, residente naciucla cidade.

Solo dos Ileuniöes, 28 de junho do 1966.

Reny Rabello

*	 *	 *

Exmo. Sr. Presidonte cia Asseml)ieia Legislativa

0 1)eputado infra-assinaclo comunica no PlenArio o falecimen-
to (10 Sr. ACrcio Campos Melo, filho (IC Cãndido Campos Malaqujas,
resi(lente em Cariiio (10 Cajuru, ocorrido cm 26 (10 corrente.

Solicito quo esla Assenibléia manifeste scu pesar ii familia on-
lutada, no pessoa tie scu poi, residente naquela Ci(lt(le

Sala das Reuniöcs, 28 de junho (le 1966.

Reny Rabello

* * *

Exmo. Sr. Presiclente cia Assombléia Legislativa

0 Deputado infra-aasinado coniunica no Pleniirio o folecimento
(10 Sr. Aristides Zanet[i, ocorriclo em I)ivinOpolis, no clia 27 do
coi'ren[e, e solicita que esta AssemblCia nianifeste seu pesar a ía-
julia enlutacla, no pcssoa dc suo senliora, 1). CIca Silva Zanetti, re-
sidente na Rua Rio dc Janeiro, 218, naqucla cidade.

Solo (las Reuniöes, 28 dc junho do 1966.

Reny Rabello

* * *

Exmo. Sr. Presidento cia Assombléia Legislativa

Comunico a V. Exa. que, nesta data, estou reassuinindo mi-
nha cadeira.

Salo (las Reuni6cs, 28 (I junho (le 1966.

Valdir Melgaço
L1
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Exrno. Sr. Presidente cia Assernbléia Legislativa

Comunico a V. Exa. qua, nesta data, reassulno minim ca(iel-
ra nesta Assembléia Legisiativa, par tocios os fins de diieito.

Sala das Beuniöes, 28 de junho cia 1966.
Ulysses Escobar

Exmo. Sr. Presidente cia Assembléia Legisiativa

0 Deputado qua esta subscreve requer a V. Exa., ouvida a
Casa, seja inseri(lo nos Anais ciesta douta Assembléia urn voto cia
profunclo pesar palo faleciinento cia Exma. Sra. FlermInia Barbo;n
Fernandes Timbima, OcOrri(Io na cidade de Alérn l'araiba

Senhora de acrisoladas virtudes, o sea (I esa parc'eifl( en to CaU

sia real consternacäo na sociedade além-parailiana, ouiie era estima-
da a acatada.

Requer, ainda, o signatârio qua (lesla human again 1)s1uin a
seja dado conhecimento a familia eniutacia, na pcssoa ila sea ilus-
tre genro, Sr. Olney Freitas 1)runiond, Dii'etor da Em I)Iesa Cit an
Ltia , residente naquela ciciade

Sala das Reuniöes, 28 de junho de 1966.
jlioxeim ,Jiiiiiui'

Exmo. Sr. Presidente da Assembiéia Legisiativa

Coinunico a Casa o falecimento, ocorrido hojc, em Sate La-
goas, ondc residia e exercia a profissäo (IC advogado, ilo conhecido
inteleetuai poeta René Guimarães.

o seu re.nome intelectual atingiu os grandes centros literil-
rios do Pals. Era admirado peio faiceido ex-Ministro Santiago Dan-
tas, qua, no morrer, trazia consigo o seu antológico soneto, A ilium-
to, va1'i1S vezes publicado pela ilflpreflSa brasileira

o acofltecifllCfltO' causou pesar nos malos eulturais, juridicos
C sociais.

o pesar cia Casa cicverá sci manifestado a sun familia, iesi-
dente em Sate Lagoas, na pessoa de sun vihva e filhos, a, tambéni,
o seu fiiho, jornalista Ronaido Guirnaräes, resid ante ncsta Capital

Sala das Reuniöes, 28 de junho cIa 1966.
Anuar Fares
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ORADORES

Policiainento dci Capital

0 SiT. SPAPTACO POMPEU -- Sr. Presidcnta, Srs. I)eputa-
dos.

Dando seqüêneia nos tmabaihos qua vimos realizafl(lo na As-
senitilcia Legislativa, todos visando no bein-estar Un coietivi(iade
n!incima, lioje aqUi estamos, encarninhanclo novas sugestöes no Go-
'erno (10 Estado . Tudo ta!nos feito para realizar Os obativOS do
povo flhinei!'O a, nesta epoca (IC (Iificul(Ia(les, naturaimente esperan-
çosos, estanios, enti'a ouLras InciicacOcs, encaminllandr) cluas, qua di-
zern respeito a segumança (10 POVO nhineiio, nijo so (In Capital, como
do interior do Estacio.

Em In(iicacao quc ciiz respeito a major seguranca do povo
de Belo Horizonte, soijeito apoio do Sr. (ovemnador Israel Pinheiru
a do Sr. SecretOrio Chrispirn Jacques Bias Fortes no piano de poii-
ciaiucnto ianca(io palo Chafe do Departamento Un Guarcia Civil, Dr.
Joo Bosco iiaireto; sam d(ivida, é heni conheciclo C hC!Ii cornenta-
do pain inlprenSa local 0 eSta(iO de inseguran-ça ell) (IU viva a Ca-
pital mineira . Poi isso, precisanlos atentar no senticlo tie guardar
a Vida a o patriinOiiio dosi)eIO-horizOfltifloS . Portantu, o Delegadu-
-Auxiliar de PolIcia, Chafe do I)epartanien to (Ia Guarda Civil, Dr.
Juao Bosco Barreto, no iniciar suas atividades junto àquela Corpora-
çao, iançoci urn piano floy D a racional de J)oliciarnaflto, i)ira 0 qt!al
asia aguarclando UO jO (10 Sr. Govcmnador a do Sr. Secretário (in
Sagtimança, no senti(lo tie (.larenl aquele 1)epartarnento meihomes recur-
sos pam urn policialTlCntO a(leqnacio . 0 piano consisie na divisão (IC

IILlo Horizonte cm 20 zonas, correspondendo a 20 cidades, clue seriain
policiadas por urn rnelhor sistema. Cada zona term earca de cinco
Volks qua, corn mapi(ieZ a mohilidadc, poderiam atender a cidade a
quniquer hora a a (uaiquem inoniento, sendo qua asses cinco Voiks
serialu supervisiOna(iOs por urn cario (IC gmanda porte. Assim, se-
i-jam cerca de 120 veiculos, a(Iotados no sistema (IC "consteiaçao
POli(iilI". Esses paquenos velculos, giranclo numa rapidez hem gran-
de, pode!'!arn loconiover-se a atancier a quaiquer eharnado nas cii-
versas vilas a bairros da Capital

Por estas considemaçbes, faco urn vccrnente apalo no Sr. Go-
vernaclor do Estado a no Sr. SecretOrio Chrispirn Jacques Bias For-
tes, no sentido (Ta qua S. Exas. deem inteiro apoio a este piano qua
resolverO, em defin itivo, o poiiciainento cia Capital.
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Exoneração de Delegados de Policia

Por outro lado, ternos que deixar hem claras as dificuldacles
por que está passando a populaçao interiorana, COflSiclCl'afl(lO-SC que
o Minus Gerais tern publicado 50 a 60 exoneraçöes diárias de dde-
gados fliunicipais de policia. Tocando ainda nesta tecla (le exonera
cfies de delegados de policia, dcvcmos destacar que, nos quadros
cia polIcia, existeni, no mornento, cerca de 200 vagas para a eaio
de delegado (le carreira, a scrcrn preenchidas através de coilcurso,
(JUC cstá dependendo cia Secretaria cia AdministracSo.

Sr. Prcsidcnte e Srs. Deputaclos, devernos, pois, notar que,
neste momento, Minas Gerais tern cerca de 400 (lelegaciaS inunici-
pais vagas, porque as exoneracöes (las autoridades ocorrern to(h)
Os dias. Sc a Secretaria cia Aclininistraço n5o determinar a abei'tu-
ra de concurso dc delegado dc Cal'l'cira, estarernos COOl essas (IC-

legacias perrnanentementc vagas.
* * *

Construçüo dci Sede dci Associacao dus I'rofessoras Prinuirkis
0 SR. ATIIOS VIEIRA DE ANDRADE: 	 Sr. Presidente, Si;.

i)eputaclos.
Fui surprecndiclo, e cornigo grande ndmcro de pessoas, COUL

a iciiicssa a esta Casa dc urna Mensagern do Exrno. Sr. Governadoi' do
Estado, cujo objetivo 6 a cioaçSo de urna verba de 80 milhOes dc
cruzeiros para construçio da sede cia Associaciio das Professoras
Prirnárias do Estado dc Minas Gerais. E a minha surpresa, Srs.
Dcputados, cstá cxatarncntc no fato dc quc o Governo do Estado nib
cstá efetuanclo, cm (ha, o pagarnento clas professoras pri-
rnárias. 	 Ha 	 lnunicIpios 	 em	 que 	 as 	 profcssoras 	 cstiio
corn os vcncirncntos atrasados ha vários mcses, c as con-
tratadas, este ano, ainda n5o receberam scus vcnciincn-
tos. 0 Govcrno, para justificar cste atraso, vern alegando falta
die clisponibilidade financeira. Contraditoriamentc, remete a esta
Casa urna Mensagein, provanilo a cxistência dc dinhciro, porque ofe-
rece 80 rn jlhöes (Ic cruzeiros para construçSo cia secle, em Belo Ho-
rizonte, cia Associaçiio clas Profcssoras Primñrias. NSo somos contra
eonstrucao de sede dc .nenhurna cntidade. Mas entendemos que o
Governo flão tern conulicoes dc fazer cstc ofcrccirnento, ncsta conjun-
lura. Se o Govcrno pode construir a secle da Associac5o das Profes-
soras, por quo n5o pocle efetuar o pagarnento dos vcncirncntos atra-
sados das rncsrnas professoi-as? Enquanto o Governo alega, dc pdbli-
CO, que este ano n5o haverib aumento para o funcionalismo 	 e, con-
scqiic.ntcrncnte, para as professoras propöe a oferta dc 80 mi-
lhöes para urna sede social. Qual o benefIcio quc csta verba trará
as professoras do interior, mnuitas das quais não conhecern Bela Ho-
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neficia trari as icigas quc Sc sacrificam e não rece-
ni cri tos COl d ia e quc nunca pisarflo esta se(le? Por

quc 6 (rue S. Exa. n5o coloca em cia o pagainento as instituiçöes die
Caii(Ia(le? Ainda onteiil, Os jo1.naiS aflunciarain quc Os 1)roPrietariOs
(IC pens5es sanatoriais iPaO colocar OS tUl)CFCU1OSOS no Palibcio (la Li-
herdadc, porque o Governo nao cstii pagan(ld) Clii (1 in US subveiiçocs
destinadas iiqtldlcs diocntes, quo morrcni por fatta dc assistência
e aiflpilro. Apcsar (lisso, podc (Jar 80 rnilliöes de cruzciros para a
construçao dc tuna seile que vai servir apenas a algumas profcsso-
ras quc nioram em Belo Horizonte c quo permancccm dcsintercs-
sadas pelas neccssidadcs ila classe (lue estA sofrcndo no inte-
rior do Estado. Pessoas quo Sc dizem lidcrcs cia classe nibo tern dc-
fcillI ido US 1>i'ofessoras, (leSta Tn buna, nein 16m denunciado as persc-
guicoes (to Governo, como tcmos Icito, mas procuramn entrar cm
acordo domn o Govcrno, cni I)cjuizd) clas professoras. Lamncnto quc
tat Into ocorra nesta conjuntura, quando as aperturas financciras al
cstño; quamido fu,ncionánios pibblicos clamam poe mu reajuste dc sa-
lamios, c o Governo alcga quo miao podc faze-b.

Fui surprecndidlo COIn a noticia segundo a qual a lider cia
(lasse (las professoras nesta Casa, J)cputada Marta Nair Moutciro,
é contra a apiovaçibo do Projeto n. 3.568, quc aprcscntarnos a csta
Casa para beneficiar as professoras, que clerarn suas vicius cm be-
ncficio do cnsino cm Minas Gerais.

NSo cs[ou acreditando ncssa notIcia. Mas gostaria quo a ilus-
tic i)eputada Marta Nair Monteiro fizesse um pronunciarnento desta
Inihuna sobre o assun to. \nibnias professoras tCin perguntado, cm rela-
çibo ao iliCU Projeto, qual e a posiçao da. I)eputada Matta Nair i\Iontci-
no nesta Casa. Fui informado por alguns colegas, quo jib ouviramn
(i 5(U 1)ronunCiadflcnto, de quo eta é contra esse Projeto, porciue o
mnesnio onera o Governo. 'lodavia, nibo é contra o recebimento dc
verba p:mra construçao (lessa se(1e, quo vai ficar em Bela Horizonte
c dJUd nibo vai atcncicr a ncccssidade de ncnhuina profcssoi-a do in-
terior do Estaclo. Portanto, SäO as professoras quo moram em Belo
liomizonte cjue contarao corn cssa scdc. As professoras do in-
terior (ievcm indagar diretamcnte ii Deputada Marta Nair qual é a
sua posiçao cm rclacSo ao Projcto quc bcncficia as professoras, por
nOs aprescntado a Mesa, c que cstá na pauta para 2. 4 votaç5o. Qual
C -,I SUU poSiçaO a favor on contra as professoras? No cpisódio das
professoras, sornos contra o Governo c a favor do professo-
iaiio, ilaqucles diuc n5o reccbcrn; a favor (laqudles quo estSo scndo
persdgui(Ios; a favor daqueics quo estibo tcn(bo sons dircitos desres-
peitad()s . Estarnos ante urn Govcrno par o qua! o Código die Ensino
Pnimimanio nada vale c (Idle, ao HiVCS de cuidar (las necessidadics die
tuna ciassc, temn suas vistas voltadas, acima die tudlo, para Os intcres-
scs politicos, interesscs cicitoreiros. Fica dc antcmubo o rncu protcs-
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to coatra a clestnaç.o (I(5a '(I'1)a, no a1oliino () one o (jovcrna
(love prOvl(ieflciur U 0 SUpI1!)1C11 Lo (IC verha as colclurius (10 ink-
nor, a firn de quo cbs possam pagar àqucles quo iii trabaiharani e
(IUC nada rcccberain. S. Exa . (love mostrar ao Sr. Sccrctrio de
EducaçSo a necessidade de adotar medidas para reparar as injus.
ticas praticadas no interior, onde professoras normalistas, qualifica-
dos, cstiio scnoo (lcs[ituIdas cia dircc5o de cstahelccirncntos escola-
res, cm I)cncficlo de professoras lei.-as, polo fato de estas rezarem pe-
Ia cartilha do Governo

Este men Projcto, que be.neficia os professores, tern recebido
aceitacao gcral e apoio de todo o interior do Estado. Agora mesmo
tenho cm niSos Iclegrarna de Conceiç5o dos Ouros, assinado pela pro.
fessora rural Luisa Gloria, quo diz o scguinte "Queira aceitar ml-
nhas sinceras felicituçOes oportwo Projeto 3.568, l)eneficiandu ser-
vidores".

Perseguiedes no Interior

Sc continuarern as perscguicocs, no interior do Estado, as
professoras pnirnOrlas, n5o, teremos cluvida em solicitor convoca-
cOo cxtraordinibria cia Asscrnbléia, por oeasiao (10 rcccsso dc juiho,
para defender os direitos dessa classe. AliOs, nesse scntido, jit ha
Requcnimcnto assinado por iós.

Aeabo (IC reccbcr radiograrna do Prefeito dc Taruininim, us-
situ rcdigido

"Taruniirim, 26-6-66

l)eputado Athos Vicira de Andrade
Belo Horizonte

Policia caca cabos elcitorais (10 ex-PR e do ex-UI)N, a lirn
cercear nossa liberdade (IC (lualificar eleitores . Resi(icncia dc nos-
so corrcligionOrio em 1)oiu Canloto invadida pela policia, sent

 aparente.
NOo temos garantia para enfien tar ciciçOcs sent corner nisco

hover cierraniainento sangue.

Xeno phonic Oliveira - Prcfcito Municipal"

Apeici no ilustrc Lider do Govcruo, nobre 1)eputado Manoel
Costa, quc, atenciosamente, teal plOCUra(lo otender-nos e procura-
nO, mais urna vez, levar o nosso apelo ao Sr. Governador do Estado,
porque as dczcnas dc apelos fcitos ate agora nOo encontraram ressu-
nOncia no coraciio e no COflSC1CflC1O do Govcrno e, muito nienos, no
coraçOo e no consciCncia de seas auxiliares.
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EstO para sen al)rovadO nesta Casa o relatOrio da Comis-
SilO Especial (IC SindicOncia quc foi a Born Jesus do Gaiho, onde
aJnI 	 (1rou 1005 as denu 	 cincias ue fizemos contra o Govcrno. Essa Co-
UIISSUO, )o1' unanimidade, aprovou 0 nclatonio apresentado por urn
de seus membros, corn a co.nclusao die quc as perseguiçOcs foram com-

e verificadiis . Nesse nelatonio hO urn pc(iido cndcrcçado
au (1uverIlo, através desta AssembiCia, de vanias rncdidas de nepara-
ç5u ile atos ilegais . ScrO cstc o nosso Oltiino apelo ao atual Governo
Estadual. I)cpois one csta Casa for dcsrcspcitada, depois que a Co-
iii jssOo for dcsrncrechia, depuis que o sacnifteio dos Srs . Deputados
nioi for considcrado, t(renhuS, efltao, (Inc 1)UScar novos caniinbos c
novas direçocs, a fun de quc 0 (iireito c a legalidade, ate aqui de-
satefl(I 1(105, encontrern guanid a no conceito tic outras autonidades
(ut csi)eralnoS sejarn do esfera (10 Governo Fcdcral

Fica aqui, mais urna vez, a rni.nha denCincia, desta Tnibuna,
contra Os [([OS tie perseguiçao do Govcr.no, no esperança de que, Sc
a I'[lZi(() nao pO(IC ate liojc atender nos flOSSOS ilI)CIOS, pelt) inenos a
scnsibilidadc humana do Sr. Govcnnador e (IC scus auxiliares poS-

so atentar pana a vcracidade e sincerida(lc do nosso clamor.

Sabre u Cundidatu,a Costa C Silva

0 SR. SINVAL BOAVENTLJRA: 	 Sr. Prcsidcntc, Srs.
I)eputados,

Na data dc liojc, 28 (Ic junho (IC 1966, S. Exa., o Si-. Ministro
Arthur da Costa e Silva, reccl)c as horncnagcns da Vila Militar, des-
pci undo-se daquela ofic ialidadc para continuas- OS entendiinentos em
favor Ile sun canditIatiiri, pois, enihoi-a sendo elcito polo Congres.
SO. (ItSeja S. Lxi . aprcgoar sen prograrna dc governo em todo 0
Brash.

Todos conhecern, Si'. Pi.esidente, Si's. 1)eputados, as diver-
gC'ncias da politica mincira ao tempo em quc fui convidado pana
integrar a ARENA, c a cssas (livergencias JO me rcfcni, vOnias vezes,
lesta Tribuna . Mas, how, venho falan cm favor do can(ii(batura do

General Costa e Silva. Desejo fazcr urn apelo aoS 1)eputados corn-
ponentes do ARENA, para que, em todas as oportunidadcs, Sc mani-
fesi ciii, (]it Ti-i bonn ou fora deli, em favor un candidatura daquelc
inilitar.

JO dissc, Sr. Presidente, Srs. Dcputados, quo as elcicOcs indi-
reIns são realizadas hoje em vOnios pulses adiantados, corno ItOiia,
AustrOlia, Alenianha Ocidcntal, Franca c outros e posso dizen, ainda
louis, que, SC lIc)uve cr1-os no RcvolucOo, taml)em houvc inuito accrto.
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Prin cipalmente nos ültimos dias, a Rcvoiuço tern ganhomuita P opularidade. 0 Comando lICVO1UCjofl(.jo Cassoj o In andatodo Governaclop dc So Paulo, pop corrupçao e isso representou urngrancle passo no senticlo cia rnoraIizaço phlica.
Estamos satisfcitos, Sr. Presidente, Srs. D eputaclos porquesabernos cjue a Revoiuco, principalinente no tocante a element

05corruptos da IlOssa politica, está dleixando rnujta gente corn a "bar-ha dc xiiollio". Queio fazej urn apelo aos Deputados que integi'aina ARENA, no senticto dc que venhain debater o probiema corn 
Co.ragein, nunja verdadeira profj ss5() dc íé em favor do candj dato doParticlo, General Costa e Silva. Posso adiantai. a S. Exas. (JUC OScan didatos a Deputaclo Federal, a Deputaclo Estaclual c a VercailorestSo sendo Sciccjorn((IOS pelo Scrvico Secreto 

do Exéj'cjto So podd-rSo Candiclatar_se aqueles quc tiverein concluta compativel Coll, aVida puhlica brasile jra A Bcvoluç5oBrasil, 	 Cstará prestanclo servicos aose evitar quc elernentos corruptos c subvcpsjvs sejarn candi.dabs a cargos eletivos.
A eand jda[ura (10 General Costa e Silva esté firrne c tern o

integral apoio do Presjdentc Castelo Branco. Os Deputaclos Fede_
rais ifltegra15 (Ia ARENA elegerso o
pelo Partjdo 	 novo President, j á indicaclo

Sr. Presidente pcço que conste dos Anais, fazenclo partc in.tegrante (10 nleu discurso, a hiografja do General Costa c Silva, quefaz park cia P ropaganda de esciarecjmcnto claquel j ilustre personalidacie.
Faço novalflente urn apelo aos J) eputa(ios integpan5 (la ARE-NA, aos que sSo ParUiários cia cand j c j atura do General Costa C Sil-Va, para que clêcni o sell pronunciLllflCfltO justalnente agora queS. Exa. se desinconI)atiJ)j1i?.I Peço, tamijém, aos e

lementos (Ia cx--UDN que se filiararn ao Mi)B, cicluentos estes dc elevaclo gabaij0C 
CSpirj0 l)atriótico, que lutern, (lentro do I)róPrio Partjdo da Oposj -cSo, (Icnuncian(Io aqucics que s5o incomp iveis corn 

Os floSsos ideais,pois teino acompzlflhia(lo a atuac5o daqueles quc têni rcalnlente eleva.do espirjto póblico,
(105 (lemagogc)s 	 COlno ternos acompanhado, tarnl)énl, a atuacac)
própria ARENA (laclueles que prOcuram fazer lfltrigas (lentro ciaEstamos chegandlo A enCruzillla(la dlcfini[ j va dc nos-sa vicia polifjca Muitos dizein que a vigêncj 

do Ato InstitcjojlscrS ate 15 de marco dc 1967, mas a ARENA e 
0 MDB s5o Partjcjos(lefinitivos, quc se est5o organjz0 Pa pa terdn) prossegujm0na vida plilica l) raileirt, dcnt po (las diiretrjzes cia Revo1uço

E nosso dever deflunejar os CorrUptos, n5o somente aquclesque vSo (lisputar cargos cictivos, inas to(ios 
OS subversjvo3 cue Cons-piram Contraa Revoluçso

0 povo (le Minas Gerais, unido aos niais altos objetivos dos
Forcas Armadas, clara seu integral apoio 00 candidato da Revolu-
çiio, 0 bravo General Costa e Silva.

Sr. Presicic'nte, rcstain-me poucos neses die mandato nesta
AsseniblCia, mas cstainos cumprinclo esta ciclegaç5o que teinos do
povo; procuraremos, cons tantcrnentc, vir a rrl,il)uI)a pa pa aqui i.e.
gistrar a nossa colaboracao, C espero quc todos os Deputados que
tern sua responsal)ilidadie na ARENA possarn manifcstar-se firme e
(iecidiidamente.

E nceessirio cjuc, a esta altura, tcnhamos a eoragcm de ciar
roteiros aos nossos destinos politicos.

Advertido dc que 0 meu tempo estâ tcrmlna(io, se piider, ate
0 fun do mCs, voltarci a Tribuna para fazer urn pronunciamento
mais extenso.

A rnatCria a c'ue mc referi c que desejo fique constando dos
'nais 6 a seguinte

"Gos&r e Silva

0 General Arthur cia Costa e Silva C gaucho dc Taquari, onde
nasecu a 3 de outtibro de 1902. No ColCgio Militar, entre 1912-1917,
foi o primeiro colocacio do turnia . Na Eseola Mililar, foi o tereciro
Na Escola de Aperfeicoainento (IC Oficiais (EAO), corn a Miss5o Fran-
cesa, foi novamcntc o prirneiro, corn nota próxima dc 9. Rccebeu o
grau die tiCs bieji na Escola dc Estado-Maior. Fd)i posteriormente
instrutor de tocias as cscoias do ExCrcito Militar, dc Aperfcicoamento
de Oficiais, dc Sargentos, (IC Estaclo-Maior c de Motornecanizacao.

Casado corn D. Yolanda, tern urn filho, 0 Tenentc-Coronel
Alcio, c quatro netos: Artur, André Luis, Alexandre e Carla.

Jngressou no oficialato como aspirantc, a 18 de janeiro (Ic 1921,
c atingiu o generalato a 2 de agosto dc 1952, antes de compictar
50 anos de iciacic. Foi dlcpojs proniovido a Gencral-dc-Divis5o em
1958 e a Genera l-cic-Exército em 1961.

Tern a co.ndecoraç5o dc Grande Ofieial das Orciens dos Men-
tos Naval, Militar c AeronAutico, a Mcdalha Miljtar de Bons Serviços,
ern ouro, corn passadeiia (IC platina, a Medaiha dc Guerra, as Me-
claihas do Marechal Hermes, do Pacificaclor, do Ordlcm do Mérito
Industrial C did) Menlo JU1I(liCO-Militar. R Comendaclor cia Orciem Al
Menlo MiUtor (Argentina), GrS-Cruz da Ondern de Cristo (Portu-
gal), GrS-Cruz cia Ordeni do Mérito (Italia), Commander da LegiSo
do MCnito (Estados Unidos), GrS-Cruz do BClgica, GrS-Cruz Luxern-



62 -

burgo, Gr1-Cruz cia Or(jein (Ia RcpiihIica Italiana (Itilia), Grã-Cruzdo Ordern do Menlo Aleno (Alernanha) , Gri-Cnuz (Ta Lcgio (Ia
Franca e Gri-Cruz cia Ordein Nacional (JO Cedro (LIbano)

0 General Arthur (Ia Costa e Silva fala cspanhol, inglCs e fran-cês. Urn (105 seus prazeres C a ]citura dos cliissicos, que anota scm-pre o.s .Scrmoes, (Ic Vieii-a, OS livros do Padre Maue1 Bernardts, aobra (IC Ruben Dario, Os Márljpes dci Revol cäo Pernambucana
urna cdiçio (tc CamOes, datada (Ic 1880, os 30 VOLUmeS do obia 

cmThicrs, cm frances.

Possuj os cursos de Infantania, (Ic Ap erfeiçoainento (Ic Ofici(Is,(Ic Motornccanizacao, (Ic Comando e Estado-Majo i- No exterior, fezo Advanced Course of The Armor School, em Fort Knox (Kentu-o Curso (IC Oficjal (10 Estado-Major Ilonoris Causa, do Re-l)tThIiCa Argentina.

Foj Cornancjante do 9 • 9 R. J e Chefe do Esladof101- cia 31
Regjjo Militar, Adido Militar na Argentina, Comandante (Ia Diviso
Blindacla , Comandante do Infantanja Divisionáj-ja do 2.' 1)ivisão (Ic
Infantaria (Sio Paulo), Coinancicinic do 3.' Regii() Militai- (Rio
Grande do Sul), Cornan(iantc da 2.' Dlvjso (IC Infantarja (Si-,()Paulo), Conlafl(lante do IV ExCrcito, Chefe do Depar tarnento_Gcral(10 Pessoal, I)iretor do D epaitarnento de Pro(Iuc/io c 0i)ras, Mcm -
bro do Coniancjo Supremo do Revoluc/io e Ministro (Ia Guei-ra
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Ijonos de PensOes Sanatorinis Arneacom Levar Doentes ao Pcrlcicio
dci Liberdade

0 Estado nao paga as suhvc11ç6cs (l UC cicve OS pensoes Saflii-
lorials, p scus (101105111 p a(111 icvccn Os l ccilcc palo dcxjc-Ios mis is--
CO(Iai-idS do liicicici	 a I a iii' ci

Sub to I I) cS i/o Ls !c /o IIc 	 La ( U) it !Usu(/(ls

Reportagem dc Edite Viana

0 drania quc V IVC (I lit hci(u]oso pobne cm Belo Horizonte ofc'-
rc-ce aspectos .UOVOS (IUC C lV(!S() iiestacai-, dielnonsti-andc) quanta
coisa pt-c-eisa a intla sen feita, paia cain an tOo glove l)l'ObIcIna, c
(Iucinto cni-o estb al cvidcnte, cuja corrcçOo meihorai-ia bastante tOo
negativo quadro denti-o (Ic nossa sociedacie.

Cabe aqui inforrnar, ciii prirneira mOo, a grave ameaça ciuc
pesa sobi-e o Governo. E intcnçbo dos prop rictctrios (Ic pensOes sa-
natonlais aue recel)em suhvcnçOes do Estado, atrasadas hi vOrios
noses, feehai- as pensOcs e colocai- os (lOenteS Os portas do PalOcio
do Liberdacle. A situaçOo C calamitosa pal-a OS donos clessas pensOes
sanaloi-iais c, Ibis ainda, para Os própnios doentes, que se estilo
aiimcntando mal (came é artigo (tc luxo, 0 mcsmo acontecendo
(0111 OS alirnentos essenciais como frutas, vei-duras) . Os donos (las
j.>ensocs sanatoi-iais meclamam quc nbo tern mais cLC(litO junto aos
fornecedores, que, pon sua vcz, cstao cobertos (Ic raziio, 1)015, por
rnuito born conaç/io ouc tenhani, nbo podcrn fiar tanto, ainda rnais
a urn hn:cu paga(ior, coino é o Tcsouro Estadual -

Ben! eitor Anônimo

Para contrapot- a cssc estaclo (tc coisas, existem muitos hen-
fcitorcs anOnirnos do tuberculoso pobre. 1-10 muito particular que,
sern chOs bcnefcccntcs, scm progmatnas (Ic televisCo e outros meios
tOo frcqiientes (Ic Sc pretextar auxIIio 00 pobi-c tuberculoso, (Ia ajU(Ia
c-ficaz e silcnciosa a esses infelizes -

Sci, por exemplo, de urn dentista, vizinlio (Ic nina dos pen-
sOc-s sanatoriais, quo vai cliariamente rezat- o tel-co coin os cloentcs,
coil fortanilo-os coin CSSC gesto (Ic i-cligibo C solidanicdade cnistO
Outro C tuberculoso e barheir-o (Ic profissOo, tcndo-se prontificaclo a
fazer a harba C cot-tar Os cahelos (Ic seus companheiros de infot-tO-
nb - Os insti-urnentos (tcsouma, navallia, mOquina (Ic collar cabelo)
forarn oi)tidos nor urn bancOi-io desta Capital, quo faz queslbo de per-
rnanc'cer no anoninnato -

Reporicigein do Estado dc 1\Iinas Sobre o 'l'uhepculoso Pobre
0 SR. WALDOuTIRO L0130 - Sr. Picsjdj e Si-s.1) cpu tados,

Volta a jornaljsta Editc Viana us colunas do Estado de Minas,CSSC bniIhac- órguio da imprensa mineira, corn mais urna reportagem
soline a situaciio dos tuberculosos pobres, abandonados por todos 

Osgovcrnos. 0 tItulo C 0 seguinte: Doizos de Pcnsöes Sanalortais Amea-cam Levar- l)ocnlcs (10 Paideio da Liber(/a(/c
Estainos cansaclos (IC repctjr isto desta Tribuna. 0 Cover-no ncio aeredita quo OS tuherculosos pobres dos sanatórjos e das pen-sOc-s cornpa-ecaun ao Paluc j o (Ia Libcrdadc e a Asseln j)lCja Legislatj-va, a firn dc quo a opiniOO pl'ibiica tome conllcc j mcn[o (Ia sua ver-da(Ie j I-a situac(jo Parabéns a iiustre jornalista.
Nao posso Icr tocla a reportagein, quc contérn alguns do-gios a este modesto Deputado C urn pedido para que a convidemosa visitaj- o nosso sanatOrjo. 0 conv jtc fica feito desta Tnibuna Te-

nito ern inulos cOpia (10 oflcio que lhc estou enviando, ratifican(Io eS
Ic convitc-. Quero, contudo, (far como lida a reportagern a quc merefjro.
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Outros possuern sitios e trazem algurnas verduras, frutas c ovos
cm scu.s automóvcis, lembrando_se dc cloar aos tuberculosos pobres
urn pOuco dos aliwentos quc ihes sobrain em casa. Esses generosos
doadores nib s5o muitos, mas Os poucos que praticam tais geslos (lesolidarjcda(c me pecem ser cita(IOS ncsta repo1'[ag(n, o que fazeia)smais a tItulo (IC (StlI11tJJO a q'fl1os PO(Iiam ajadar 0 sea proxi-mo, e nibo o fazeni.

A tesic/o (IC Salule LIZSLO DiJiejo

Pm- incrivel que parcça, atestado de saibde custa dinliciro ncs-
to cidade. Ao que Sci, sempre foi proibido cobrai- honorár jos cm
scrviço püblico, principalrncntc cm pOstos de saibdc, mas o povo de
Belo Horizonte paga, no novo Centro de SaibcIc Carlos Chagas, 30()
cruzeiros para carteira (IC saüdc e 500 pam atestado (IC sat'nle. Ex-plica a Duo. Maria TOfani, chefe do alud j do seryico, que essa taxa épara a Associaçibo Médica.

Em primcj ro lugar, .nSo dnconfro justif jcaiiva para isso. A
AssociacSo Medico nSo precisa de donativos, c muito menos os scus
assoc j ailos E no caso de cobrar-se taxa, (.levia haver preço para
a abrcugrafja, que gasta filnie. Parece-nic qUC ludo que fosse arrc-
cactado no selor (ic postos (IC saibde icv ja ser canalizado, nao paraa Assoc jacso l\Iécl j c0 (e incrivel essa cxplicaciio), mas para socorrer
outros tubcrculosos pobres, ou Os que já aI CstSo, a passar as niaisduras privacibeS.

Risco de Con taminacão

A propósj[o do abreugrafia, hoje tornado obrigatOi-ja pam
tantos atos e provas na adininistracuo publica, cabe urn rCparo e
utna reclarnacao (IC urgcntcs proviijências por porte (las autorjda-
des sanitCrias cornpctcntes Pessoas sibs sibo obri gadas, todas as ho-
ras do dia, a fazer fib, Inuitas vezcs ate corn morihundos qUC se Ira-
tarn no DispcnsCrjo (IC Tubcrculosc, para f-azer a sua abreugrafia
Posso dizer que jC houve caso ate de morte no salSo, corn crianças
e adultos p rescflcian(Io este triste quadro. Alas n5to é so isto. Doente,
Coin exames SUpCrposjtivos no apareiho de raios X, é Subst j tuldo, cmscguida, por pessoa sib, que coloca 0 seu qucixo na mesina chapa,Sujcitondo_se it irnc(Ijat( contarninacso. Assirn, tern rnesmo que an-mentor, (ha a dia, o flIlflicro (IC tuberctjlosos ! Muitas vczcs ouvc-sc apelgLtflto 	 "Onde men filho se contaminou?" Ma1 sabe o pai que
pode ter sido onde foi tirar urn atestado do saibde!
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Depulado Woldomiro Lobo

Nunca me senti tao fdliz na rninha carreira jornalIstica, como
00 (leparar, no Didrio (10 Legislotivo, de 22 deste, corn a orac5o
do Deputado \Valdomiro Lobo, tratando (IC assunto ligado us minhas
rcportagcns. Se nSo mencionci sua Fundacão c outros setores em que
tu(lo é limpo e arrumodo, é porquc o que está certo, está certo, gro-
ças a Deus e a outros fatores. Quero mostrar justarnente o quc an-
do inal, nobre Deputado. Em reportagern já em poder do redaçao,
cu havia reconhecido a bcicza c eficiência (IC scu trabaiho. 0 senhor
tern a felicidade de receher (lonativos, corno mnencionou em seu dis-
cut-so, de seus próprios colcgas, que percebem altos subsidios par-
Iarncntares. Ficarei honrada se o senhor me convidar para visitar
sua I'undacao, pois hit inuito tenho desejo die faze-lo e sit a conhcco
ott-a yes (IC elogios partidos de me(liCos do I)ispensitrio.

'Fein razito a ilustrc jornalista. Nito Sc trato (le uma anicaca
apenas; C a pura realidade. Os doentes dos pensites quercrn, de
fato, fazcr corn que o Governo cornpreenda a sua verdadeira situacito.
Essas pcnsites abrigomn Os tuberculosos pobres, e, se sao corisideradas
roam urn ma!, cu digo que são urn mal necessário. Ali os doentes
tern casa e coinida, c o Governo nSo paga a cssas pensOes aquilo
quc ihes C devido. E este Gover,no ainda se dii ao luxo die enviar
a esta Casa rncnsagern no sentido die que aprovemnos a doaçito de
80 niilhöes (IC cruzeiros para construçito da Cosa do Professora, na
Capital do Estado. Nessa Casa, nao vai residir professora algurna.
o que as professoras desejarn C casa própria c vencimentos urn pouco
mais clevados, para que possarn ter condiçoes de vida razoitvei, pebo
menos. 0 Governador do Estado devi', pois, prirneiro, pi-ocurar me-
Ihorar us vencimentos (10 funcionalismo pubhico, inclusive dos pro-
fessoras primitrias, c, depois, pensar no construcibo da casa destina -
(hI a rCUD16CS (IC professoras no Capital. Poderio o Govcrno, aifl(la,
ceder, por algurn tempo, urna de suas solos, 1)01' exeniplo, o auditório
n. 2 do Sccrctaria do Saibde, para cssas reuniites, ate que tenha con-
dicitcs (IC doar estes 80 milhSes (IC cruZeirOs, e ate que as professo-
i-as primitrias tenham 0 ten-do ondc construir sua Casa.

Alas, se o Governo diz qc nito tern (linheiro para pagar, por
exemplo, aos sonatórios do Estado (IC Minas, como lbS (liz a repor-
tagem de Edite Viana, declarando, ainda, que Os proprietitrios amea-
cam ate comparecer 00 Palitcio do Liberdade, acornpanhados dos
doentes, como pode o Governo mandar it Assemhléia urna rnensa-
gem dessa? Nito se pode c.omprcender o que estit querendo o Sr. Go-
vernador. E, no cntanto, somos tachados de dcrnagogos, corno ha
poucos (has vi urn Deputado dizendo paro outro: "Este Waldomiro
C ummi mob". E o outro respondeu : "lbas urn mal nccessitrio".
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Mas son ate boiti (letnais. Seria bout Sc en pu(lcsse dizer, em
1)0111 português, o que estou pensanclo a respeito deste Governo.
infeljzrnente nio posso dizer, para não ferir o (lecoro cia Casa.
DA ate vontacle, ao Deputado quo vem a esta Tiibuna, de rasgai
o diploma quo recebeu ao tomar posse, de dizer tudo o que quiser
desla Tr j ljuna, saindo (laqui, para niio voltar mais, porquc nada
mais pode fazer em beneficjo do povo. 0 Pouquinho que fazernos
é particular. Jã nao existe inais a influência do Deputado, porque
o Governo faz o que bern entende. Pedimos ao Governo para pagar
as pensOes sanatoriais, e dc manda a esta Casa urna inensagem para
construir a Casa clas Professoras em primeiro lugar. Os tuberculcjsos
(JUC moriani . Na verdade, poth-se COflStruir urna bela se(le Para
a Associacao das Professoras, mas será par uma rneia clázia delas,
porquc as do interior no vein aqui.

Mas o Governo tern de Inostrar quc es1i fazendo algurna
so, exibindo a sua clemagogia. Seria born construir aquela sede,
antes o Governo pagasse o que deve e nio passasse o "calote" mis
Pensñes sanatorinis e em outras institujcñes beneficentes Belo Hori-
zonte, por exemplo, já deveria ter o Hospital (10 PCnfigo. 0 prédiu
jã estava pronto, no Avenida Amazonas, mas o ex-Govemnador Bias
Fortes cedeu-o para a Escola de Veterinirja. Prirneiro, 'amos tra-
tar dos burros c cavalos; (lepols, irernos cuidar dos seres humanos.
Sei quo a Escola e urna necessidade, Inas, ate hoje, não ternos em
Minas Gerais o Hospital do PCnfigo. 0 Governo nern sequer paga o
quc (leve as instituiçöes que combatern esses males.

0 Sr. Presidente avisa-tne quo 0 men tempo estã esgotado.L)evo es ' la "ecor quo obslruirej a mnensagcmfl pedindo a verha dc Cr
80 milhöes de cruzeiros para a construcão da Casa do Professora.
Son favorfmvel a aplovacão cia mnensagemn, (lepois quo o Govemno pa-
gar o que cleve. Preteride fazer cortesja coin chapéu alheio. Quer
(hr urn dinheiro que nio é dde, mas do povo . Podcrá fazer isto
depois que pagar as dIvidas, principalmente aquelas que dleveriam
merecer prioritliale, que siio as dc hospitais e pensöes .sanatom'iais
(JUc' acolhcm tuhurculosos dc todo o Estado e as (IC outros hospitals(l u c recel)em (ben tes acometjdos por outras moléstjas

PARECERES

PARECER PARA DISCUSSAO UNICA DO PROJETO N. 9 3.702/66

Comissao de Coizstitizicao, Leçjislacão e Justica

AtravCs do Projeto a. 9 3.702/66, de autoria do Sr. Athos
\'iejra de Andrade, fica declarada dc utilidade piThlica a Organizacijo

Cristã de Amparo Social (O.C.A.S.), Corn sede na Rua Muriaé, 244,
nesta Capital.

A proposica() aclia-se legalmente instruIda
.Julganclo-a justa, oportuna e nilo-merecedora de qualquer

reparo (IC ordemn legal on constitucional, opinamos pela sua aprova-
ção, em discusso ünica, nos termos do sua red açao original.

Sala José Proenca, 28 (Ic junho de 1966.

Ran! Fernandes, Presidente - Carlos Eloy, Relator - Jcziro
Mogul/ides -- Jarbas Medeiros	 Lou rival Brasil.

1ABECER PARA I)ISCUSSAO UNICA 1)0 PROJETO N. Q 3.707/66
Corn issdes de Coiislituição, Legislugdo C Justica, (IC Educacdo e Cul-

tura de Fiistincas, Orcrunciito e Toniada de Contas

Dc' iniciimtiva do Governo do Estado, o Projeto n. 9 3.707/66
visa a criai- urn colégio normal ofic ial a ncxo ao ginasio estadual cia
iitlade (IC Medina.

A proposicdo é justa, opoituna e constitucional.
tuft oferecer ii juventU(le (IC Medina e do regido cimcunvizinha

((ifl(tiOCS propicias 00 prosseguirnento (Ic 5CUS estti(IOS ; também, ib (IC
rissoltar quo a ciclade de Medina, pela densidade de sua populacão
escolar, credencia-se altamente a medida que Ora propibe o Governo Es-
taclual.

Finalmnejite, niio sendo objeto (IC qualqueu rcstrição por par-
to do Coniissão (IC Finanças, Orcamnento e Tornado de Comitas, nosso
parecer se expressa no sentido dc quo o Projeto a. 9 3.707/66 deva ser
aprovado em cliscussdo ñnica, nos termnos em que se encontra re-
(ligido.

Sala José Proença, 28 dc junho de 1966.
Lourwal Brasil, Presidente e Relator 	 Jarbas Medeiros -

Carlos Eloy - Ran! Fernandes	 Jairo Magalhdes -- Expedito Ta-
vares	 IVicanor Armando 	 Martins Silveira 	 Valdir Me(gaço -
Maria Pena --- Guraldo Quintão.

PARECER PARA 1)ISCUSSAO INICA 1)0 PROJETO N. 9 3.716/66
Corn issdes de Corzstituicao, Legislaçdo e Justica, de Educação e Cultu-

ra e de Financas, Orcarnento c Tornada de Contas
0 ProJeto em exame é dc autoria governainental e dispOe so-

hie a eriacio Ie urn colégio normal oficial aflexo no eolégio estacival
ia cidade die Estrela do Sul
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Examinando-o, verificarnos quc recebeu urna Ernenda em PIe
nario.

Opinarnos pela aprovação do Projeto e da seguinte

sio mensal vilalicia de Cr$ 200.000 (duzentos mu cruzeiros) a
viiiva do Dr. Jorge de Vasconcelos Safe, ex-Deputado Estadual.

Examinando-o, estas Coinissöcs concluem favoravelmente a
sua aprovacao cm discussão inica, tal como foi redigido pelo Poder
ExecutivO.

Sala José Proença, 28 de junho (Ic 1966.
EMENDA N.9 1

No art. i., o.nde se Iê colégio estadual, Icia-se
ginãsio estadual

Sala José Proença, 28 de junho de 1966.

Louriixil Brasil, Presidente 	 Carlos Eloy, Relator -. - Jarbas
Medeiros 	 Jairo Magalhaes - Expedito Tavares - Maria Pena -
Raul Fernandez	 Martins Silveira 	 Geraldo Quintão - Vaidir
Melgaço - Nicanop Armando.

PARECER PARA 1)ISCUSSAO UNICA DO PROJETO N." 3.719/66

Coniissdo de Constiluiçao, Legislacdo e Justica, de Educacdo e Cal-
tura e de Financas, Orçarncnlo e Tornada de Contas

Dc autoria (to Governo (10 Estado, o Projcto n. 9 3. 719/66 dis-
poe sobre a criaçiio de urn ginásio estadual na cidade de Soledade
de Minas.

Examinando-o, estas Cornissbcs opinam no sentido de (JOe 0
Projeto seja aprovado em discussäo inica, nos termos em que foi
enviado ao Poder Legislativo, pois a matéria niio merece restriçao
(IC nenhurn dos referidos órgaos técnicos.

Sala José Proenca, 28 (Ic junho de 1966.

Lourival Brasil, Prcsidentc e Relator - Jarbas Medeiros -
Curios Eloy - Raul Fernandes - Geraido Quintdo	 Nicanor Ar-
mando - Jairo Magalhães - Expedito Tavares - Maria Pena -
Martins Silveira	 Vaidir Melgaço.

PARECER PARA DISCUSSAO UNICA DO PROJETO N.9 3.720/66

Comissöes de Constituiçüo, Legisiaçao e Justiça e de Finanças, Or-
camento e Tomada de Contas

0 Sr. Governador do Estado envia a Assembléia Legislativa
o Projeto n.° 3.720/66, através do qual propöe seja concedida a pen-

E.rpedito Tavares, Presidente 	 Vaidir Melgaco, Relator -
Carlos Eloy - Raul Fernandes - Maria Pena	 Jarbas Medeiros -

(;('r(,ldo Quinldo -	 Jairo Magalli(ies.

PARECEB PARA 2 4 DISCUSSAO DO PROJETO N. Q 3.634/60

ComisSdO de Cons tituicãO, Legislacão e Justica

0 Sr. Euler Lafetá submete a apreciaco da Casa o presente
Piojeto, segundo o qual 0 grupo escolar anexo ao Centro de Treina-
iiienlu Ic .Tuvens Lideres Rurais, situado na cidade de So Francisco,
passa a ter a denominacäo de Dr. Tarcisio GeneroSo.

A hornenagem é justa e oportuna.
Não carecendo de reparo legal on constituCioflal, nosso pare-

cer Sc expressa no sentido de que 0 Projeto n.9 3.634/66 deva ser
aprovado em segun(la discussao, cm seus termos originais.

Sala José Procnça, 28 de junho dc 1966.

Expedito Tavares, Presidente 	 Jairo Magalliães, Relator -
Carlos Eloy - - Raul Fernandes - Louriud! Brasil.

PA1IECER PARA 2. 4 DISCUSSAO 1)0 PROJETO N. 3.640/66

ConiiSSUO de ComslituicãO, Legislacdo e Justica

O Projeto em exame e de autoria do Sr. João Vaz e dé o nome
(IC José Antonio de Couto as escolas combinadas do Distrito de Al-
herbs, MunicIpio de Formiga.

Opinamos pela sua aprovaciio cm 2.* discussão, nos termos
em que se encontra redigido, uma yes que Sc trata de iniciativa jus-
ta e constitUciOflal.

Sala José Proença, 28 de junho de 1966.

Raul Fernandes, Presidente - Carlos Eloy, Relator - Jairo
Magalhães - Jarbas Medeiros - Lourival Brasil.
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PARECER PARA 2. 0 DISCUSSAO 1)0 PROJETO N.° 3.64606

(.'olnissdo de Consliluição, Legislação e Justiçci

Tendo COmb autor o Sr Spártaco Pomnpeu, o Projeto n .9

3.646/66 visa dar a (lcnominacSo de Dr. Dorningos Conde Filho S
unictade sanitSria (Ia cidadc de Paraguacu

Examinandoo, conclujmos favoravejmnerite S aprovaç5 do
I'rojeto, em sua segunda fase dc discussSo, nos termos em que se
encontra redigido.

Sala José Proença, 28 de junhio de 1966.

Expect/lo Tcwczres, Piesidente - José Maria Magalhaes, Relator- Carlos Eloy - Ran! Fernandes - Lourival Bros/I.

PARECER PARA 2." DISCUSSAO DO PROJETO N." 3.661/66

Corn issdo de Constituiçao, Legislaçao e Just/ca

0 Projeto de RcsoluçSo n. 3. 661/66, originado de Requeriniento
do Sr. JoSo Bosco Murta Lages, dispOc sobre a criaçSo de comis-
são pariamentar dc illquérito

Somos favorSvejs S sua aprovaçjjo em 2." discuss5o, nos termos
cal que Sc e.ncontra elaborado.

Sala José Proença, 28 dc junho (Ic 1966.

Expect/to Tavares, Presjdentc e Relator - Raul FernandesCarlos Eloy -- Lour/pal Brasil - Jairo Magalhaes.

PARECEB PARA 3:' DISCUSSAO DO PROJETO N. 9 3.488/65

Comissão Executjva

Tenclo sido o Projeto n." 3.488/65 aprovado em 2. discus-
são, corn a Ernenda n.' 1, da ComissSo Executiva, sornos por sua
aprovacso cw 3.-'y discussSo, corn a redaçao do vencido, que é a seguin-te:

Art. 1.' Ficamn relevadas, para fins de contagem tie tempo,
as punicSes imposfas aos funcionSrjos cia Secretarja da Assemnhléja
Legislatjva, desde 29 de outubro dc 1945 ate 15 de novcmnbro de 1965.
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Art. 2.' NSo serSO benefictadOS por esta resOluçã() OS quc
foramn demitidos a hem do servico c os quc o foram em dccorrêilcia
de procesSO administrativo.

Art. 3.' -- Rclevando-SC as punicScs, fica reconstituido o tem-
po de efetivo exercicio, tambérn para cfcito (IC férias-prêmio.

Art. 4.' -- Nenhum servidor heneficiado terS direito a res-
sarcirnento do que ihe foi glosado.

Art. 5.' - Aplicar-Se-ãO aos iuncu,narios lotados na l)iretoria
d ii1ui grafia, cmii movirneiltos de intcrrUpcaO (10 traI)alho, on em
quaiS(IUer outroS quc importern cm dcscumprirnefltO do dcvcr fu.n-
cional, as penalidades previstas cm lei, acrescidas de mais urn tcrço.

Art. 6.' - Ficarn rcvogaclas as disposicöeS cin contrSriO.

Art. 7 	 Esta resolucSo cntra cm vigor na data de sua pro-
mnulgacão.

Sala de Reu,niöes da CornissSo Executiva, 28 (Ic junho de 1966.

Bout/ado de A;mdruda, Presidente -- Jodo Navarro, Relator
Ledo Borges - - Mono lingo Lade/na - Pinto Coelho.

I"ARECER DE REDAcAO FINAL

CornisSãO de Redo ção

0 Projcto n.' 3.285/65, de autoria do Sr. Sinval Boaventura,
foi aprovado naS (liscussoes regimentaiS, scm emncnda.

Somos, pois, dc parcccr que se the dê, corno final, a rcdaçSo
abaixo, quc estS (TC acOr(iO coin 0 Projelo, para quc, Sb!) esta forma,

scia enviado S sançiio.

PROJETO N.' 3.285/65

DispOe sobre /senção dc impostos as pensöeS
saimatonlaiS de Belo Horizonte.

A Asscmbléia Legislativa de Minas Gerais dccrcta:

Art. 1." -- Ficarn iscntas do pagamnento dos respectivos im-
postos estaduais as pensSes sanatoriais de Edo Horizonte que atcn-
den' tuberculosos in(iigentes, encaminhados pelas compctefltCS repar-
ticSes estaduais.
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Art. 2. 	 Rcvogadas as disposiçocs em contrário, entrará em
vigor esta lei na data (IC sua pub1icaço

Sala José Proenca, 28 dc junho (Ic 1966.
Carlos Megale, Presjdente - Jairo Magalbaes, Relator - Ba-tista Miranda.

PABECER DE REDAcAO FINAL

Coin issão de Redo(,-do

0 Projeto n. 9 3.563/66, de autorja do Sr. Manoel Costa, que
dá a (Ienolninaçã() dc Dam Othon Motta ao colégio normal oficial
(Ia ('idade de Conceiç5u do Rio Verde, foi aprovado nas dliSCussöes
regimentais, scm emenda.

Sotnos, pois, de parecer que se the clê, corno final, a redaçao
abaixo, que está de acordo corn a Projeto, par que, sob esta forma,
Seja e,nviado a sançSo.

PROJETO N.9 3.563/66

Dci a (Ienornilwcao de Darn 011ioji Motia ao
colégio normal oficial da cidade de Conceiçao do
Rio Verde.

A Asscrnhléia Lcgislatjva do Estado (IC Minas Gerais decreta:
Art. 1. 	 Denotnjnar-seá Dom Othon Motta o colégio nor-

mal oficial corn scde na cidade dc Conccicao do Rio Verde.
Art. 2. - Rcvogam-se as (iiposiçöcs cm contrário, cntran-

do esta lei em vigor na data de sua puhlicaç5o.
Sala das Rcuniöcs, 28 cic junho de 1966.
Carlos Megale, Presidente - Jairo Maqalhães, Relator 	 Al.vilnar Mourao.
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PROJET() N.' 3.583/66

I)ci a delornhrlacdo de Dr. Julio Barreio
-tguiai a uitidadc saniiciria dc Carmo do Rio Claro

A Asseinbléia Legislativa (10 Estado (IC Minas Gerais decrcta

Art. 1. 	 Passa a (lenominar-se Dr. .J61io Barreto Aguiar a
Ilni(la(le sanitária (IC Carino (10 Rio Claro

Art. 2. - Esta lei cntrara cm vigor na data 	 sua publica-
çSo, revogadas as disposiçocs cm contrário.

Sala José Proenca, 28 dc junho de 1966.

Carlos Me gale, Presidcnte - .hnio Maqathues, Relator -- Ba-

tista Miranda.

PARECER DE REI)AAO FINAL

Corn issdo de Redação

0 Projcto n. v 3.584/66, dc autoria (10 Sr. Carlos Eloy, que dA
a() Forum cia cidacle (le Entre-Rios dc M 	 rninas a dcnoinacao de Ccl.
Joaquim Rcscnde, foi aprovado mis discussOes regiinentais, scm
einenda.

Assim sendo, somos dc I)ai'cceI' que se the dê, coma final, a
redaçSo abaixo, quc cstá dc acordo coin a Projcto, para que, sob esta
forma, seja cnviado ñ sancSo.

PROJETO N. 9 3.584/66

Dci ao Forum do cidade de Entre-Rios de Mi-
nas a denaminacão de Ccl. Joaquiin Resexide.

A Asscmhléia Legislativa cia Estado dc Minas Gerais dccreta
PARECER DE REDACAO FINAL

Coinissão (Ic Redaçdo

0 Projeto n. 9 3.583/66, de autoria do Sr. José de Castro Fer-
reira, foi apro y ado nas discussOcs rcgimentajs scm emcnda.

Somos, portanto, de parceer quc se the dê, como final, a re-
daçiio ahaixo, que está de acordo Coin Projeto, para que, sob esta
forma, seja enviado a sanção.

Art. 1. - 0 prétho (10 Forum da cidadc de Entre-Rios de
Minas passa a denominar-se Ccl. Joaquim Resende.

Art. 2. - Revogadas as disposiçöes em contrãrio, esta lei
entrará cm vigor na data de sua publicac5o.

Sala José Proença, 28 de junho dc 1966.

José Maria Maqallides, Presolente - Gerardo Grossi, Relator -
Maria Pena.I
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PARECEB DE REDAçA0 FINAL

Cornissão de Redacao

0 Projeto n. 3.611/60, ic autoria da ConiissSo Executiva, que
autoriza o l'odcr EXCCUtiVO a firinar cOnvênio corn a Assembléja
Legislativa pain o firn que especifica, foj aprovado nas discussOes re-
gimentais, scm erncn(la

Sonio;, portunto, dc parecer que se the dé, como final, a reda-
çSo abaixo, que está de acordo coin o Projeto, par que, sob esta for-
ma, seja enviado it promulgaçao

PROJETO 1)E RESOLUçAO N.' 3.611/66

Autoriza o Poder Executivo a firrnar corzvé-
nio corn a .4ssernbl6ia Legislativa, para o urn espe-
elf icado.

A Asseinbléia Legislativa do Estado (IC Minas Gerais pro-
mulga:

Art. 1.' - Flea o Poder Executivo autorizado a firmar con-
vênio corn a Assernbléia Legislativa, para colocar a disposicão desta,
em carSter permanente, urn mInimo de 30 (trinta) servidores poli-
dais.

Os servidores referidos no artigo podcrão ser urn
(klcga(Io dc policia de carreira, 16 (dezesseis) guardas-civis, 4
(quatro) fiscais (le trânsito c 8 (oito) investigadores.

Art. 2. Os servidores policlais cjue passarem a servir ao
Poder Legislativo iiao soficrilo qualqucr prcjuIzo em seus vencirnen-
tos, vantagens e beneficios, garantindo-se-]lies tudo o quc for on 'vier
a ser previsto na 1egislaco aplicavel As silas respectivas classes, in-
clusive 0 (lireilo li promoçao.

Art. 3.' - Desde que colocados a (liSposiçSo da Assenibléia
Legislativa, passam os funcionãrios referidos nesta lei no controle
do Poder Legislativo, subinctendo-se As norrnas e regulamentos que
Ihes forem impostos.

Art. 4. ---  Não se poderS promover, a n5o ser coin
da ComissSo Executiva da Asseinhléia Legislativa, C) retoino de
qualquer dos servidores colocaclos S clisposiçäo do Podci Lcgis]a-
livo a seus cargos de origem, nein serS vSlida qualquer outra con-
vocaco feita a esses funcionSrios pelo Poder Executivo, scm quc a
Asscnibléia Legislativa tenha conhecimento prévio do ato, nurn
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J)mazo rnInirno de 30 (trinta) (has de sun decretacSo, on (Ia expedi-
cSo de ordern para seu cumprimento.

Pariigrafo ñnico - SerlIo irnediatainente substituidos os
funcionSrios quc retomnarein ao Poder Executivo, on ciue pelo ines-
Hid) forern convocados para outras funcOes, nos terinos do artigo.

Art. 5•9 Do convênio a scm firlfla(1O entre os (lois Poderes
constai'ao, entre outros elemcntos, a forma de requisiçSo, seu curn-
priinento, duraçSo de perniaflendin dos funcionSrios S (lisposicao da
Asseinbléia Legislativa, processos 1k retomno e outias 1)rovidducias
indispcnsavels no cumprirnento da picsentc lei.

Art. 6." -- Esta lei cnLmarS em vigor na data dc sun publica-
çãø, revogadas as disposiçSes em contrSrio.

Sala José Proenca, 28 (Ic junho de 1906.

Carlos Megale, Prcsidcnte --- .bairo Maga!Iiães, Relator 	 Ba-
tista Miranda.

1AI-1ECER DE, HEI)A(,A() FINAL

Corn issäo de Redacdo

0 l'rojeto u.' 3.612/66, (le autoria da ComissSo Exccutiva,

c'ue dS o nome dc ClAudio Pinhciro de Lima S sam do Gabinete do
1 ."-Vicc-Picsidcn Ic, foi aprovallo I1S (I ISCLISSO(S regimentais, sern
ernenda.

Sornos, pois, die parccer (tue se the 1k, coino final, a redaçSo
abaixo, quc está (IC acordo coils o Proeto, para que, sob esta for-
ma, seja dfivia(IO S prornulgaç50.

PHO,IETO DE nESoLU(.A() N." 3.612/06

Ba o norne de Cláudio Piitheiro de Limo a
.snla do Gabinete (/0 1 .-Vice-Piesidente.

A Asscinbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais promulga:

Art. 1." - A sala (10 Gabinete do 1.-Vice-Presidente da As-
sembléia Legislativa passa a denorninar-se Sala ClSudio Pinheiro de
Lima.

Art. 2." -- Eni cufllprillleflt() no disposto no artigo anterior,
far-sc-S confeccionar placa fllctahila (0111 a (lenorninaca) 	 in alto-
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-relevo, que scrã afixada em lugar de dcstaquc, no Gahinete, em sole-
nidade oficial.

Art. 3•Q 	 As despesas decorrentes desta resolução corre-
rão pela verba própria do Poder Legislativo.

Art. 4. 	 Revogadas as disposicoes em contrário, esta re-
solucão entrará em vigor na data de sua publicação.

Sala José Procnça, 28 de junho (Ic 1966.
Carlos Megale, Presidente 	 Jairo Maqalhães, Relator - Ba-

tista Miranda.

IARECER DE REDAcA0 FINAL

Coniissdo de Redaçäo

0 Projeto n. 3.667/66, de autoria governamental, que autori-
za o Poder Executivo a celebrar convenio corn a entidade mante-
nedora do Colégio Normal Maria Irnaculada da cidade de Eugeno-
polis, foi aprovado na discussão regimental, corn emc.n(la.

Assim, sornos de parecer quc se the dê, como final, a redação
abaixo, que está de acordo corn o Projeto e o vencido, para que,
sob esta forma, seja enviado a sancão.

PROJETO NY 3.667/66

Aulorizci o Poder Executivo a celebrar con-
vénio corn a enlidade mantenedora do Colégio
Normal Maria Imriculada, da cidade de Eugenópo-
us, Ginósio e Colégio Normal do Linaculado Cora-
cdo de Maria, da cidade de Silo Lourenço, Ginásio
Industrial de São João del-Rei, da cidade de São
.João del-Rei, e Ginásjo e Colégio Normal Abre
Campo, da cidade de Abre Campo.

A Assembléia Legislativa do Estado (Ic Minas Gerais decreta:

Art. 1. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar
convênio corn a entidade mantenedora do Colégio Normal Maria lina-
culada, da cidade de Eugenópolis , do Ginásio e Colegio Normal do
Irnaculado Coraçao de Maria, da cidade de São Lourenço, do Gina-
sio Industrial de São João del-Rei, da cidade de São João del-Rei,
e do Ginásio e Colégio Normal Abre Campo, da cidade de Abre Campo,
para que os refei'idos cducandãrios funcionern sob o regime de in-
tegraçao corn os estabelecimentos oficiais do Estado.
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Pariigrafo uinico - Para a assinatura do coflvbfliO, deverão ser
ohserva(los, obrigatoriarnente, os artigos 3Y, 4Y c 5Y da Lei n. 9 4.147,

de 29 de abril de 1966.
Art. 2. - Revogadasas disposicãeS cm contrario, esta lei

cntraui em vigor na data de sua puhlicacãO

SIa José Proenca, 28 de junho dc 1966.

José Maria Magaihdes, Presidente - Gerardo Gross!, Relator

- - 11(1li(1 Pt'iiii

IARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N. 1.286

ComissdO de Co ils tiluicãO, Legislacão e Jusi!iça

o nobre Deputado Cicero l)uinont, através (Ia prcscfltc pro-
posicao, requer se faça urn apclo ao Exrno. Sr. Presidentc da Repi-
blica, no sentido (IC que seja revigorado, para as eleicOes pi .oporCiO-

nais, a partir deste ano de 1966, 0 (lisposto no artigo 10, IY c 2.1,
(la Lei nY 4.109, (Ic 27 (Ic julho (le 1962, por conter soluçao con-
soantc corn a realidade nacional.

o (lispositivo citado deterrninava a utilizacão da cédula ofi-
cial nas cleicbeS proporciOflaiS.

Sornos favorávcis a sua aprovacãO, corn o conseqilente enca-
juinhainento

Sala José Procnça, 28 (ic junho de 1966.

Raid Fernandes, Presidente - Curios Eio, Relator - Jairo
Magalhdes - Jarbas Medeiros - Lourival Brasil.

IARECER SOBRE 0 REQUEHIMENTO NY 1.288

Comissão Execuliva

De autoria do nobre colcga Who Garcia é o presente Beque-
rimcnto, ora em exame, ein que, na forma regimental, ieq(J(r seja
trariscrito nos Anais (la Casa o artigo i)esiguaidade dc Nossa Eco-
nomia, de autoria (10 Sr. Rafael de Souza Santos, funcionârio dos
mais eficientes c que empresta i\ Asscrnhléia a brilho de sua inteli-
gência, funcionando como SecretáriO da Comissão (Ic F'inanças, Or-
çamento e Tomada de Contas, assunto esse de sua especiali(la(lC.

Sornos, pois, pela aprovacão do Requcrimento, sugerindo, in-
clusive, que se inscreva no dossiê (10 referido funcionário urn voto
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de 1 011VOr por t5o brilhan te tral)alho e tanibéni pela •sua lwiJ han ftIeiI 	 (IC artic1 	 em flossos jornajs 	 ear-

Sa Ia Jost' Pioenca, 22 de junho (IC 1 96(

Bout/del0 de An:dradu, Presjdcnte 	 Reny Rube/lo, Helator -Jodo Navarro -- Pinto Coelho - Leão Borges

PABECEB SOBRE 0 BEQUERIMEN1'O N. 1.292

Conilssdo c/c Cons ti/uiçao Le.qisI qçao e Jusli(((
Através (10 presente Requerirnen0, a Sra. lieputada MartaNair Monteiro pede ao Si. Marta

 do Estado c ao Si. Secrett-rio da Edticacso iflfo!nlacoes sobre 0 nilmejo real de vagas existen-te.s nos quadros (10 rnagistérjo cia Capital, e pergunta 
SC 	 (fl Sefl(IoobSery acI 	 quaii ) ao p rovirncnto a pioporç5u estabelecicla no art.

273 (Io Código (to Ensino Prinaro
Somos favor'ejs 11 sua aprovac5 0 e eflcanhinhaiijeiito itquc-las autoridades

Sala José Proença, 28 (IC jtinho (IC 1966
Ruz11 Fernandes, Presj(lente 	 Curios Eioy, Relator - JairoMaqiiIi6e 5 --- Jarbcjs Jfedeiros - Lourival Brasil.

P1kBEC1j SOBBi 0 R EQUERIMENTO N2 1.301

Corn Ssão c/c Coujslituicdo, Leg'-'slag-Co e Jiisliça

A Sra. Deputada Marta Nair, corn 0 presente Requerjmentoindica aos Srs. Prcsjde,nte da Repcibljca C Ministi'o da Salide a ne-cessidade de ultirnar a public,"' as Icadaptacoes e classificacoes dopessoal (to 1)NERu

Opinallios pela sua aprovacao e devido encarninharnenti
Sala José Proença, 28 de junho de 1966.
Raul Fernandes, President 	 Curios Eloy, Be1[4ti -- Jul-bus Medeiros - Jairo Magalhaes - .- Lou rival Brasil.

PARECEIt SOBRE A INDJCACAO N. 1.075

Coin issdo (IC Constituiçao, Legislacao e Justica
Exantijiacla a In(licaç5o n. 9 1 .075, dirigida ao Exrno. Sr. Se-('rehri () da Edueaçso, para que seja aberto inquérito administratjo
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cm Monte Azul, sobre os atos C fobs quc seriani de iniciativa do
Inspetora Escolar Maria Gerald a dos Neves, aflorararn os seguintes
pofltOS

1 - Longa exposicãO sobre o assunbo foi feita pelo Deputado
requcrente, em (liscurso proferido no ReuniSo do dia 22-3-1966. Es-
tribou-se em documentos diversos, consthfltcS (IC publicac5o feita P e-

to Iiidrio do Assernbléia e deviclamente juntada;
2 -- Os atos c fatos apontados, por sua natureza, justificam

a abertura do inquérito administrativO, porn que se apurc, pelos
meiOS proprios, a veracidade ou näo do (lenuncia.

Isto poslo, sou de parecer que deve ser aprovada a Indicacão
n. 1.075, dc autoria do Sr. Artur Fagundes.

Solo José Proença, 28 (le junho (IC 1966.

Expedito Tavares, Presidente - Jairo Magalhdes, Relator --
Gui/os Eloy ---. Razz! Fernandes.

QUESTOES DE ORDEM

O SR. JOAO BOSCO - Si. Presidente, aprcsentei, ha dias,
it Casa Requeriifleflto, corn parecer favoravel do Cornissão (IC Jus-
tica, que tomou a forma de Projeto, criando Comissilo Parlainental
(IC Inquérito Para examinar o problcma do minério em Minas Gerais.
PostCriOiflleflte, por SCm matéria (la mais alta relevância, iequcri
urgência, e esta Casa aprovoU fosse a tramitacão do Projeto feita em
regime de urgência. 'Verificando, entretanto, agora, no Diretoria
dos Cornissöes, pude constatar que 0 ielatoi está corn 0 Pi-ojeto des-

de 0 dia 14 deste mês, sein aprcsentar o sen parecee. 0 Projeto Sc

encontra naquela Cornissilo desde o din 10; portanto, ha 18 dias.
Em face clisso, tenclo a Comissão Perdido o prazo Para entitir o seu
parecer, you encaminhar a Mesa Requerinheflto solicitando inclusão
(to Projeto no Ordem (10 I)ia, scm parecer da comissão.

O SR. PRESIDENTE - A Mesa recebe o Requeiiifleflto do
noliie Deputado JoSo Bosco.

O SR. JOAO BOSCO - Sr. Presidente, em Questilo de Ordem
levantada hit dias, solicitci de V. Exa. providêneias no sentido de
que fossein exciuldos dos Comissöes Técnicas (be (lue participassein
oqueles Srs. Deputados que näo estivessem ainda filiados as novas
agrerniacbes partidbrias, nos termos dos Atos Complementares n.s
4 e 7. V. Exa. prometcu dirigir-se aos (lirigentes dos novas ogre-
miaçöes ARENA e MDB - solicitando que ccrtificassem quaiS
cram us Deputados filiados, para que a Mesa pudesse adotar as
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Niimero de 	 NOME

ins cr i ç5o

J000 Batista de Miranda
ManoCi do Silva Costa
Lücio de Souza Cruz
Ataliha \lendes de Oliveira
Attain Chagas
.1ai'hs Nogucira ile Medeiros Silva
Cicero Dumont
LCVY Sousa e Silva
Otclino Ferreira Sol
Geral'(I() Grossi
((. raldo Marl ins Sitveil'a
Antonio Conies Pinto C0CII1O

VaI(Iir T\Ielgaco Barbosa
Athos Vicira dc Andratle
1ulcr de Araiijo Lafeta
kxpelit() de Farii Tavares
FlorivalolO I)ias (Ic Oliveira
JoSo Bello tie Oliveira Filho
Wilson Chaves
Mario 11 11 go Iaoleira
Maria José Nogucira Pena
(jeraldo (IC Morais QuinISo
Nicailor Netto ,\l111011 do
Jorge Vargas
Agostinho Cainpos Neto
i)onhinMOS .16rio Filho
Carlos Eloy
Antonio Pereira (IC A111iCi(Ia
-\nlôfli() AtirCiiil10 Chavcs (IC Mcnilonca
Bonifiicia José Tanini tic Andiradia
,J oaquirfl de \leio Freire
Ulysses MarcondcS Escobar
SCI)aStiaO Navarro Vicira
:lViii1t11 \j0UlaO
SehastiSo Alves NascitiiCn)0
Antur Fagundes de Oliveira
Wilson (IC Paiva
Raul (IC BarlOS FC1lltklldCS

Reny Rahello

10
12
13
14
16
17
26
27
3')
38
39
41
42
43
45
I U
48
50
51
0.)
56
62
66
74
'a
76
78
86
94
OS

110
ill
117
119
125
120
132
133
135

ill
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providencias necessarias, (ILIC culminariarn (0111 a exclusao, (las Go-
rnissöes Técnicas, dos parlamentares não filiados.

Corno ja SC encontra esgotado 0 prazo que V. Exa . rnarcou,
C crendo cu quo Os Partidos já se tenharn pronunciado, enviando
as certidoes pedidas, solicito a V. Exa. quo dê andarnento a QuestSo
dc Ordern inicial, efetivando as providências que a Mesa julgar
convenientes.

0 SR. PRESIDENTE 	 A Mesa já se acha em condicOes de
responder 	 Quest5o de Ordern formulada polo Sr. JoSo Bosco, o
quo faz neste momento.

J)e acordo corn os Atos Complementares fl.S. 4 e 7, os Srs.
l)eputados tern 30 dias, a partir (10 registro da organizac5o partidã-
na na Justiça Eleitoral, paii declararem sua filiacão partidária.

\renifica a Mesa, através do expediente legal necessánio, que
tanto a organizacSo partidária ARENA, colno o MDB, registraram-
-se na Justiça Eleitoral no dia 4 de abril de 1966. No dia 29 de
abnil. loi (letenmiflada a anotaçao devida, no tocante- a ComissSo
Diretora Regional (IC Minas Gerais. No entanto, OS livros exigidos
pelos (lispOSitivOS legais n5o forarn colocados, no prazo hábil, i\
(iisposicao dos Srs. Deputados, o quo irnpossibilitou a providência
cxigi(la. So no dia 3 (Ic junho, tanto na ARENA, corno no MDB, fo-
ram os respectivos livios postos a (IisposiçSo, a fim de receherem as
assinaturas de filiaçSo. Assirn, segundo uma interprctacão mais
condizentc corn a icalidade, os 30 dias devcrn ser contados a partir
(Ic 3 (Ic junho, terminando, pois, no próximo dia 3 de juiho, o prazo
para inscriç5o nas organizaçöes partidarias, eriaclas polo Ato Ins-
titucional n.' 2.

A Mesa rccehcu do nobrc Deputado Guilherrne Machado, Pi-
sidente dlii ARENA, a seguinte informacao:

"Exrno. Sr. Presidente da Assernbléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais.

Tciiho a honra de encaminhar a V. Exa., em rcsposta a seu
ofIcio n. 1.371/66, de 20 do corrente, a relaçao nominal (lOs Srs.
I)cputados Estaduais e Suplentes filiados a Alianca Renovadora Na-
cional, sccSo (IC Minas Gerais, ate a prcsente data.

Aproveito o ensejo para reiterar a V. Exa. os protestos dc
ininha estima e con side racSo.

I)cputado Gui!heime Machado, Presidente da Comi-ssão Direto-
ia Hegional (IC Minas Gerais (10 ARENA.
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146
	

Anuar Fares
148 	 Barnuiirjo Soarcs A1herarja Fillio
149 	 SebastiSo Anastãcio dc Paula
150
	

I)élson Scarano
151 	 José Jehovah Santos
152 	 Ilermelindo Paix5o
153
	

Alvaro Salles
154
	

Paulino Cicero (IC Vastoncellos
150 	 \Valdir 1\Iendes J\Iorato (IC Andrade
157 	 Joao (onles \Loi'cj1'a
158
	

JoSo Carlos Ribeiro de Navarro
159 	 .laii'o 1Ion tei vu da Cunha i\IagalhScs
160 	 \Valdomiro Agostinho Lobo
161 	 Orlando (IC Afl(Ira(Ie
162
	

Salim Teófilo Nacur
164 	 IIéIio de Cai'valho Garcia
165 	 JoSo Vaz (Ia Silva Sobriiiho
177 	 Ibrahim Abi-Ackel
205 	 Sinval Boaventura
217 	 J)errneval Pirnenta Fliho
224 	 Rafael Caio Nunes Cociho

Suplentes

18
	

José Marcus Cherém
36 	 Léljs Ferreira Chaves
4tt 	 Carlos Vaz (le Melo Megale
44
	

Maurilio Miranda Cambraia
57 	 (i)dilon Rodrigues de Souza
85 	 .IoSo Luiz de Freitas
96
	

José Sprtoco Pornpeu
147 	 José Pires (Ia Luz
155
	

JoSo Luiz de Carvaiho
20 	 José Perlreira Cavalcanlj
47
	

José Mendes Honório
61
	

Who (IC Andrade
83
	

José Fernandes Filho
87 	 .José dc Castro Botciho
91
	

Cristiano de Fieitas Castro
92
	

Mario ASSa(t
188 	 Kicher Vieira de Rezende
209 	 José Mariano
221
	

Geraiclo Landi

Ilelo Horizonte, 21 de junho de 1966."

Esse s ; l)etuitll que, ate o moniento, estão inscritos
na ARENA, segundo csta cuillunicaçao oficial recehida pela Pvc-
SI(1eflCi1

Qtian to 00 lII)l3, 0 SCU DcICgatI() cm Minas Gerais, Dr. Vene-
ro Caetano, coniunica, através de oficio, que são wembros oficiais
(Ics0 ()! 	 til/ C0U 1)1ti(Ii0 OS Deputados relacionados ahaixo:

"Pelu llnrizunte, 23 tEe junIio tic 1906

Exitin. Sr. Prcsideiitc [a .\ssciiibléia Legislativa do Estadu
de Minas Gerais.

Em atencao a() nficio dc V. Exa . , n. 1.373/66, dc 20 ñltimo,
iiiforiiin-Ihe que, p01' enquaiito, us l)eputa(Ios Estailuais que ja SC

filiaraili an Moviiiientn 1)cinocrático Brasilciro, SecSo dc Minas Ge-
rais, são:

-- ,jnsC dc Castro Ferreira

,JosC Sette de Barros
JoSo Bosco Murta Lages

-- 1)ãlton Canabrava

- 	 .Joaquini \Ioreiia .T6nior

- GCflCSCO Aparecinlo de Oliveira

- Maria Nair Monteiro
Wilson Modesto Fiheiro

- 	 j osé Maria Magalh5es

yalhoine da ()portunidade para reiterar a V. Exa . protes.
los ([C a pl'eco C COflSi (I eracao

leiiero Caclnno do Fonseca, Delegado do MDB-MG"

Junto, para cnnh 	 inccinflto da Casa, a informaçSo (Ta Consul-
tniia .ELirj(lica clesta AsseinbiCia, que C a seguiiibe

"AsscniblCia Lcgislativa do Estado (IC Minas Gerais, em 24
(Ic j unim de 1960.

of. fl. 9 7/66

Si'. Prcsittentc do Asseiihlcia Legislativa (To Estado
de Mitts Gerais.

'I
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Cumprindo as dcEcriui.naces de V. Exa . , para resolver Qucs-
lao tie Ordem, estive on tern no Secrctar j a (10 Tribunal Rcio0 a I Fbi-

cia cua flirt aria ()[iv 	 l.Sta 	 iflIu(ill IC 	 s

ARENA

0 cIoeuai1t Coflsti[ti(jvo da Aliança Beoovador i Nacia-
nal (ARENA) foi Llp1'Ovada pela ResoIuço 11. 9 7.823, de 24 (Ic mar-co (IC 1966, do egrégia Tribunal Superior Eleitoral, eon fornie cons-
to da publicaeo inserta no Didrio do JizsIiçci do Unith, de 4abril (IC 1966.

0 egreglo Tribunal Regional de Minas Gerais, no Sussio (II
29 daquele mesnin flies, ordenon a aflotaço da Co11iissb E)iretoia
Regional e do Gahinete Exccutivo Regional da ARENA, em Minas
Gerais, (TO quai é President 	 0 l ) epulaclo Federal Giiilheriue,\Eaeiia(]o

Al 1)13

-- 0 Estatu ilo Movitnenti uejlajcritjca Brasilejlr) (MflB)
1w aprovado pela I3esoluç5o n. 9 7.822, de 22 lie iia rca (IC 1966, 410
egrCgio Tribunal Superior Eleitoral, conforme puhiicação constan-
Ic do f)iário do .liistica da Unio dc 4 de abril de 1966.

o egrCglo Tribunal Regional dc Minas Gerais, Sess5o (Ic 29 (IC
abril de 1966, ordcnou a anotaçiio cia Coinisso Diretora Regional dc
Minas Gerais, cia qual é Presidente o Senador Camilo Nogucjra
do Garna.

Em prestando a V. Exa. esles csclarcc jnicn los, continua
Seinpre (liSposto ii CLilliprir-Ilie as iii'dens

Ilespcjtosa5 saudaçOes

Dr. Lul: Adviucula Reis, Cansultor-Chefe

Fira, portanlo, cienlificada a Casa do lista dos Depulados filia-dos ARENA c ao MDB.

A Mesa cornun lea aos Si's. Depu tados que, no d ia 3 dc Jo 11111,
ierrnini o prazo para iliScriciii-i nas organizaçoes partidérias. Poi'
força do Mo Instilticiorial e dos Atos CornplcInent(rcs será afastado
(las Caniissöcs TCrnicas P cIa Coiiijsso	 DilttQI' i do Casa o l)a(-laIlleii-tar que no estc!a ins-I-il) has ()iganizaç( ) c's pai-tiilñrias. cicnlro (Illiaa'zo legal.

316.4 Reunião Extraordinria da Assembléia Legislativa, em
28 de junho de 1966

PRESII)fNCIA 1)0 SR. BONIFACIO DE ANDE ADA

----As 2OlidOinin, comparecein OS Sis

Illlnifác j o de Andralla - Le.-to Bulges - Mario Hugo Ladei-
ra --- jouo Navarro - - Reny Rabello Pinto Coelho - Anuar Fares
- Agoslinho Campos Neto - Alvimiir Mourilo -- Altair CIIOgOS

Actor i'aundes 	 Athos Vieira dc Awirade --- Angusto Zenun
Aureliano Chaves - Batista Miranda ----- Benedito Sal les - Bunedi-
to Xavier - Carlos Flay - Curios Megale --- Cicero I)uIiloflt - DAI-
ton Canabrava - Daniel de Barros --- Deruneval Pimento Filho -
Expedito Tavares - Geraldo Fonseca -- Geraido Quintilo - - Ge-
rardo Grossi -. Gaines Moreira - lIClio Garcia - Flernielindo Pai-
zoo -- - Honiero Santos - Ibrahim Ahi-Ackel -- Jairo Magaihacs -
Jarbas Medeiros - Jehovah Santos - Joao Bello -- Joo Bosco --
Joao Luiz de Carvaiho -- Joilo Vaz 	 Joaquinl de Moto Frtirc --
Jorge Vargas ---Jose Fernandes Filho 	 José Luiz Baccarini --Jo-
s& Maria Magalhaes 	 José Mariano 	 LClis Chaves -- Lourival
Brasil Laeio dc Souza Cruz --- Luiz Junqucira - Manoel Costa --
Maria Pena - - Marta Nair Monteiro - - Martins Silveira -- Morcira
Junior - Nicanor Armando - Odilon Rodrigues - Orlando An-
drade 	 Oswaldo Tolenlino ---- Otelino Sol -- Pauiino Cicero
Raul Fernandes - Salim Nacur -- Settc dc Barros 	 Scbastiéo
Nascirnento - Sousa e Silva 	 Sinval Boaventura --- Spirtaeo
Pompeu - Misses Coulo -- Valdir Melgaço -- Waldir Morato
Waldouniro Lobo 	 Wilson Modesto - \Vils.n de Paiva --- Wilson
Tanure.

Corn a prcscnca de 74 Srs. Deputadios, o Sr. Presidenle de-
clara aberta a Rcuniiio.

A seguir, C fciia a hilura do Ala de Rcuniiio anterior, qtle C
aprovada scm rcstriçCes.
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QUEST.-,,O 1F UIWEM

U Sil. \VALI)OMIRO LOBO - Sr Piesiden It, lot nILIIIOS
(LOIS. v&'nlitt SOhi('ilU11(lO quc a nossa propoSiçao (t1C ('OflVIthI °
vernaclor do Estado a ciliparecer ,'I As.seniljlt'ia Legisluliva enlre
Ciii paula de nossos lraIialhos para ser volada . Hoje, d evido 	 visi La
SecreIi'rio da SaUde, a Inesina nao pôde ser volada Indago tie V
Exa . Sc é possivel inclui-la na IleuniSo de amanliS, I)i'(1ue a Assem-
tik'ia vai enti'ar em recesso, e, se nao for api'eciado o men Requeri-
menlo, so poderá se-lo depois do recesso. Peco a V. Exa. informar-
me se serd possIvel a incbuso do nitu Bequei'iinento na paula de
urna das Reuniöes de amanh5.

0 SR. PRESIDENTE	 A Mesa yai loinar as providencias
ilevitlas e, no inoiflenlct tiportuno, infurniarc V 	 Exa. sobre o as-
sunto.

MATERTA APRUVADA

Indicacöes n.s 1.073, 1.117, 1.119, 1.129, 1.131, 1.133,
112, 1.144, 1.145 e 1.178.

Veto total opostu ,'I Proposição di' Lei n. 1 3.143.

MATERIA REJEITADA

\etu parcial oposlo S Proposiçao de Lei n. 4.567.

ENCERRAMENTO

Esgolada ,I 	 conslanle da pilUlil, .I 	 encerra
os trabaihos t' dS ciCncia 'I 	 da Oi'deni do [)ia da ReuniSo se-
guinte.

317.a Reunio Extraordiflria da Assembléia Legislativa, em
29 de junho de 1966

PRESIDENCIA DOS SRS. BONIFACIO DR ANDRADA, MARIO hUGO
LADEIRA E JOAO NAVARRO

- As 9 horas, comparecem os Srs.

flonifacio ci( Afl(1I'll(ia --- Leao Borges 	 Mario Hugo Ladei-

ra 	 JoSo Navarro 	 Reny Rahello - Pinto Coelho - AgostinhO

Cailipos Neto 	
Alvilliar Moui'SO -- Altair Chagas - Artur Fa-

gundes 	 Athos \'ieira de Andrade 	 Augusto Zenun 	 Aurelia-

no Chaves - Batista Miranda -- Bencdito Salles -- Carlos Eloy --
Carhis Megaic -- Cicero Durnont -- I)Sllon Canabrilva 	 Dermeval

Pimenta FiUso DomingOS JSrio - Expedito Tavares -- Gerablo
Fonseca - Geraldo QuintSo - Gerardo Grossi --- Gomes Moreira
- }IClio Garcia --- Homero Santos -- Jairo MagalhSes - Jarbas
MedeiroS -- Jehovah Santos - Joilo Bello 	 Joiiu Bosco 	 JoSo

Melt) FreireLuiz tie CarvalilO - JoSo Vt, - JoaqUilil d 
ge vargas -- José BoL&'lho --- .1 OSC Fernandes Filho 	 - José Maria

Magalhaes - ,Tose Mariano - -- Lourival Brasil - 1,060de Souza
Cruz - Manuel Costa Maria Pena - Maria Nair Monteiro -- Mar-
tins Silveii'a - Moreira Junior - Nicanor Armando --- Odilon Rn-

(iNgot's --- Oswald() Tolentint) - 	
Orlando Andrade - Otelino So!

- ['aLiliflO Cicero -- Haul Fei'nafl(ieS 	
SebastiSo Nasc.iniefltO

PompeU --- Ulisses
--

Stilt' (le Barros -- Sousa e Silva 	 -- SpSI'tae() 

(utll - 
Valdii' Melgaco - \Valdir Morato - WaldoifluI'O Loboo 

Wilson Modesto -- Wilson de Paiva.

Corn a preseilca dc 65 Si's. Deputados, o Si'. Pi'esicicilte de-

clara -,Iberia a ReuniSO.
A seguir, é l'eita a leitui'LI cia Ala da fleunião anterior, ,I

1 1)rIvalia seiil i't'striçoes.

hi
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ORAD OH ES

Norn eacdo de Pie[ej(oc

1) SR JOSi MARIA MAGALHAES :Sr. Presidente, Srs.D iputados, é ]aine n t-Avel qui' esta Casa, (I lic rCpiesen ta o Poder Le-
gislativo, por 1flterifltdjo do flOSSo preiiido Depulaijo Sebasti5o Al-
yes Nasci iriento, apreseilte Projeto qile mnlpeça OS OOSSOS cuncida-(liwS, (IC varios 10(10 iCipios l lflC j i'oS, (IC elegci'&rn 0 SCU prefeito.

0 Poder LegiSlativO, Pull iIao (lii liberlIade do povo, flhinCa 
p0-ticria api'esen tar urn Projeto dessa natureza NSo puik en tender poi'que o Sr. Sebastj5o Nascinien[() teve a infeliz iflicliltiva (IC trazet11 consideraç50 desta Casa o referido Projeto.

Seii coinbati do por 116s, e Itt do fareinos, enquan to tivermosi'Cc111'05 regimen tais, para I ilIpeilir a sua aprovac5o 0 exciuplo 
(ICB elo Horizonte C this Outras capitais dos Eslados, vltirnas do AtoInStjtucjonal n. 9 2, nSo deve ser ilitilado

Agora de.seja o loder Lcgislatjv0 de i\l!nas Icvai' esta nlCSl1itest riçao a dezenas (IC iflUfliCipios Illifl(li05 Tenlio eciteza tie qUe
is Srs. l)eputados flth) aj)oiar5o esse Projeto e de quc esta Casa1150 fllaCU]ar a sua tradic5o a p rovando_o, PorqUc ele iltCflti((Oil tia o fojo de I ibei'dade de flosso Povo C Contra US ('OiflUflas agidas. Alérn do mais, é urn ictrocesso no desenvoIvinl(flt() politico e
(iexnocrtIco do fossil Pals. Belo Horizonte jil fol srnrifjcidLj por
iuedjda idêntica, proibindo as eleiçoes pala ('5(01 icr o Sell gOvcr-
nante através do processo mais autentico c legitimo. U nobre I)eputa-
do SebastiSo Nascjniento conseguju, infelizrnen te, dezenas assj-
ilaturas para U sell l'rojeto. Queivin os Srs. t)eputados (itiC OS pre-feitos Sejarn floiflea(ios flUS ('idadeS on IC existern CSlâncjas hid 101111-nerais. (I nobi-e Deputado SebaStij () Nascimen to, quc (onipunhia aitBancida 	 a ex-U1)N flOSSO ( Oilipai]1ijro de 11.11a (-Ili 45, (lUafl do (ill--punhi5vaiiios a band Ci ra de Virgil 10 de Melo Franco, a band (1 lU (lasfranqujas dcinocritjas Velil agora, (,()Ill CSSC Pi'ojto, (elC('ai' US I ihei-

(jades dos habitantes dos municipios atingitlos .Até 501) 0 J)I'isiva 1)0-Iltico, é ncgatjvii o scu Projeto, porque dá condicOes a mn governa-
(br cleito através de urn prOCesso em desacordo COIfl OS prlclpj05ia (x-UI)N, de Cscoiiiir, peJi SVLI liv re arhitrio, PN'fCjtos para de'ze-(las (Ic iflUfltelpio rnifleiros Conio Cofllpreencier esta Cofltra(licso?Corno eO rnpi-eeiic j er a posic5o (to nohie Deptitado ito iiiu ex-Part Ido,a ex-UI)X?

0 tjUC tClI los quc fazer é Colilbater CStC Propfo ( 1 111 01(0é digno dc figuiar na tribuna auténijea (]-, I
liberdadi' püblica, que é'I 	 de Mina,s
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0 Sr. Hélio Garcia - Já tive a oportunidade de me mani-
festar contra a Ernenda Constitucional proposta a esta Casa pelo
enlinente I)eputado Scbastião Nascimen to. i\i.lio, nolire I)(I)u tado,
iuc deverlamos, antes de votar CSSV Projeto, COflVOCUi' o Si'. Sebas-
ti jio Nascimento, para que S. Exa., em uma reuniSo, pudesse cx-
plicar as l'aZOCS pC1llS qUaiS aprescntou (I PiOJCtO . S. Exa. talvci
tenha lido motivos para isso, qUe nito sao aindi (10 I1OSSO conlic-
cinien to. Assim sendo, solicitaria tic V. Exa. quc encarninhasse a
(iSa UiIl requeminento, pedindo a l'CLillIdU iba ptut( (tO (1 tado
Projeto, parLl (IU C, entao, ptId6SCi1lOS reuniNnos coot o I)cpulado
SehastiSo 'ascinento c trocar opiniSo a irspeilo dli proposicao
LUC ola SC (iiScUtC

0 Sr. José Maria Magaliwes - V. Exa., .nobrc Deputa-
do Hélio Garcia, teve urna idéia que nós acatartainos, mas proce-
(irlirlos (I iterentcnicnte, j)l'lO aprccO (jUC flO.5 iiierecc 0 nobre Dcputa-
do SebastiSo Nasciiriento . Pcdirernosa S. Exa. que retire o Pro,jcto
(Ia pauta, dcfin itivamente, poique, caso contrrio, irernOS pessoal-
non te a todas as (orntlnaS niineiras ,ilingidas pelo Projeto. t I
itillos pal'a esta Casa, cinbora 110 SCJII1I1OS i'epi'eS('fl tan li's (iaqtleIaS
'vgo)(s prejudictidas, a pojlidaçlo, ott iiiiia purecla (Ia OICSI1IU

da gaipria (,)it 	 a esta Asscinbleia, possa rnanifcstar Sen pro-
teslo contra o cerccainento (IC SUU liherdade.

Ternos nesta Casa urn Lider (to Governo, 1)eputad0 Ma-
noel Costa, que representa varios mnunicipios indicados nesse Pro-
do . Fazcinos, portanto, urn apelo a S. Exa , no sent ido de que dc
too a I iderança do comba te a referida proposicac), porque, se S.
Exa 	 Hear omisso, estari conivenle coin 	 Deputado SebastiSo

:i scinien to. NSo So o Deputado Manoel Costa, mas to bosaqueles
(lue 1 ' d I)l'CSefltaill niunieipios tic estancias 111(1 i'OifiiflCl'liiS (ICVCO1 vir i
In huna, pNitIe. (((SO contrario, pcdiriiios ,'I iiprcnsa (LUC auxilie
a ppmtaçao desses niliflidipios atmgilos, P11111 qtie aqul protestc
doillia o (tI)sur(Io praticlido neste Poder Legislativo, quc devo zelar,
((loll a ma is agora, pela liherdade puhhca

0 Si'. Agoslinlio Campos Nelo - Nobre Deputado, V. Exa.
estS de parabéns...

0 SB. PRESIDENTE - A Mesa adverte no nobre orador
que dispOc de 1 minuto pam terminal , a sun oraçao

o .Sr.Agox1iitIio CWIIPOS Nelo 	 ... C fla() quero torflai' 0 t'iltifl)O
minuto de que V. Exa. dispOe par se manifeslar contra a Ernenda
Constitucionat . Quero apenas dizer ,I 	 Exa. que eu me fihio a esta
(:Orrente que se pi'OPOC it 	 a aprovaçao (Ii) Projeto, porque
nao estou (IC acordo coin os termos do mesmo, especialinente quando
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vernos, no America Latina, urn pals como a Argentina, onde hA
liberda(le ""'is on Inenos cerceada, fcchan(Jo o Congresso. NAo
SOfliOs nAs que, nCstu o l)O rtuni(ldL., varnos cassar a autonoin j a (lasestAnejas hi(lrornincrajs

Jania j s passou pelo men pensalnento -,I inicjatjva de apre-
sentar enlenda que prejudiquc o interesse (los rc'ferj los flluni(ipios

O SR. PRESIDENTE - 0 tempo (10 oracior estA esgotado.
o Sr. Agostijtho Campos Neto - Felicito V. Exa., nobreD eputactci José Maria Magaihiles. Pode contar coinigo para obstruir a

tramitaçao do Projeto citado.

O SR. JOSÉ MARIA MAGALHAES - A gradcço a V. Exa.,
nobre l)eputado Agostinho Campos Neto. Tenho a impressijo de
que esta Casa rejeitarã o Projito, mas voltai'cj a exaniinA-lo em todos
Os seus artigos, porquc nAo é so o problema da nomeaçAo de pre-
fei Los, pois extingue o Cargo de vice-prefeito, C a proposicAo tern
outios artigos que o tempo nAo me permite examinar. Esse Proje-
to sO p:iSsarO ncsla Casa, quando a resistCncia cia liberciacle for y en-
cida, e tenho certeza tie que Serci auxiliad() flesta luta pelos meus
nobres colegas que colnpOern a AsseinblCja Legislativa de Minas Ge-
rais. De'o salient:ii' que o nobre i)eputado Jarbas Mecleiros apresen-
Lou Ulna EinCfl(ia (tile cOfl(iic j ofla a p1CI)!SCjtO a aprovacjo do referido
Projelo. Essa Ernenda e, sob certo aspecto, rnoraljza(iora .Mesmo
assirn, evitarenios que a proposicjo seja aprovada e faremos obs-
truçio a ida em sell todo, porque a Emend 0 estO condicionada A
trarnitacjjo do Projeto do flOSso colega ScbastiAo Nascimnento.

Fica, portanto, desde logo, definida a nossa posicAo: sere-
1005 contra o referido Projeto e nAo entendemos por que o Deputado
Sebastiijo Nascimento 0 apresentou. Temos a impress. -to de ( I UC S.
Exa. n5o estA sozinlio e que essas assinaturas nAo s5o de simnplcs
apoiarnen[o. Mas, se S. EXiI. tiver mais adeptos, que des venharn
A I'i'ihuna, P ara que 0 I)ovo saiba quem estA querendo limitar as Ii-
berdades publicas cm floSso Estado.

0 SR. PAULINO CICERO: --.- Sr. Prcsidente , Srs. Deputados.
Nno creio que dcvcssc 0 nobre l)cputado FlClio Garcia insurgir-se
contra a minha presença nesta Trihuna, uma vez que, na modéstja
de minhas prctensOes, nAo tenciono proferii pérolas juridicas e,
muito inenos, consideracocs (IC profundidade sol)re a matéria . 0
(lime inspirit a rninha presenca nesta Tribuna é traçar consideracOes
sucintas e umna rApi(1a anAlise sobre este Projeto. A primeira delas,
que ressalta (IC urn exarne muito apressado, é que a nomeaçjjo (105
Prefeitos pelo Governador (to Estado, para as estAnc j as i1i(iromine-
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ia Is, (a Ill )IV io assciiliiiiento do Camaro Municipal, ou da As-
SctaI)ieIa, como pretende a Ernenda do Sr. Jarbas Medeiros, nAo
trill esciarecida a sua exata conceituacibO, do ponto de vista fun-
cional . NAo lieu claro, no l'rojeto, se 0 cargo selia tie confianca, se
((S 1)I'ei('iIl(S 5(11(1111 (lilnitidoS ad na/aiim, Sc guzariamil (ii' urn niandalo

10(1(1 11 ser cUlnI)rid() . Ess C nina as dcficiencias qUe, a princij)10,
Sc' Pilddui miltar 11() Projeto . Outra C que o I)eputado Estadual, uma
\'(''L OIl toi'iza(l() Pt'l° AsselliI)leia Legislativa, poderia sri' nonieado
prrkito (IC uma (las estAncias hidrominerais . Evjmlentemnente, se a
Assemiibieia autorizal o I)eputado a investir-se naquelas funçOes, terO
tammibCmil () nieSiflo, em coiitrapartida, a preirogativa de optar pelo seu
vencimento de Deputado, no exercicio daquela funçAo; o Proje-

iiiissii iu'st(t 101i'k, pOi(lU( ii at) esclaiece se o Deputado poderia
reecher us subsidies (IC SeLl miiandato, ou OS clue 0 rnunicipiO consig-
nor cxpressamflen Ic no sell orçaflleflt()

Mas, Sr. Presidente, a mmiinha l)resellca aqui tern ate o sigfii-
fICa(I0 (IC d izcr que as limo i tacöes e restriçOes qtic' se possam ilupor
As C0l1I111llttLdCS munleilas 1Cm ('III Si urn geililen pi'OiUil(taflIeflte Pc'-
rigoso As generalizacAes que futalniente dii advirAo poderAo atingir
uutras cidales, 501) oulras invocaçoes . Da mesulu forma que o Go-
vernu tem interesse em nomnear Os prefeitos dc cidades hidromine-

rais, terA ti((toi'io interesse Ciii nomear 0 Chefe do Executivo de Itajubá,
((nIle tst A a fAbricam dc armas do ExCrcito, 0 que estaria ligado ao
coned to de seguranca nacional . 0 1)idrio tie Minus anuncLoU, hO dias,

(Itic' Cu pI'Oi)FiO. COIll() titinbemii OS 1)eputados (eraI do QuintOo e Agos-
tinhu Caiiipos Neto, estarianioS, na AssernblCja, a ponto dc subseritar
1111 , ) rojetc) qut' ( Jesse essa 1)rerrogativa ad) Goveino, no (tue diz y es-
pt'il() as eidades clue Sao paiquCs siderurgicos ou tie cxploi'acAo IulinC-
ma lOgicu .Aqui estarnos para dizei' (tue nOo nos filianios a essa teo-
i'io. Nao seremoS favorAveis a projetos dessa miatureza. Ao contrArio,
se tivessemnos condiçoes, iriamos aumentar o poder de arhitrio e a fai-
Xl (Ic' pO(lC1d'S que silo comnetidos as coniuflas mineiras . Feitos estes
c'sclarec j iflefltoS, (levo dizer tailul)Cm que mninha assinatura se acha
no Projc'to original, apresemlta(lO pelo Deputado SebastiAo Alves do
Nascinuento . Isso, no entanto, nAo iiiipoita din (lizei' clue Seja favorO-
vet A malAria. Signifiea apc'flaS (jut' liii favorAvel a jue a Assemnbicia
a apm'cciasSe C, ((111(1(1 )m0i'a, flit) Vtio r(mzi(o para ohstrtmii'imuoS (I ida do
I i1 ('1(1 a C ill iSSAO Especial A'. otacao pelt) Plenilrio significa
(mJ)(I) OS a ad ni issib ilidad t' di' a Assen'.btCia apreciar, mais profunda-
mnnle, matCria di' tmimianha imllpom'tanci(m . Nestas condicöes, acre-
dito que a minha assinattiia e a (10 Deputado SpArtaco Pomnpeu, por
cxciii j ,lo - - quc A do i'tgiAo ondv estao as estilncias hidromnine-
11(15 --flOO iiimport('in no desejo (IC Ver aprovada e convertida em

hi II proposiçiu . 0 que ticsejamnos é que a materia seja cliscutida,

'I



J)recia(la e, afinal, votacla corn aquele con lice irnenlo 
(IC COUSO C(((Ill aw1:i 'sencao tie all 11110 (jUC a sittiaçao exige

() Sr. A fl ostinho Campos Veto Nolire DeI)u[ado Paulin() CI(till, fl tlVCiiios a Opoitunjdtdc lie apartear o l)eputado José Ma iiMagalliaes C expiic'ar (IUC Jamais P0SSOU pCitl I1OSSO iiiéia a iill(ia Ii-VII C api senior einen(Ias a esse Projeto, cslen (lefldO ItO loon lI ha
de iniportAneja fl1ctaltirgica o critério estabelec j do para as capitais
Quero ii iztr que sou contra a apreciaçao (lessa Ernenda Con si i tuc Ic-
iil, pocque (S101.1 SIihCll(I() (IUC II p(pUiIiçAo (las estAnejas hilinnun (VII is tSI A sobressaltaca Qucio ieinhrar a V. Exa , para (lift
ressal Ic aiguns aspectos da niatéria eminenternente Coflstituc ni-
1101, que a Constiluiçao Federal, VILL scu arligo 28, I , (lulindo Ia-ciiila 1(05 ESta(IOS, através do Poder Lcgislatjyo, votar leis pci'flhitin-
(It) (IIIC prefeitos de estAncias hidrorninerais sejain nomeados,
(011(11(10110 : (jUIhIid() 0 I.Sta(Io hcneficja essas estAncias ludroniine-
lois (' (lUiifldO () interesse do Estado pela sua assistência material
se Snhi(pA(' a propria assisténcht C 00 prOprio interesse do IflUflicipio
Nio ttnho conliecimento de que municIpios hidroininerajs tie Mi-
nas Itililafli assisténcia ac 11110 (Iacitie1s recursos, recurSos obtidos
aii'Ii\'éS (ICICS IJrOprioS, dos illipostos C t1Xas a1VCCO(ia(los no ali'iI)Ui-
cao to J)V61)ij() iilUflicipio \'eJa V. Exa que, SOB esse aSpecto, pe-
Ca a Emenda Constitucionlil do .nobre L)eputado SebastiA() Nasci-
menlo. E ainda quando so trata - como V. Exa falou 	 do muni-
C110S (IC interesse nacional, o própiio 	 2. Q do arti go 28 do Consti-
tuicrn reguianienta ob r igatoriedatic (Ia norneaçiio, desde quo seja vo-

a lei pelo Congresso Nacional, corn 0 parecer antecipado do
(0n.sc11I0 (IC Scgurança Nacional Essa Emenda deve ser lirninarnicnte
neglola pelo PienArlo ticsta CIISO, pOl'que ilaO podemos continuar clis-
tiltindo liSsun to qtld, (id IifltClflAO, sabemios n5o te r raziio de ser.

0 SR. PAULINO CICERO - Agradeço o aparte do nobro Dopu-
ado c volto a insistir no perigo quo liaveria na gcneraiizaçao cIa

ilitilida plCItea(ia nesta ploposiçiio. Em todos Os lugares onclo,
(ventualmente, IloUvosse interesses ligados A segurança nacional,
ondo o Estado fizesse investirnentos pAblicos maciços, surgiriam fa-
talmonte Os representantes cia regiiio, nesta Casa, corn 0 propósitoIIC ver diminuitlos C cercoados Os poderes politicos, tendo ein vista
a nomeaciio dos prefeitos, nAo so nos municipios que citoi. Vale-
mia a pena lernbrar os mUnicipios (10 Vale do Urucuia, onde a admi-
nistracibo Israel Pinheiro pretonde fazor tuna conjugaçibo do esfor-
cos e recursos, no senticlo de sua rocuperaçao CairIarnos, fatalmente,
inais tarde, fluma proposicijo idéntica, procurando iiinitar Os interes-
ses politicos (las CornUnas benoficiaclas por esse piano.

0 Sr. Aitreliano Chaves 	 0 aparte quo faço a V. Exa. é pa-
Va corroJiori- o sell ponto de vista no docorror do sua exposiçiio
Rcalnionte, quando so subscrove urn Projeto de lei nosta Casa, 0 quo
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se f',17., no niltioria dos VCZCS, 
05sibi1itar ,to DepUtadO quo a pre-

iilIi 0regimental parli (O( a mIltérili SCJI( aprceiada pelli

Casa. Eu, por oxomplo, quo tenho posiçibo firnida 01)1 rOlItcaO ao

plO1)Ieina lie nomeaco dos prefeitos dos ostânciaS hitlromiflorais,

()li eoiitva. 1111)S (leirncu apolalnento, porcluc sd quo materia dessa

imatureza t1ve ser amplamefltd' (liscuti(IIl, polo sua rolevâflcill. No

ticcol1(r do d iscUSsaO, poilern surgir assUfliOS cOrrCiIttO, C01110 aqUo-

los quo V. Exa. tove oportufli(la(10 tic frisar, citantlO 0 CaSO do cida-

tic tie 110.juha, (['IC é sc(le, hoje, tie i.eparticoes federals do mltior
im poitflC ja Par,'a prApria scgUlaflca (10 Pals.

U SR. pAULINO CICERO -- Nibo SO ItIIlUl)ii, lullS S. 30110 (1(1-

-llei e IOAOS 
aquelaS CidadCS ondo existorn bataihiboS C corpOrItcOCs

tiiil it ItlOS

() Sr. . .ture!i:l'lo Cloit'CS - - A 11LIitCliIi deStI( i . elCVandjlt, a As-

ScuihiCia 1111(1 poAC negar a op reel acAO. 0 1 ipa1e é 1) III eseIuecer,

iltil A t(l11P, flat) So a l)osica() (1LIC tenho (jUIlfl to A matéliI( cm

IliaS t Ijjjj bCill J)IiI1( 
of irOlar (itid a ASSC1III)l6a flaO (leve nCgar, a print1-

pio
m
, a po SSi1)iIid10 (IC 0 plen arlo o as CornissibOS TécnicaS oxarnifla-

re 	
a (West-51o, porqUC, no (ldcorrer desse exIliliC, pO(lCrao surgir

Vir ItO It debatee C (tile naturalmi)o Ic 5110 do 1110101 1I11POI
OSSUU los (tile
lAncia 1)110 SO para o Esiado, cOlilo para o Pals.

O SR. PAULINO CICERO - Agradeco 0 1Ii)IiiIC tie V.
CilnussACS TécnicaS, 	

Exa.

C dO tetido 1I1CSIIIO (tile 0 tiehate "'isi espc1tO

issufl( tt tie tItIIianlIa sign i iieaçaO, s> poderA enriqiloCOr o pa-
I riniOn io ticst a Casa, so poilera v cite! luzes sohie I1!alCIiI( (Idle nAo
pole ser (I iseutid a einocioflalflwflte, Sell! apreciacibo (IC tida.

o Sr. (,,ailoS E!otj - l)epUtad() 1)u1iflti Cicero, V. Exa . faz
111110 hrilhafl Ic anAl ise do Projeto de autoria do nobro 1)epU1ad0 Sc-

1)051 ilOt Nose 111101)10

.jilVL(1i105 jnanifestilV a V. Exa. a nossa total tliscordâii-)eSe
till ho t oflteu(io (to Pl0JCIO, 1110) 50 1)0 ferir norillIlS do Abs Ins-

ljlUejOliitjS baixados polo GoVerilO Revolucionauo, 
(. 01 ,10 , sobretudo,

1)01 11111tVCSSIil11b0S UluI( época Cmli quo SCfltjlll0S, cada (1111 mais, a
reVoltIl do 1)o\'o, pordiuC Se 1110 tiri o direitO tie escoihor OS manda-
10111)5 dos (II 105 CXCCU I IVOS. I) que estallioS vendo iliariamonte,
Sr. l)eputatlO, é clue 0 pOVO (leseba - C faz quest510(liSsO 	

quc seu

voolo 5C11( lCSpOilIi)10, sol)retUdd) Para
Os cargos tIe prosidcflto cIa Re-

1)011110 . goverflatlo' tie Estado o profcito.

A 1iprovoca do Projeto scrA do nOCIVOS rop 	 OciCuSS0S para CS-

III Casa.
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() SR. PAULJNç) CICERO 	 Grato pelo aparte de V. Exa.

Eram estas, Sr. Presidente, as considcracoes que desejávanis
fazer a rcspeito (Ia rnatéria, esperando que, .nas CornissOcs Técnicas,
na Coinissio Especial qUC se constitujrã corn o firn de aprcciã-la, no-
vas luzes se acendani sobre o problenia , a firn de quc a Asscinbkjadecida corn aniplo e perfejto con hee j inento (IC causa.

* 	 *	 *

Cruticas an Govcpjio

0 SR. JOAO BOSCO: - Sr. Presidente, Srs. Deputados

Querja a nobre Deputada Marta Nair Monteji'o encanijohia t. aVOtaç() (I (1€' Rcqu&rjiiic'n to (10 I)cpu ta (II) Aureijano Chaves, (In( , sol i-cita votos (IC congratulaçoes corn Os Ministros Costa c Silva c Pedro
an se sentindo em cond icocs, por motivo de rlocnca, re-

quereu que the fosse COncedida permissa() para falar scntada .
qucro deixar de ouvir a palavra esclarecjda e luicida claqucla nobre
colega motivo pelo qual ocupo esta Tribuna, mais urna vez, fixando a
minha posicão contra o Rcqueriiucno, poP entcndCr que han se pode
pretender rnanifcstaçuo do Poder Legislativo, eleito corn voto di retodo povo 'flifleiro, dc aplauso an pronunc j anicnto dos candidatos es-colh jdos para con correrer,i nuni processo inteiranlente difein te. A
cleicio direta, que vern sendo e que continuará sendo a handcira
principal do MDB, é aquela ern quc se husca, através da opinijo dopovo, do eleitorado, fixar as responsab j 1j,Idcs dos nlandatãrios que
leverao govern,-lo no próx irno quatriên in.

E nccessa,'jo quc a ,ilgumas voles venha, aqtij fiiiiiar unia posi-
can, niio de congIatut,cncs corn os candidatos escoihiclos, "'as urna po-siçüo que ha de afirinar, peran tc a história, a rebeld ia, a 

j ut ransi-gência C o inconforu,,jsrno (IC alguns. Rebeldia I)elo processo qtle se
instaurnci no Brash, (he cleicijo ifl(hircta, que burla 0 povo, que cassaao povo o Inais legItimo direito, 0 dc voto C representacuo; rebeldiacontra o que SC ilnplantou no Brasil e que, a cada cia, leva-nos a
crer que estarnos vivendo as ñltirnas horas de urn regime de pureza
e de liherdade, node sño perm j t j das as Inanifestacoeg indjviduajsa fixaçao (IC posiçOes. 0 qtie estamnos vendo, tudo a que estarnos assis-
tindo (liarialnente, é Unia guerra de nervos, co huanda(la peho I)ó-prio poder central c pelos própr jos rcsponsávejs pela gestijo cia
Repb1jca, no sentido de evitar quc baja lnanifcstaçio con trria no
regime instauraclo, no sentido de evitar que Deputaclos filiaclos aoPaitido cia Oposicao venhani u Tribuna Pam fij'inar sun posiço,
('01110 t111liéju (t u e VII) as praças pubhicas conclamar 0 povo a uma rca-

--

o honrosa e pacifica, visando a reaciquirir scus direitos. A cada
tin dorlalli lilais uuii iouco (10 Poder LdI).isIati\'0; a cada (ha querCIn,
coin ameaças, cahar as vozcs contra o regime discricionurio; a cada

as ilmeaças ciuerem fazer corn que dl POV() SC tome apitico, qUe
nio manifeste a sua opiniao ; a cada dia, querern fazcr COill (IUC nan
sCja possivel a restauraçiio (In dernocracia, PO(IUC assirn, corn o
povo cansado, corn o Poder Legislativo castrado, corn Os Dcputados
atiieuçndos. snmCntC scran ouvidas as vozes dos podei'osos . Por nIb
concordlarfliOs corn isso, por nan admitirmos que continuernos vi-
vendo CSSa farsa C por n5o admitirinos quc continuelnos a viver dias
C nials clias dc sobressaltos ...

0 SR. PRESIDENTE - V. Exa. tein apenas dots rninutos pa-
ma concluir sua oraçIbo . Pediria que V. Exit. Sc vinculasse hem ao
tempo.

0 SR. JOAO BOSCO Estamos jnconforinados, j)Ol nan a(l-
ni limos que a apatlil do povo seja fabricada no Palibcio (10 Go-
veino Federal e por nao admitirrnos qUC a ausencla dos I)cputados
da Oposicao, na Tribuna, sc a conseqiiência ilas unleaças (ho ci iscur-
so (IC posse do Ministro da Justica. Não concordainos qtic todos nós
nos agachernos, one todos nós desçarnos do alto do dignidade (10 lOS-
so ioandato. pain dizcr Sirn, para (lizcr amérn, par acatar tudo,
porn nIbonos rebelarmos, 1)ara (I UC apenas 111110 VOZ Sc faça OLIV1 I. , que
é a tIn Presidc.nte do Repih1ica on dos sells hiderados.

Por isso, nego 0 incti, aplauso aos Srs . Ministros Costa e Sil-
va e Pedro Aleixo, porquc nIbo adnitto o processo pelo qual S. Exas.
.semIbti, ainanh, elcitos prcsidcnte e vice-presidente do Repñblica.

Qucro advertir, ainda, que as ameacas que se fazern, quc se
publicarn diariainente pelos jornais fazern porte do pmocesso eSpUrio
dc (I ivulgaçao cotidiana corn que Se pretende fazer calar as vozcS
dos que aiuida falarn neste Pals. Estou contra e 1ierniafldcerei contra,
porqud' 01(0 adnhito CSSaS amCacas corn que procurain calar a fOSsil
voI, através cia prepotencia e da fomça daqucic que pode, a qual-
quer momento c sob qualquer justificativa, cassar 0 iflafl(latO die
(lucnl se ]lie dq)Oe

Con(JJo(iulncöes conu os Si's. Costa c Silva e Pedro Alefxo

0 SR. JOAO BELLO - Sr. PresidCnte c Srs. Deputaclos. NIbo
era incu (lesCjO falar sobrc 0 presente Requerirnento, a fun de que
fosse etc votado 0 fllais rIbl)idlO possivcl. Entretanto, corno existe urn
p1odCSSO (Id ohstruçao a matéria, qiucro, cia Trihuna, dizer que estou
tIc pleno a('oid)) coin 0 que pede o Requerlinento de autoria do
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Deputado Anreijano Chaves, fl OSSO digno Lider. Concordarnos emquc [onto o Sr. Costa c Silva corno o 1)r. Pedro Aleixo säo homensdignos de exerecren i OS cargos a que so Cafldidatos, pordo Convenç() Nacionaj (10 ARENA
Djzem aqueles ciuc Sc Colocaiii contra o IIequerjn)efl0 que 

11por (l(2S aSSunh jda se dove ao fato de serem favoráveis aoI)roccsso do cleicöes diretas. Gostarja de le lnhrar_Jlies U ocorrjjem Minas Gerais. 0 Sr. Maga11 05 Pinto havja realizado, cm Minas,inn Govern0 quc ficará na hist610 como dos mais 
p roficuos; mdi-cou urn eandjthto razoaveirnente horn; o Sr. Maga1les Pinto tilln-W- 111 era contra a Politica econ6mic0 do Sr. Caste l o I)Faflc( ) F o(t ile vinlos foi a derrota de scu candid -110 c a vitOrja de OUti'o,vi[órja essa quo se deve mais ao fato de ter 

rcpr escntado aquele can-to tim (lemon to cofl[rOrjo ao Govem'no Federal
'Jm born us Srs. Dep utados 0 perigo de eloicOes dirctas,N50 ([Hero coin isto djzer quo o Sr Gov ein0th>r dolslaoJo MNO lColla (ondicoes J)ara ( im i p roondor tlflIO ])oil ad III i1uistriç0quo olar a S. Ex a., comm'0 nimbi005 quo dcsedade ( 	 pr(oqrc.s50 do Estndo, 0 ilOS.S0 (i'édjtg 	

jamos a prospr
(lb confianço Como(IS 0() Si. Ma galli05 Pinto, quo, 00 Sell p Nuicjio ano do Governu,l anihCni nilda oil (jUase Ilada 000ljzou .Mas

C born (file SO eSci000caitu. so I ivess0111os (IeiçOcs dimetas agora e so 
pudessen i see candidatosrizola, des vencer j rn corn faciljdadc

(o Sm. J0 0 Goulart nu o Sr. B 
1105 UlImos 	 quo iui J)l j o01.. 0 a volta 0 ha1hOidia, 0 anarquja ao coniu-o i smn c a in I rauq ii I I

Pokum0 5 oljzor quo snubs Contra a politica ('COhlOflhjca (10 atualI000vcrIi() porquo é lealmInte violen [a. MOS C l)Fcdiso quo so rcconjie(;a smr o Sr. Ciostojo Branco 1111,
liomulIrn honesto c born in lencionaflo,(1 110 toe a c ragem do est. heloccr 111)10 pol it ca (CoflOmnjea 0 levO--Ia ate o fun, 0 quo iiao so (lava (0111 OutF()s governos Quando o Sr.Jfl)jtro Sanlia () Dantos tracava p ianos para it" ' , ' pOl it j ea econOmiiicts011 loIhamite 0 attial, o Sr. JoOo Goulart, seimi 

0 illenor iflohivo, (lerrti-hou-o do .\li fli.skrjo at(iideiido 0 till' apolo (105 pelcyosCO " fill LIII 0 naqucla allaiqiuji (,tie exis tia no Pals. 	
(1110 (Itieriofli

0 Sr. Costa e Silva é Iloirmem do ljtin. 0 Si'. Pedro Aleixo, tooloill iii(jr 0 (0flh1eCo COiflo Ilolorm lfltegro (file Sel1pietrato da coisa pfl 	 foi, 000reto noblica F, )0r SS() iflCSfli, C m Uitas VOZOS Preforivolter no PresjdCnchi do H'pOiji ica urn homeni como o Sr. Cosla e Sil-Va, ([tie estO pronto Iii) (i101ogo OW)) tO(IOS Os brasileiros 	 1 P 0fo-rivol ole olojto poe volio indjroto If till) gulpe I le Est(lo, 	 )() isI l l (i1I() terjaiiios ditadura, C01110 acontccc na A rgentina 	 Nós, uspoliticos SOiflOs tambCrn Ctmlpaclos 1)01' uma grande parte dossa .si-aç0[U	
o ([tie al estO. Enquan to o Sr. Castolo Branco pchja de todosOs 

muodos para mnoraljzar o Pais, para quo tenhuarnos mais

97

a I . n) oIceflthgon1 do politicos continua do
IiiS 11)1) 1110(IO . Poe isso mesulo, somos muito culpados pelo que estO
aontccendo em Minas c no Brasil. Vemos, Os vezes, urn hornern
unlegrante do ARENA clizer-se mncrnbro do Scu l)iretório Regio-
iiI C, Jh1lad0X01miieflt, ir paia a iiflplCiISa blur quo a ARENA
C ufl)a farsa. EntOo, 001110 C quo Os homens pOblicos porierao ser
ocreditados, so hO hornens dcssa espCcie, quc assunieifl urn corn-
1rOrn1sso, poe cscrito, e vim dizer que este nada vale? Devernos ver a
realidacie, o uuo se cstO paSsafld() no Pals. NOo hO falta do liberdado
Tanto assim quo o Sr. Curios Laccrda, por exemplo, vai para Os

jornais, diariarnente, e provoca 1) Governo. Outros jornais fazemn
mesmo. I)esta Trihuna, os Deputados dizcrn o que querein. Assirn,

entc.ndo que seria bent meihor ficar corno estO, (10 que iF pam tim

golpc (IC Estado, 00111(1 acontoceu na Argentina, quc se encontra sem
liberdade

0 Sr. Costa c Silva é hornern c[uc convive beT yl corn todos.
EstO pronto a rever a politico econOrnica violenta e humnanizO-la.
Poe que cntOo nOO varnos aceitar essa reali(ladO? Oil varnos reagir
contra tudo? Alas nOo podeinos continuar nesta indccisão. Vemos a
intençiio do Governador Israel Pinhciro, que tU(1O tern feito pal-a rea-
lizar o Governo corn a ARENA. Alas alguns elementos, ate respon-
sOveis pela ARENA, no entanto, vOo para os jornaiS e declaranb quo
o Partido C uma farm. Qual o juizo (tue OS homens (10 exCrcito vOo

fazer (IC fióS, COIn this (ieclaracoes? 0 Sr. Governador quer, real-
menlo, pacificar Minas Gerais, rnas algtins IIOIUCflS quo ain(la Vi-

vein no sistema antigo do politico insislern em turnultuar a situa-
coo, impossibilitando, uSsi, urn aCOi'(l() que seria henéfico para 0mfl 
I)emfl pUl)hico. So nós formos para o interior e nos entendeernos, es-
tou certo do quo havera para Minus urn Governo que nos dora tran-
(Juuildade

A	 *	 *

0 SR. DALTON CANABBAVA. - Sr. Presidente, Srs. l)epu-
tados.

A Deputada Marta Nair pediu iioenca para falar assentada,
e oslO haven(Io turn rnai-Cnten(Iido po! . parte dos Srs . 1)cputados, achan-
do quo a nossa colega estO (1U(refldo apeflas Oi)StrUiI'. NOo tern a pcis-
picOcia de observor o que estO sofreiido a Deputada Marta Nair,
(juando so afltrncia q uo I )eptmtados do M1)B, n0o sabernos qUaiS, yOu
ser cassados. Sr. Presidente, desconhece o nobre Deputado Valdir
'deIgaço que a Bancada da OposicOo, nesta Casa, está vivendo urn
drama, pois, como disse, estO sendo anunciado pela imprensa que
dez ott doze Deputados terao Os seus inandatos cassados.
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Estamos vivendo sob enornic tensao C11iO( iOn a I, pocquc Creinos
(IUC Os l)eputados que s(rao cassattos pertenceni, natural men [e, a
Oposiçao.

Nós, honiens, suportarnos esta teflSa() Mas a nobre I)eputada
Marta Nair, pertcnccntc ao sexo frcigil, não tern conclicoes para su-
porta-Ja . E o nobi'e f)eputado Valdir Melgaço não entenile isso, nao
tern sensi hi tidade Para tanto

Quando comljatcinos o Requeriinenio (10 l)eputad() Auieliano
Chaves, näo pretenclernos combater sua pessoa, porque S. Exa.
inerece o nosso major apreço e o nosso respeito. Não o fazemos,
também, contra a pessoa do General Arthur da Costa e Silva, Iioineni
que, no molnento oportuno, tomou, virilmente, conta do Ministérjo
da Guerra, na vitoriosa Revoluçao de 31 de marco, Revoluçao que, corn
niuito orguiho, ajudamos a fazer. Näo sornos contra-revolucjonárjos
( soinos muito rnajs revoltjc jonãrjos do que vários homens que inte-
gram, hoje, a ARENA. 0 fato (IC estar na Bancada (Ia Oposiçao nao
justjfica ser tachaclo de contra-revolucjo,nário Seinpre combatcrej,
no entanto, os atos antjdeinocráfjcos co in os recursos que nos
forem possiveis. 0 Mjnjstro Pedro Aleixo tambérn e principalinente
merece a nossa maior admiracão e respeito; nada temos contra S
Exa., a quem prestanios, neste instante, a nossa homenagem.

N.-to podernos 	 concordai' coin 	 processo de eleicao
do Ministro Costa e Silva e do Ministro Pedro Aleixo, pois esse pro-
(CSSO bra Ito pOVO 0 (lii'Cito de cscolhei-, que é a essêncja da deinocra-
cia.

() SR. SETTE 1)E BARROS - Sr. Presidente, Srs Deputa(jo.s

Venlio tiovaiflente a esta Tribuna, para dizer que voto contra o
Requerimento apresenta(10 pelo Sr. Aureliano Chaves e reafirmar,
claqui, coulD Ji'l f izanteriormentc, quc, se assini procedo, porque no
refcrido ilequerimcn to fid pc(lid() urn voto de congratiilaçocs
não corn as pessoas dos Srs. Ministros clii Guerra e da Educaçao, Srs.
Costa c Silva c Pedro Aleixo, mas cont os pronuncjamentos dos mes-
inos na Convcnçiio da ARENA. Quando, pela prirneira vez, ocupei
esta Trihuna, para encarninhas- o referido Requeriinento, procurei
o nobre fAder Aureliano Chaves e the expus o men ponto de vista,
inteiramente favorável a indicaçao, feita pela ARENA, dos nomes (le
Arthur cia Costa e Silva e Pedro Aieixo. Argumentei, inclusive, que,
se S. Exa. fizesse uma niodificação no Requerirnento, cu, pessoal-
inente -.- pornue não havia consultado a minha Bancada - nao teria
inotivos para ficar contrario a cli'. Mas ü nobre I)eputado Aureliano
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Chaves disse rlaraiiiente quc a iiite.ncäo cia sua proposiçäo era apoiar
Os proniinciamcntos fc j tos pelos (lois candidatos na Convenção da
.\RENA . NLida tenho contra as pessoas (10 General Costa c Silva e do
niuito (ligno conterrâneo Pedro Aleixo, e US notas taquigrcficas al
csta() Iarll ratificar o que disse. Mas não posso concordar corn o
pronuncianiento de ambos, (JUC fere frontairnente os l)rincl pios (le-
iiocraticos, pois esse pronunciamento foi inteirainente favo-
avel as elciçöcs indiretas. Seria uma incoerência da nossa parte

votarrnos a favor de urn pronuncianiento conti'iirio a s cleiçöes (lire-
tas . 0 l)cputado Pedro Aleixo, cofltrariafl(l() 0 SCU passado de lutas,
pois foi urn dos assinantes do Manifesto dos Mineiros, sempre
csteve a favor (10 voto livre, fez urn pronunciarnento (Ic tal ordern.
Nño podemos, por urna questao de consciencia, votar a favor (10
Hequcrirncnio aprcsentado a esta Casa pelo l)eputado Aureliano
Chaves, que lidera, neste Le gislativo, 72 Srs. l)eputados. Ponderei
10  nobre colega ([Uc, quando S. Exa. apreseritou cstc Requerirnen-
to, o fez na uualidade (le Lider da ARENA, de LIder da ex-UI)N, do

ex-PR e (10 ex-PSD.

Nós, do Ml)B, jã deixainos clara a nossa posicäo, através dos
7 ou 8 I)eputados que compoem 0 flOSSC) Partido. A nossa posiciio,
firmada nesta hora grave qc o Pals atravessa, näo foi toinada cia
conchavos, ,ncrn atras das portas .A nossa oposicão é (leclarada (Ia
'l'ril)una desta Casa, eta Tribuna livre (tue o povo inineiro (Icu aqucles
clue aqui est.-to, para expressar seu pensamento corno julgarein melhor.

0 SR. PRESIDENTE	 A Mesa lembra ao orador que dispoe
de apenas elois minutos.

0 SR. SETTE 1)E BARBOS -- Agradeço a coniunicacao cia
Mesa.

Terminando, Sr. Prcsidentc, quero clizer que 0 povo flhifleir()
JA conhece a posicão da Bancada do Ml)B, e por nos e,ncontrarlilos
na Oposicao é que cornbateinos o Ilequerirnento apresentado pelo
Sr.  Aureliano Chaves.

MATEBIA APROYADA

llcqueriilien Los 	 -- verbal, (Ia Sra . Maria Nair Monteiro, c
Emenda verbal ao mesmo, do Sr. Valdir Melgaco;

do Sr. Aureliano Chaves, solicita,ndo voto dc congra-
tulaçöes coni OS Srs. Costa e Silva e Pedro Aleixo;

(10 Si. Ulisses Coulo, comunican(lo a Casa o falecimento
do Si. Mauricio (le Medeiros e i-equerendo voto de pesar;
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- do Sr. Geraldo Fonseca, solicitando voto de pesar PC-
lo falecirnento (10 Sr. Joaquim de Oliveira;

- do Sr. José Marcus Cherérn, solicitando veto de congra-
tulacôes corn os Srs. Osvaldo Andrade e Silvestre Ferreira
tie Andrade pela execuc5o do Piano Nacional de EclucacSo.

Pareceres (IC reclacao final

(lOS Pi'ojctos n.s 36111, 3.583, 3.285 e 3.612.

Proposta da Reforma Constitucional n. 1 28 e Einendas n.'s
1 a 8.

NOMEACAO DE COMISSAO

A Mesa nomcia Comissão para estudar a Proposta de Re-
forma Constitucional n. 1 28, composta pelos Deputados Cicero Du-
mont, José Maria Magalhaes, Jarhas Me(leiros, Manoel Costa, Altair
Chagas, Gerardo Gi-ossi e Jehovah Santos, a pediclo do Sr. Jos6 Ma-
ria Magalhaes.

QUESTOES DE ORDEM

0 SR. HELlO GARCIA -- Sr. Presiclente, solicitaria de V.
Exa. quc informasse ao Plenirio qual a tramitaçSo da Einenda Cons-
titucional jue ora se encontra sobre a Mesa. E do interesse tie todos
nós tomarinos conhccimento, neste instante, cia tramitacSo da aludi-
da Emenda, Sr. Presidente.

0 SR. PRESIDENTE A Mesa, em resposa a Questão (IC
Ordem (10 nobre I)eputado Who Garcia, informa a Casa quc a Pro-
posta de Reforma Constitucional n. 5 28 sofrerá agora a votação pre-
lirninar, (IC maio-ia simples, para, através de ja, o Plenário saber se
é on nSo a matéria de sua alcada. A votacSo especifica exige o
quorlim regimental tie dois terços, o que se clara após o pronuncia-
inento (las Cornissöes.

* 	 *	 *

0 SR. CICERO DUMONT Sr. Presidente, foi cncarni-
nhado pelo Sr. Govcrnador do Estado, a apreciac5o desta Assern-
bléja, o Projeto n. 9 3.727, que revoga o art. 5. 1 da Lei n.9 3.901, tic
22 de dezembro dc 1965. Se nSo me engano, cste é 0 prilneiro case
que a Asscmbléia tern, cin face do disposto pa Lei Constitucional n.
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14. Segundo essa Lei, no proceSso de trarnitacSo automátiCa, não
estâ a revogacSo (IC leis. Dc modo que, Sr. Presidente, antes que V.
Exa . lecida uuanto ao proceSSo a ser segUicl() para esse Projeto,
cu soli it:lri urn extiffic mais aprofundado mb assunto c que esse los-

S( feito no tenipo disponivel, visto ci' VflII10S entrar cm recessO, C,

neste periodo n5o haveri tramitacSo (le projetos nesta Casa. As-
sirn, suscito a seguinte Quest5o de Ordemn: nos termos da Emenda
ConstituciOnal n. 14, o Projeto 3.727 nSo tern tramitac5o automutica.
Pedi ci, pois, a V. Exa . que uSe (Jesse anmiarncllto a esse

Projeto, at que a Mesa pudesse examinar a minha Questilo (IC Ordem.
NSo h:veria preiui7.o, porcjue flos entrariallloS em reccsso no pro-

xirnfl més.
0 SR. PRESIDENTE -- A Mesa vai responder a QuestSo de

Ordem do nobrc Deputado Cicero I)tirnont. A Ernenda ConstitU-
cional n. 9 14, no sell art. 29, 2., estal)elece "A (liscussao e vo-

tacao ( Jos, pro,ietc)s (IC hi de iniciativa (to GovernadOr (ieVerao estar
coneluidas de.ntro (Ic 45 dias, a contar do sell reCel)imento pela As-
sembicia Lcgislativa." E no § 4•9 "0 GovernadOr, se julgar urgente a
rnethda, poderá solicitar que a aprecilVaO (10 proetO se faca cm 30
dims e. se julgar que o proicto, p So senclo urgente, niereCe rnaiOr de-
bate, soiicitarâ quc sua apreciacãO se faça em prazo maior pela As-
sernhléia LegislatiVa, que, nesta hipOteSe, serd o miobro (10 previsto
no § 2.".

0 texto da Lei Se refere a projetos, não se refere a proposicOeS

Comb um eleme.nto formal. Cumpre, poiS, a Casa, urna vez que tern
sobre a Mesa Urn Projeto do Poder Executivo, enquadrar o mesmo
puma (1(5 trarflitacoeS especiaiS mnencionadaS naquele texto constitU-

cional, de acordo corn a solicitacSO do Executive, no tocante ao pra-

zo. A Mesa nSo ye por que distinguir projetos que tenham este ou
aquele objeiivo. Todos sS() projetos (10 ExedutivO e, por conseguinte,
m'nqunmlrarn-se no disposilivo constilucional menciona(lo

A Quest5o tie Ordem do Deputa(iO Cicero Dumont nSo tern

procedência, polqUC a materia jil cstâ prevista no floVo sisterna

constitUCiofla l do Estado.
O SR. CICERO 1)UMONT -- Se V. Exa -, Sr. Presidente,

tivesse a liheralidade de me permitir convoCar o semi exarne para
mais Urn argurnento, gostaria de faze-b. Ha engano cia Mesa, data

veflia, na interpretacSo do texto. Este diz o seguinte: "Salvo rnatéria
mba competencia (Jos Tribunals Estaduais e cia Assemnbléia, cabe ao
Executivo dispor sobre a matéria que cria lugar on função, aumenta
vencillientos e fixa o efetivo da Forca Pübiica."

EntSo, a men ver, a trarnitacSo automnátida é exciusivarnente
csst Ii p0 ( 1e  matéria. Tan to isso C verdade, que, Sc V. Exa. se
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der ao trabaiho de icr a Emenda Constitucjonaj n. 17, que 1flstituj-
naliza essa norma, já corn a cxperiêncja da Câmara, V. Exa. vol
encontrar no lexto argurnentos para a minha interprctaço

Peclitia a V. Exa . que, antes de urna decis,510 iniediata, exawi-
nasse estes da(Ios que estou fornecenclo a sua Consideraço.

SR. PRESIDENTE 	 A Mesa, corn grande apreço, vol-se a[ei
O pC(IRI() (IC S. Exa., no sentido tie estudar o assunto detidarnente,

((uVi(los, Inclusive, ((S orgaos teeflj(Os do Casa
Mas quci'o ebaniar a atençiio do nobre Deputado para Os doistextos aqui citados, e S. Exa. verificarã que, (IC certa maneira, cabe

A Mesa a interpretacao que dcu . (I art. 29 (liz: "Hessalvatja a corn-
pckncia do Assemhléja Legislativa e Tribunajs Estaduais, no clue con-
cerne aos respcctjos servicos aciministrativos, compete exciusiva-
mente ao Governaikit' a iniciativa de leis, etc. etc.

Por esse artigo 29, pretcnde o texto constituejonal fixar a ma-
lena tie cxclusiva iniciativa do Poder Exceutivo. Então, aqui, o clue se
clisciplina é a onigern da lei, clue so pode yin atravCs de projeto do
Poder Executivo. Já nos parágrafos i., 3- c'e 4., o clue se disciplina C
a matéria pela qual tern tramitaçao siesta Casa os projetos oriundos
(10 Poder Executivo. Na primejra parte, C a origem; na segundo
porte, C o modo. No tocante ao modo, o texto constitucjonaj nOo faz
(IiStiflçao cntre os diversos tipos de projetos, seja o clue 

0 ilustre Depu-
tado menciona, ou outros projetos do Poder Executjvo.

Mas, ievan(lo em conta 0 apelo (tO nobre I)eputado, a Mesa
ira solicjtai ao Consultor Juridico cia Casa o fornecjrnento de mais
detaihes especIfjcos sobre a maténia, e, tao logo possa, darO ao Pie-
narlo e ao 1)cputado Cicero Dumont uma (lecisao conclusiva

0 SR. WALDOMJRO LOBO	 Sr. Presidente, a situacao dos Srs.
I)cputados ncsta Casa, atualrncnte, nao é inuito cornoda . Na Argen-
tina, fechararn o Congresso. No Brasil, nas Assembléjas Legislativas,
para excJIIp]ificai' a nossa, os Dcputados jA não se p0(1cm inani-
fustar sobre qualqucr proposicao, como acontccc agora corn essa
que está em discussão. Fui inscrevcr-me para falar sobre esseProjeto e me inforiiiai'ain quc sornente os Lideres iioderäo discutir
a proposicao

Gostaria, Sr. Presjdente, clue V. Exa. esciarecesse as razöes
oor quc nño poss() falar, no (liscussac) dessa proposicao, e, talvez, nem
no encaminbaniento do mesma.
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)Ia. Sr. 	 F(,i(tCfift, utini inorncnto conlo este, tin clue 0

Sr Is((el Pinheiro clue!' sd , ditador, nomeando prefeitos para
algtiinas Ci(I0(1CS, pnincipalniente polo as hidroiflinerais, ao invés
Ic se fazerem eieiçocs para a escoiho dos mesmos, no posso
concor(Iar, Sr. Prcsidcnte, embora ,ji seja ('OSO resolvido peia
Comissao Executiva, que não se possa ouvir a palavra daqueies
quc qucrem inanifcstar-se. Felizrnentc, ainda nos resta o re-
('UlS ( las questot's (Ic ordcm que podemos levanlal', de acordo
rOn! 0 flOSSO Reginiento, no Seflti(l() de faze" ol)strucao a esse If1011S-

ircnçjo rn iliscussilo. Como V. Exa. podc observar, o descontenta-
mento egeral, inclusive corn referCncia a Emenda do I)eputado Se-
bastiao Nascirnc,nto. 0 apeliclo Binga caiha hem para o nobre colega.
Todos o pronunciafil caninhosamente, principalinente os seus conter-
riincos. BinrJa, clue eu conheco, é urn isqueii'o antigo tie pedra, do
qua1 se tira logo corn urn pedaco de fenro ou de limo, par acender
urn pavio, inuito usado no interior de Minas, pnincipalmente no
Nordcstc. Alas a biiijju, neste caso, C a Emenda apresentada pelo
ilustre Deputado a csSe niOnslren(Jo C (pit', 110 rncu Vet', flaO VOl dor
[ogo, porquc usarernos de todos os rneios pana obstruir a votacãO,
tant() (10 monstren.qo, corno tic sua l)UIfla.

Gostaria, Sr. Presidcntc, clue V. Exa. infoninasse a Casa as
razoes pcias quais não podem, este modesto Deputado e outros, discu-
tir csse inonsli'eiigo ou, pelo menos, a Ernenda quc the foi apresen-
tada pelo Sr. Schastião Nascimento, Ora, se a proposicão é de on-
gem govcnnanicntal, e a Mesa decidiu clue n 7io pode ser discutida,
1)0 1 0 menosoE mcnda que foi a presentada por urn Deputado,
clue no é do Palácio do Libendade, a meu ver pode sec discutida
pelos Si's. Dcputados . 	 a Questiio de Ordern clue Icvanto, Sr. Presi-
dente.

0 SB. 1RESIDENTE -- A Mesa responde ao nobre I)epu-
ta(lo \Valdoiiiino Lobo. Pela Hesoluçao nY 722, que esta Casa voton
t'iii oUtubn() do aflt) passatlo, 10(105 as 1)l'01)OStOS tie reform consti-
tuciorial tine rcgulamcntam os atos institucionais baixados pelo
Moviincnto Rcvolucionánio tern umo tnamitaçao especial. E esta
trarnitaco especial se (lesdobma, pnaticaindnte, cm duas discus-
sOcs. Na prirneira discussão, clue é hoje, em clue, por inaioria simples,
a I'icnanio vol-se man ilestal', a 1)ciiIls jolt ciii fular OS Lidenes ou ora-
dores indicados p01' des. Na discussäo posterior, que se dana pam
tratan cia rnatéria, entiio, os Srs . i)eputados, de acol'(Io corn 0 artigo
4•Q, parágrafo ánico, poderão usar da palavra.

A Mesa esclarcce clue estl! votacao C unia votacäo preiiininai'
uma votaçãO porn saber se o assunto deve merecer ou não o estu.

do desta Casa. Não é urna votacão quc vá decidir, clue va, enfini,
provoclir, ilesta Casa, a (lelibcnacao 5(11)10 :1 ujateria em pauta . A
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Mesa nada mais faz do que cumprir a Bcsoluç5() que esta Casa vu-
tou em outubro de 1965, 110 tocante a disciplinaçao dos textos do
nosso sisterna constitucional, oriundos do Poder Revoiucjonarjo

*	 *	 *

0 SR. HLIO GARCIA 	 Sr. Preside,nfe, en tdfihl() (lñVjflas arespeito (La ( ' 01"Pe*11cia desta Assemhléja paPa fixar nomeacöes de
prefeitos das estãncias hidromjnerajs 0 Ato Institucional n. 9 2, Sr.
President', fa!a cm prefeito tie capital, inas deixa de citar as es-
tâncias hidromineij. Dc fato, existia lei anterior. Mas o Ato Insti-
tucional n.' 3, ao fixar a competêncja da nomeacSo de prefeitos, li-
"'itou-se apenas as capitais. Acho que esta Casa incorrcrá em grave
el-'o ao votar a Euiienda Constitucional que está sobre a Mesa. Soli-
citaria a V. Exa. que ouvisse a sna assessoria c que se inanifestasse ao
Plenárjo desta Casa a respeito do Ato Institucional fl. 0 3, que fixou
a Ilolneaçao (Le prefeitos para as capitais e, para os demais municI-
plus, eieiçOes (liletas. Observe hem V. Exa. qtic o Ato fala em clemc,is
flluhlie jJflON Assim sendo, o rcferjijo dispos j tivo Iixou elcicOes dire-
Las para todos, fazenclo exceçio soiflente as capitais.

O SR. PRESIDENTE - A Mesa responde a Questao de Or-
dein do nobre Deputado Héljø Garcia. Se S. Exa ..se der ao trahaiho
(IC icr us artigos i1Iiciajs (LOS Atos Institucionajs n. 0s 1 e 2, verifi-
cará que aqueles dois instrumenfos institucionais estabeicceni que
seus dispositivos mantêrn a Constituicao naquilo em que cia nSo se-
ja aiteracla. De modo que, naquilo em que n5o aitera a Constituicao,
cia terS sua vigência.

O nobre Deputado Hélio Garcia poderá verificar no artigo
28 da Co.nstitujcao do RepShlica, no scu parSgrafo primeiro, o se-
4Ul1fl e: "l'od erSo ser no "Wad0s pelos g vcrn,d p 5 (Los Estados ou(Los Terrjfói-jo 5 us prefeitos (Los capitais, bent c(.)fl1O 05 (lOS flillfli-
Cipios onde houver cstâncjas hidroininerais naturais, quando benc-
firiadas pci() Estado ou pela UniSo -

O SR. HELlO GARCIA - Sr. Presidente, é 0 Ato Institu-cionai n. 0 1 que V. Exa. estS lendo?
o SR. PRESIDENTE - Encareco ao nobi-e Deputado Hello

Garcia a sua atencibo para coin a Mesa, e verificar5 entibo que estibtenth) aqui Os esciarecimentos necessárjos.
O Ato Institucjonal n. 0 1 - a Mesa repete - e 0 Ato n.' 2,

nos seus artigos iniciais, inantCm a Constitujçao da RepSbiica na-
quilo em que des nSo a contrariam. Ora, o artigo 28 da Carta Magna
Federal, no scu § 1.0, diz 0 seguinte: "Poderão ser nomeados peiosgovcrnador 5 dos Estados ou dos TcrritOrios os prefeitos (las capi-

1e5 --

tais, beni (Oifl() ((S (h)S 0111)01 j)IOS ontic hoover estancias hidroniine-
1-1(15 naturais, quando benejiciatlas pelo Estado on pla UniSo

EntSo, ye o nobre l)eputado que a Etnenda Constitucional estS
liil(i'iLl1iICfltC Ol)e(liCfltC nos (lispositivos da Carta Federal, que permi-
Ic aos Estados...

O SR. HELlO GARCIA Pediria a V. Exa. que lesse 0 Alo
lnstitucioriai, quando fala sobre prefeitos de capitais e de estâncias
hidromi.nerais, para eonhecinicnto do Asscmbiéia.

O SR. PRESII)ENTE -- A Mesa informa ao nobre Deputado
que o Ato Institucional nao SC refere as estSllCllis hidrotni.ncrais, ape-
nas as capitais.

O SR. HELlO GARCIA EntSo prevalece o Ato Institucjo-
nal n. 0 3, porque o Ato tein força superior a Constituictiu. Isso ten!
Si(iO (I('Cl(li(lo por fOlios OS Tribunais desie Pais, e V. Exa., que é pro-
fessor de Direito Constitucional, poderia esciarecer meihor o as-
sunto. Eu nSo sou constitucionaiista, mas esse é 0 rneu ponto de vista.
Pediria a V. Exa. que flOS esciarecesse sobre o Ato l(lst.itucjonal
n." 3, que 1150 fala en) estSncias hidrominerais.

Eu continuo achando que a Ernenda Conslitucional nSo pode
ser apreciada por esta Casa, mas, enfim, cube aos meus colegas a
decisSo final.

O SR. PRESIDENTE - A Propostu tic Reforina Constitucio-
nal n.' 28 pode ser objeto de apreciac5o (leste Plenário. A Mesa
encarece a atençSo do nobre Deputado HClio Garcia para 0 seguinte:
us Atos Institucionais nSo alteraraiii totaimente a ConstiluicSo. Na-
quilo em que eles a alterararn, cia perde a sua vali(Iade. Porém, no que
isao foi aiterado, prevalece o texto constitucional. Quer dizer: no
tocante ao art. 28, a ConstituicSo lola: "PoderSo ser nomeados os
prtfcitos das capitals". Vt-rn o Ato Institucio.nal n.' 2 e (liz: "Os pre-
feitos serão nomeados". Fica, por conseguinte, sent validade o tex-
to constitucional, nesta purte. Dc hoje paPa a frente, us prefeitos
serilo norneados, porque o Ato Institucional revOgou aqUilO que CI'lj

facultativo. Mis, no tocante as est5ncias hidroinincrais, os Atos se
calaiarn. E em se calando -- isto C cleinentar cm Direito Constitu
cional - - fica de pé o texto do Carta Magna.

E lSgico que os Atos Inslitucionais, nSo dispondo a respei-
to (le estSncias hidrominerais, essas, no tocante a prefeitos, ficarn
coin sua existência politica condicionada aos textos do Carta Mug-
no, porque os Atos Institucionais .niio a alteraraiii totiilifient, ape-
iias parcialmente - E estc 0 esclareciinento (10 Mesa.

O SR. HELlO GARCIA - Como o Ato Institucional n.' 3 vol-
too a tratar do assunto da nomeacão de prefeitos para as capitals?
NSo seria ncccssSrio entSo 	 dc :(cnrdo coin o raciOClfli() de V. Exa
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- porque a Lei Constitucional já fixava a iespcilo Mas, enUlo, queiii
red iriu o Ato Institucional deliberou sobre as capitais dos EsLados i
näo falou novamente em estâncias hidrominerais. Portanto, não se-
ra necessuio tainbéin que o Ato Insi iluciunal fixasse 1 part i-ilo-
rente as capitals.

* 	 * 	 *

O SIR. \VALDOMIRO LOBO Si. lrLsi( cii tc, V. Exa Icu na
Constituicão Federal que o Governo poderá nomear prefeitos para
as estâncias hidrorninerais. Pediria a V. Exa. que fizesse o favor
de ler, novarnente, a parte relativa aos prefeitos.

o SR. PRESIDENTE -- A Mesa vaj lee o lex[() do art. 25 da
Constituicão Federal, que diz o seguinte:

"Poderio sen norneados pelos governadores dos EsLulos CU do
Tcrritórios os prefeitos (Ic capitais, bcin corno dos rnunicípios onde
houver estâncias hidrorninerais flu turais, quando beneficiadas pclo
Estado on pelo Governo."

o SR. \VALI)OMIRO LOBO 	 Muito obrigado, Sr. Presidente.
I)iz: "Quando beneficiados pelo Estado c pelo Governo Federal
Nc;.c easo, nat) liui razao para o Sr. Goveinador querer nomeai,
poequc nO., nio (cmos conhcciinento de que etc tenha beneficiado
qualquer estância hidiomineral . Logo, inais urn rnotivo para nOo
(oncor(larrnos coin 	 que estO em discussao . A Constituiçao, Sr.
Presidente, é hem clara...

O SR. PRESII)ENTE -- Nobre Deputado \Valduinirn Lobo,
solicito a V. Exa. que se alcnlia 0 Questilo de Ortlein, poique e 0

assunto cm debate.

o SR. WALJ)()M LH() LOli() - Sr i'rcsidcnte, d acorlo coin
o Regirnento, afinai (Ic conitas, tenho 10 ini.nuos piu fazer 111 110

 de Ordein. Se isso não for real, cntao (lesisto.

o SR. PRESIDENTE - Pediria ao nobre Deputado Wal-
dorniro Lobo que nao recorresse ao assunto regimental.

o SR. WALDOMIRO LOBO - EntOo, outra QuestOo (Ic Ordern,
Sr. Presidente. l)ou poe teiminacla a anterior. Ponque, Sr. Presi-
dente, quanto 0 Resoluciio n. 722, § 2. do art. 1., na (lisCussOO
Onica e no encaminhamento (le votacOo, sO poderOo falar os Licicres
tielo nrazo improrrogOvel (IC 10 minutos Mas aqui n  se fala
sobre os substitutivos on sobre as emendas qUe forem apresentados
pelos Srs. Deputados, quannlo a proposicOo vern do Governo, co-
mo esta. Agora, acontecerO a mesina coisa no caso de Deputado apre-
si'ntar urn suhstitutivo on uma emenda, como aconteeeu a esta pro-
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Os Deputados nao poderao falar na discussao dc ernendas
IIU do substitutivo . F esta a Quest0o (LUe SUSCit()

0 SR. PRESII)ENTE - A Mesa informa ao l)eputado \Valdomi-
ro Lobo que esta rcforma regimental visou justamente a disciplina-
cOo dos Atos Institucionais - E, COifl esse intuito, dc fato, cniou normas
ilgidas na tramitaçiio dos projetos due fossein ilisciplinailos pelo Ato
Instilucional - Infelizmente, a Mesa Lein quc se ater aos dispositivos da
flcsoluçao, que s0o referentes 0 1. discussao, fuse possuidora de elemc'n-
los que possibilitarn de fato o aniplo debate no PlcnOrio -

E o entendimento da Casa, no que diz respeito 0 disciplinacOo
dos Atos Institucionais coin Emcndas 0 ConstituiçOo que fixam al-
teraç0o da (ii'la Esladual

() SR. H ELI() GARCIA - . Sr. Presidente, por clue o Sr. Pau-
lino Cicero pode discutir o Projeto, urna vcz ciue Cu, tainbém Depu-

ta(lo C01UO S. Exa., n5o posso? S. Exa. é apcnas Vice-Lider. NOo
é Lider. 0 Deputado Paulino Cicero vai falar em nome (Ia ARENA
on em nomne cia Lidenanca do ex-PSP?

0 SR. PRESII)ENTE - A Mesa tern cite denionstrar o quanto
larnenta y en contrariadas suas dccisOes, coin intem'pretaçöes do
Sr. Htdio Garcia. Quando a Pnesidência, CIII (lecisao de Quest0o
de Ordern, ieorganizou a situaçiio (10 PlenOrio, apOs 30 ihas do prazo
quc den para a organizacOo parti(lOria indicar Iidenancas, nurn de
scus itena, firinoim coin clareza - clarcza que ficou eviclenciada n0o
6 atiav(s de publicaçao no Minus Gerais, como em vOrios jornais da

Capital - ctue os Vice-LIderes da ARENA, remnanescentes das antigas
agremniaçOes partidOrias, funcionariani, neste PlenOrio, coin todas
as prerrogativas de Liderança. Ora, o nobne l)eputado Paulino Ci-
cero é Litter do antigo grupdi parlimninfar, (Ia extinta Bancada do
PSP; ncssa co.ndiç0o, assumindo a Vice-Lideranca da ARENA, tern
todas as prerrogativas da Liderança, comno fieou assentado, coin
apoio inclusive (10 Sr. ltélio Garcia, clue, eflcontran(Ic)-SC presente
Oqucla Reu.ni0o, parecia ten acatado a DecisOo de Ordemn. No entan-
to, muito post eniormente, estO aqui se revoltando contra norma par-
lumen (ui quc vein ao incon tro dos d esejos d a real idadc ritual.
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0 SR. AGOSTJNH() CAMPOS NETO --- 	 l'iesilen[ 	 n
queremos c, de modo algum, irelnos manter polêmjca corn a Mesa.
V. Exa., rcspondenIo a Questio dc Ort.Icin, jé decicl ju que o Projetoé constitucional c de yc see rcilIe[ j (IO Comissüo cOrflpeti,nte .Ac ata-11105 a dccis5o (Ia Mesa l)iretori dos nossos trabaihos

Mas gostaria, Sr. Presidente, de levantar esta Questão de Or-
dem, para que a Comisso de Constituiçao, Legislacao e Jtisti ça, quandoapreciar o Projeto, flÜo deixe de atentar para.o que dispOc o art.1. ho Ato Instituejonal n. 9 3: "A cleicao de governacior e vice--goverI1a(lo de Estado far-se-a pela rnaioria absoluta dos mem-
bros (Ia Assembléja Legislativa, em sessüo pUblica e votaçéo nominal.

1. Os partidos insereverão Os can(Iidatos ate quinze dias
antes do pleito, perante a Mesa cia Assembléja Legislat jva, e, em caso
de morte ou irnpedjme.nto 1nsuperCv1 de quniquer deles, poclerCo
suhsljtui-los, ate virite C ouatro horas antes da eleição. § 2.
Se nCo for obLido o quorum" etc. E o artigo 4. 9, Sr. Presj(jefltC,1 z o seguint: "Hespeitaclos OS mandatos em vigor, serão no-
ineados pelos governadores de Estado Os prefeitos dos municipios
clas capitais, mediante prCvio asse.ntimcnlo da Asseinhléia Legisla-
tiva ao nome proposto." E aqui é que chamo a atençäo desta
Casa: "Parágrafo 1. - Os prefeitos dos dernais municipios serao dci-
tos poe voto clirelo c maioria simples, admitinclo-s
nos terinos eStabelecidos pelos estatutos partidCrios.

Ora, entendernos que o Ato n. 9 3 rcgularnentou inlei amen [e a
Inatéria, revogando, assirn, parte do art. 28 da Constituicao Federal,
Assim, Sr. Presidente, achamos quc, sob o ponto dc vista constitu-
cional, apenas os prcfeitos das capitais poderCo ser nomeados pelos
governadores OUVifldO-se as i'espeetjvas AsseinblC jas Legislativas

Conforme expressarnos iflicialniente, respeitansos a dcci sSo (Ia
Mesa e estamos de pleno acorulo em que a matéria seja aprova(la
neste instante, a fim de que a comissao competente tenha oportu-
nidade (IC examine-la

0 SH JOSI MAfIA MAGALI-JAES - Sr. Presidente eu in-
dago de V. Exa., como QucstCo (Ic Ordcm, se, rcgimcnta1ment, posso
requerer diestaque para os uliversos artigos da Proposta de Refor-
ma Const jtucjonal n . y 28.

0 SR. PRESIDENTE - A Mesa comunica ao nobi'c Depu-
tado José Maria MagalhCes que a Resoluçao 722, quc procura re-
go I'iinefltir 1 franutaç5o das propostas (Ic reforrna ('OflStituciofl(1
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q(it a Ih( i'(S atos institucionais, d'l'iOU nornia.s rI-

gidas 0a1 apiessar •justaiiinte a manifcstacSo desta Casa a respei-
to dii inatéria. Na votaçCo propriamente dita da inatéria, poderá o
nobi'e Deputado requercr os destaqucs pretendidos. Mas, na vota-
çiio inicial, a matCi'ia é exaininada globalinciite, em bloco, levando-
-Se cia conta apenas se o asSU.fllO C on fla() cia aIcad( (10 PienCrio
(10 Podcr Legislativo. Assim, pois, n5o C possivel C Mesa deferir Re-
qU('rilncnto pC(Iifl(i0 destaque iara qunisqUer dos artigos da Proposta
( Ic Beforiria Constitucioflal

O SR. JOSÉ MARIA MAGALHAES 	 Sr. Presidente, não
para contestar a ilecisao de V. Exa., que acatamos. Apenas pedi-

urns a paiavra para afirmar (Tue votaremos a favor, a tim (IC quc a
sugestao (ic Reforma Constitucional seJa aprcCia(la. Alas, neste voto,
não vai qualquer apoiarnento C proposicão. Apenas damos condi-
çöcs, para ollu a Comissilo (lesta AsscmhlCia possa opinar a respeito
Entendenios see (SSP crittrio, ité certo ponto, democratico . Porque
nCo impede que o Deputado, apesar dc apresentar este Projeto, que
nos repugna, consiclerc a proposiciio. Portanto, (laremos 0 VO-

to no .sentido de que a ConiissCo POssa aprecial' ii Refornia Cons ti-
tucional n . Q 28.

O SB. PRESII)ENTE - A Mesa registra, corn api'cco, a Qucs-
tao (IC 01,1 urn (I) nol i' I )e iutado .JosC Maria Magal ii ics

(I

	

SR. 	 COSI.\	 r. l'rushienie, ia icuuiiio (Il
a a Lspccial icalizahi pals exaine (10 Piojeto n.' 3.641,

de angela governainental, solicitainos vista (10 meslno, pelo prazo dc
48 horns, nos termos da Rcsoluçiio n. 9 754. E,ntretanto, o digno Presi-
denic claquela Comissilo, cerCcafldlo 0 .110550 dircito tie exarne, re-
duziu cssc prazo para 24 horas, raziio pela quaI estamos cncaminhan-
(10 a V Exa. o seguinte recurso:

"Não me conformando, data venia, corn a ciccisCo de V. Exa.,
fixando pi'zo de 24 lioras para vista (10 Projeto n.' 3.641, e sendo, nos
tei'iUos do artigo 2.', 6.', di Rcsoluc5o n. 754, assegurado prazo dc
ate 48 horas par esta mesma vista, recorro, nos termos do ai-tigo
45 do Regiinento Intemno da Camara Federal, dcssa (IccisCo, parti
o Exmo. Sr. Presidente da AssernblCia Legislativa, a tim (IC que
me seja roflce(lidO o prazo solicitado, (iC 48 horns

I (('() l( fermi flto

Sa1 	 (las Ch.(ii(iSSfl(S, 29 (le RIflhi(( (Id 1906

Manoel Costa"
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Funda-se o nosso pedido de vista e ll ,)ust 	 h	 rdm q in

	

iriamos forniular em Otitra OpOi'tuniijade 	 V. Exi. , loas, )ala iiñoyermos prejudicado 0 nosso direito, fazemo-la agora. Fun1a-se no
art. 22, § 6., da Besoluçao n. y 75, Oti(: (11Z () seg(i liii e C paPa (1 (f il eoijcito a aknçao Pieciosa tic V. F

"A Mesa solnent& . 	 CCe hei 	 lORIIC. C (iI1Ci1la; que
estejaiij tie acoriio coin o art. 29 da Constitujçso Esta-
dual, 1110d j fjci&Ia pela Lei Cons[ j tucjonai 	 14. Ha-
vendo dcividas a respeito (Ia incons titucionalidade , seráouvida a Coniiss5o de Constituiç 	 -ça . 	 ao, Legislacso e Justi

..........................................

Caberá no Presidente da Asseniblé!a, t vista do Part -cer, adrnitj-los oil nSo a dISCUSSSO e votaçS()

U Parecej da Coiuiss5o de Justiça, do qua! foi Relator o no-
bie Deputado Jarbas Medeiros, concI ju pela lflconsti tueionL(I j (ladC(U ineiitIa da COiii y ssão de Finanças Seria, elilSo, a opo11uiiid
de da diseits5uo do Projeto em P1e5ijo a ocasjSo par a QuestSo
de Oieicn, que folinulamininos a V. Exa., Para Clue nbo fosse admiti-do, cm discuss5o, o Parecer da Co111 j ão de Finunças , como deter-
(nina o § 5: (10 art. 2. da Hesoluçao que Invocalnos Corno, entrelai,-
to, ii. Ie. j deii[ nao vii It exanle do PlenSi jo essa proposiçaopois ja estS 

Co'0 0 pla-zo a SC esgota, C Será exaininada pela Cu-lniss50 Especial, nao teremos OPor tun jdade de formulni' a Questüo (It(irdeni que desejaiiamos, que é l undarneiltada no douto Parecer da
ComissSo (Ic Justiça. Por esta razcio, formulo urna Quest5o de Or-
dern no sentido de Clue V. Exa. retire do l'rojeto, nao admit jndo
pam discusso e votaçao, o Paiccer da Comissão de F'inancus, pois
no scu art. 2: viola a Lei Consj jtucjonal n. 14.

0 SR. PBESIDENTE A Mesa receije a QuestSo de Uiciciii do
Deputado Manoel Costa e Vai estudar a matéria Clue !flvoca, 

Ciiiforma de ordem regimental C constliucional, C, Posteriorinente, le-vará no Plen5rio a soluçSo da mesilia
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10.	 l	 10 ii h 	(,iC( govemnan1ent, ( stai)eleceu, (Ii 	 010-

do ( Spresso, em sea urtigo 21: "A pirtir (It 4. din anterior no
tirmino (In tiamitncao, mesmo da singular, devolver-se-á o Projeto
a uma coinissão especial de 7 (Sete) membros, noiiieaila pelo Presi-

dente, ouvi(IOS os Liciercs, que o (liscutira e votarâ jmp i'Orrogavcl-

illCntC cii' 48 horas . "
Veja, Sr. PreSi(i(fltC, Clue outma nS() podeiia ter sitlo .

I

 
do Presidente da Cornissilo Especial insUtuida par o exanle

(to Piojeto 3.611, cujo prizo esgolar-se-a, imprarrogavelmente, no
din 30 Conseqiiefltcincnte, reunida hoje cssn Coniiss5o, nüo Sc deveria
conceder prazo de 48 horas no i)eputa(lo Manoel Costa, porque
isso feririn, f i ontalmente, 0 (1iSPOStO no art. 21 tia ResolucSo n.° 754,
qee etabelece 48 horns tIe prazo improrrogavel par Sc discutir e
votar a matéria a cia confiada . Qucni concedcu, comb conce(letl 0

Dcputa(lO JoSo Vaz, 0 pmazo de 24 horns Squele Deputndo, o fez coin
ginnde libcralidade, pois que é suficiente pain o CXi1rnC 1n mate-

via, alUts, iS sobejamnente conliecita do Deputudo Manoel Co:ta . 1 oi
esta razSo, e estribudo no disposto de maneima categórica e in-
sofismavel no art. 21 dii IlcsolucSo n. 754, considero juridica, regi-
mental t • usta a clecisao (10 Pmesidcnte ilesta CornisSao, Clue deve
set- niantid a pelt Mesa.

0 SR. PRESIDENTE -- A Mesa recehe a QucstSo de Or-
(hill do nobre Deputado Artur Fagundcs corno argurnento, como
stihsidio a respeito tin outra, levantada pclo nol)re Dopulado Manoci
Cosln - No mnomncnto oportuno, levara no Plcnario a soluçiio

U SR. MANOEL COSTA - Em aditamentO S QuesiSo dc Or-

ii in icial que formularnos, queiCfllos dizcm no Sr Ar tur Fagun-

(ICS que solicitnmnoS 48 horns pain exnmc (In n,ateiia, porque nib
temos as luzes tie S. Exa. para exnminS-la em 24 horas. 0 mérito
da nossa Questilo do Ordem nib é este que tanto preocupa o Sr.
Artum Fagundes Eln se fundn no pnrSgrafo 5. do art. 2. 0 , em vista

(In inconstitucionalitlade do Pamecer dn Coiniss:o de Financas

() SR. I'RESII)ENTE
	 A Mesa registmn a QuestSo de Or-

0 SR. ARTUR FAGUNDES Sr. Presidente OLI%'jl ll o S Coil'i(uita atcnço a QuestSo de Ordeiji Ievaiilad
i pelo itustre L!dcr

Manoel Costa. Entretanto, querernos pondemni a V. Exa. as razöes
quc c((ntmn(iLai1, Os lun(lamentos em quc Se e.strutui'a a Qucst5o
de Oidern do referido DepuLado A Resolucao n. 754, votacla poi
esta Casa, corn o escopo principal (IC dar condicoe,s an Poiler Le-ii	 C: 	 (Ientr,iH :XqiC( j de do tempo estihcJej-

lens lit V. Exa

SB ,IOS MAIl1.\ \IAGALHAES - Acahamiios (IC aprovar

piopasta (IC i,,o(lillcacao (In constituicao, quc lcvou o n. 0 28

I-icqueimo a V. Exa . CluenomilCie, sc possivel, aifl(In na pre-
ten Ic Reunitbo, a Coii issibo quc I rib cstudar a refcridn Proposta de
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Reforma Constitucional. Como Questão de Ordein, Sr. Presidente,
faco este apelo a V. Exa., para que designe os membros cia refeti-
do Comissão, a firn de que a Casa possa, desdc logo, examinar a
Proposta apresentada pelo Sr. Sehastiio Naseliuco to, boa (U'
samos, também, firmar nossa POSI(a().

o SR. HELlO GARCIA- - Sr. l'icsi(lCfltC, esta Casa vein dis-
cutindo, ha vãrios (has, urn Requei'irnento (le congratulaçoes corn o
Sr. Ministro do Guerra e coin Sr. Mm istr() 1u Eltuc:lçao, l)(10S
(liSCUrsos profei'iclos na convcncc) (la ARENA.

Aclio ciuc a Assenibléja tern perdido 01 Ui to Lii a flJ (list' Us-
SiO do matéria c acho, ainda, que a Bancada (10 MDB cumpre 0 seu
dever de ohstrução corn gaihardia c brilhantisino. Mas, Sr. Presi-
dente, a obstruçäo não se justifica. Justifica-se , isto sim, o voto con-
tra ou a favor. Estou certo de que hoje, nesta Reunião, a Bancada
(10 MDR, quancic) jé nao Die resta mais recurso para obstraçéo, corn-
picenderé que, nesta hoi'a, deve votar o Requerirnento . E votar
contra, cOnM) é pdnsalnen to dessa Bancada, inas d eixai'é Ii vre a ja U-
Ia, pai'a ciuc possarnos votar outi-as matérias do interesse p6h1ico.

o SR. PRESIDENTE - 	 A Mis, relstr a Otiest 	 It' 0 1 -
(1dm do nobre Depatado Hélio Garcia

	

*	 *	 *

O SR. JOSE MARIA MAGALHAES - - Sendo assini, Sr.
Presidenie, prirneiro inclago a V. Exa. se o Requerirnento tern prazo,
no Reuniéo pi-esente, para ser apreciado.

SR. PHESIDENTE - - A Mesa responde ao nobre I)eputado
clue, pelos tei'mos (10 artigo 101 (10 nosso Regimento, a reunião cx-
traorclmnaria tern duraçio de 4 horas, seja diurna on noturna, p0-
(lCfldci 'feOltzai'-Sd t'ifl (fu'I](tUc'l' (ha ..t' OflvoCfl('ao le i'erni5e5 extra-
orlin(rjas pocle ser feita de oficio, pelo Presiclente da Assembléia, ou
a peclido de 1/3 dos Srs. 1)eputados, sendo deterrninados (ha e ho-
ra dos trabalhos e a matét-ja a ser apreciada. Assim sendo, esgotada
a matéria inicial, 0 primeiro Requcrimento que se encontra sobre a
Mesa é 0 dc autoria do Sr. Aureliano Chaves. Sendo de 4 horas a
Reunião, a Mesa verifica que o Plenário tcin urna hoia e quarenta
C ChiCo rnliiutos para aprec'iar 0 Bequeriniento, nos tel mos (to Be-
girnento Interno e do edital de convocaçiio.

() 511 JO5i MA H I .\ MAGALIIAES --- Então cu faria i so'-
4U n Ii indagac ao (buil t u ii UP ero exigido para a votaçao do Iteque-
i'iiiiPi) to?

() SR. PBESII)ENTE 	 E di' 1/3, 28 Srs. Deputados.

0 SR. JOSE MARIA MAGALHAES Sr. Presidente, sei que
V. Exa. vai, antes de tuclo, indefc'rir 0 Requerirnento do nobre
Deputado Valdir Melgaco, 1)o'quc S. Exa. quis, corn esta esdrüxula
proposicão, cercear a liberdade da Oposicäo, nesta Casa, conhiariafl(lo

1 ropril Regi niento, (ille flOs 10(0110 0 (I ircito de peol ir para falar
sentaclo

rcsguai'dou, nun ca a Si Iuaçao ole saude íla nobre Deputa-
(to, pro uc, Sc resguardasse, é logico que o Sr. Presidente pocicria
(Irlitrar de piano. 'l0O ('StOU (IC acordn COOl 0 1lt'cueriniciito di
nohrc I)eputado 'S'al(til' Melgaço, (Ii) flOSSa SOUOIOSO ex-IJDN, atitudc
esta que néo está em eonsonância corn a forrnação civica e clernocrâ-
I (Ca C Coin  1)ClSoil alidarle de S. Exa 'ten ho a ccrteza (IC que \
Exa . , Sr. Presidente, decidira a favor (hIS franqulas ibiS auténticas
(hi I30il('a(lO (1 	 ()1osicño

0 SR. .JOAO BOSC() - Sr. Presidente, 110 ThUt'os iiislaii-
tes, o Deputado VaI(Iil' Melgaço 1eVU IOU Questao lie Ordem dill (fije
i , equci-ei I(ssc (000 edidi pernhiSSa() para fakir selithiolos, a todos Os

l)eputados . Lutictanto, CX(Uliifli(fldi lie flO\'o C 01015 deliotarnente o
R (iifle0 to, pude ver, ii as cxpressöcs usad as para a matéri a do art.
210, que o Deputado poclera falar Sen tado apenas quandd estivel'
0(0111(101(1 de en fei'rnid lie. Sendo assiill, nao VeJO razao para que Se
(Sten(Ia, ilirnitaclamente, Urna COflCCSSaO qiie 0 Regimento (he apt'iliiS
ciii casts c'spec'iais. 1) riIlci l) almenle porque erelo quo é assunto que
podera ser (10 julgarnento do i)rO prio 1)eputaoio, c nunca do Plenário,
aI)rindo indiscriniinadamente essa excecCo

C i'eio, poi'tafl to, impioced cole a Quest Co de 0 ed em (Ii Depu to-
do Vali tic Melgaco, hem (0010 Sell Rcqueriinento, P01(IUC a Mesa
n5o pi(Ii Sec juiz dos condiçoo's lisicas de coda Deputado

O SR. PRESIDENTE A Mesa vai responder As Qiostoes
dc ()i'deni levantadas pc'Ios nobres Deputaclos Joiio Bosco, José Ma-
rio MagalhCes e Valdir Melgaço, sen(io que cstc aprcsentou Ernenda
01) Ilequcriiiiento (ha flOI)1e I)('t)uta(la Marta Nair M011teir() . 0 PlenC-
iii Funciona tenclo J)0I fundainc'nto o Regimento Intem'no, as praxcs
C ((5 J)i- oCe(Ientes parlarnen to res. Em dc'Iiberacao (lesta Casa, do teni-
po cill que o'st1\'0 50(1(i) (iis('(lIi(ia ioatei'iu 	 i'eiativa ZM adi:lill'flI(
(Ii, 	 _'li(:('s, 	 I	 Ii()l .)1(' 	 l)iulai 	 iluriio 	 110(Ir() 	 ill(_Si'Ui(( 	 tte(lI(I(-
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mento pedindo para falar sentado. Em seguida, o nobre Deputado
Carlos 1-lorta Pereira apresentou Eincnda to Requeritnento, In
mo teor daqucla cjue foi hoje aprescntada pelo Deputaclo Valdir Mel-
gaço. A Mesa, então, eonsj(Jerand () que o nobre Deputado Iloita Pc-
rcira se haseava cm razäo do interesse e Wi efjejêncja da discuss,-to
e votação parlanientares, visto que seria absurdo a Mesa aceitar in-
terpretação do Begirncnto que impossibilitasse 0 plOprin funciona-menlo do Podcr Legislativo, (lcfcI-ju it Ernenda do Sr. Horta I'erei-ia

A Presi(éncia, pois, le yando em conla o prece(Iente parlamen-
tar, cujas causas e razöcs acha justas e convenientes ao interes-
se das d iscussOes e votacöes desta Casa, recebe a Enienda do 1)eputa-
do Void ir Melgaço no Reciuerjnmen[o do nobre J)eputada Marta Nair,
e este passa a ser objeto de discuss,-to c votacao do Plenãi'io, nesteinstante.

0 SR. JOAO BOSCO Sr. Presidente, acato a (Iecisño de V.
Exa . mesmo contrãria a interpretaçao que faco do (IiSI)osjtjyo do
Heginiento. Alas entendo quc, na medida em que o Sr. Presidente
do Asscinbléja Sc torna o árbiti'o dos condiçöes fisicas dos Srs . I)epu-
[a dos e a dmite lirna cpi(iem iii em que a en fermi dade e a f a il,, de eon di-coes fisicas Sc tornam gerais, esta a(lmulindo que to(los Os mcnihrosdo Asscrnbléja 	 pela inlcrpretacão fria (10 texto legal - estão Cfl-
fermos c näo tern condicOes dc falar encarninhando qualquer rcquc-
rirnento.

toda Assirn Sefldo, acredito que, pela interpretacao dc V. Exa.,
a Assembléja se encontra enferma. Po p isso, solicito a V. Exa.

cncerrar a presente Reuniño, porquc não é possivel que uma Assem -
hicia atacada de epidemja e totalnienic enferma possa continuar dis-
cutindo assuntos de interesse do Estado.

0 SR. PRESJDENTE - A Mesa recebc corn a major sun-
patia a Qucstão de Ordem do nobre Deputado, porque da oportunj-
dade de aferir assuntos de interesse da vida parlamentai-. Uma mi-
sa é a realidade Icgislativa, outra coisa são as formai j dades que (],:to
lircitos. 0 direito do obstrução, que é rcconheCj(lo a Minoria,

vale-se das formal jcladcs, e é lógico que a formalidade não pode ser
usada contra a rcalidadc parlamentar, corno tarnhéin csta forma-
Made (levi' ser usada em bcncficio do realidade parlamentar. Aos
Srs. i)eputados medicos c a muitos outros que, não o sendo, tern
capacidade hastante para perceher a sailde dos colegas, será fãcil
inferir, quando existeimi provi(ICn(ias dessa ordem, urn recurso ohs-
trucionjsta. Portanto, é preferivel, por hipótese, considcrar todos
Os Srs. Deputados enfermos, o Poder Legislativo enfermo, a julgar
possihilidade de funcionat- c atingir as suas metas constitucjonajs

II,)

() SI i( >5 d \II\ I \IAL1IAES Sr. Presidente, V Ex,.
lvi , uI'u 1k ltl'lJtR'iiliI(llt() jja nnbi'e Depulada Maria Nair, pedinlo que
f 0 muIIsc it S. Exit. 0 dircito de filar assentada . Posteriomniente,
1 Mesa recebeu outi'o Requeriiflelllo de autoria do nobrc Deputado
Valdir Melgaco, solicitando quc todos os Srs - Deputados qUC fosseni
i'iiriiiiiihi' 0 pmocessO (li' votilçao (II) flequerimeflin In nobre i)epu-
I:ulu AtIl'CIiiLflO Chaves tivesscm, tainbCm, cssc direito

V. Exa . anuncia, agora, a -otação (In Bequcrilnento do no-
bre Deputada Marta Nair Monteiro . No meu entender, anunciara
(lepniS a votacao din Rcqueriincn lo (10 l)eputudo Valdir Mcigaço,
uma vez (lue houvc precedente, cm quc V. Exa. Sc baseou pra aceitar

iu lii> tic rilllcn In.

to SB. PIIES1I)ENTE - A Questão de Orciem, quando
foi levantada pela prilneira vez, i'ealmente trotixe porn a Mesa
rena d ifit'nidaile, e esla teve one pesquisir os Anais para respon-
Icr a tb .Agoi'a, ciii nelanto, a Mesa enmontia, delltr() do Rcgirne.nto, a
resposia firil para a inalCtia . Havia tlificuldade ('Ill saber se a
matCria livanloba pebo 1)epuiailn Valdir Mebgaçn podeiii ser aeeila
ii ii II jO a i\lcsa . No mom en to em quc a maténia fol aceil a e se enten-
liii ti1c ki l ZISSMI t o poibeni sen 1)1'0Pt 00 l'lenIrio, faciiitou-se defi-
nitivamcntc a questao, porquc Ca1I11(15 ill inecaflica regimental, do
conhee irnento ciii Casa. Ora, o 1)eputadn \(l iii r MClgac() 21)rescntotl
Elnefl(ba ampliativa, c essa C i-cgimental . Fni assiiIl quc a Mesa a
---cru. 5(11(10 Enmenda set'a voladi iunIamiicllIe ('0111 0 pmoposiçan
priiirijai, di l)cputada 'Marta Nair Monteiro, e nao autofloinaiiiefitc,
isola(hmelllc, Co1110 p01('l'ii (l(dUi.ir, SC quisess(' 	 i llol)i'C Depulado

\boii	 ibi 4 iIh:ti', liii 	 so	 to',tn 	 be 	 Oi'deiii -

(1 SB 	 .()\() l)S(() 	 St.. ioIriitr, cSIa\al(l0S 	 ho jkOutlk,

cl1( 	 1 vnbacao no se>tiiiite pe: V. Exi t. IiaVil (10(10 0 pala

para cnc'aiiiinliar a votaçao, a Sra. '(IliFt0 Nun Monieimo. S. Exa.rc-

qiid'l'd'ti anm falar senlo Ia . Api'ovado n Requerimen to

do mu hie 1 )eputad 11, CU tcn(l(i (IUC '1 Mesa ci CVI(I allUncitir que conti-

nUava (olfl a palavi'a a nosSa nobne (-oliga, 0 (jUC 1)1(1 fol feil(l -

AS) liii,	 0	 que se (11 liii) la, in I egi'aiiiiefl Ic, -it norma cstabelccida, so-

licit in ii quc V. Exa . ( j ( - SS e it pabav ia a ilusl ri Depulada

SB. PHESIE)ENTE - - A Mesa alciidc a Queslilo lie Orcieni

l)-piiIIbo loan ltns'n

V	 V	 $	 9	 *	 *	 *
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0 SR. J0Si MARIA MAGALHAES Si. Presidente, V. Exa. niio
colocon cm votacio, ainda, o Requerimcnto do Sr. Aurc'liano Chaves
Assirn sendo, requeii'o que essa votaçio se faça pelo 1)i'0csso
nominal.

O SR. PBES1DENTE A Mesa comunica ao nobre Depul ado
sUscitante (Ia Qtiestio de Orden, que a votacio (10 Bectue r imen (i
jã .se esti processantlo, alias, ha inuitos (has, C OS hUStleS Depu-
tailos (la SU(( BanCa(la, iflclsjv 	 S. Exa., j ij fizerani tIS() (Ia J)ulaVia
Para 0 eiicaminhiaiiiento (ha votaçao 	 Fica, pois, aSSilhi, J)r(jU(IiCa(I()
o Rvqueriniinto forinulailo pot' S. Exa., Para votaçao nominal

o SR. ,JOSi MAfflA MAGALHAES -- Presidentc, cohn.
demos que qualquer tentaliva de a(liamento (Ia votaçao (10 Bequc-
rifliento (10 nobre J)cputado Aurel ian o Chaves, a esta altura, scria
inñtil

A nossa intcnçao era, justamente, it que anunciarnos ila Trihuna
c reaf j i'mamos a V. Exa. 0 ambiente nacional e hoje o mais Ire-
pidante, C esta Casa vai firmar ulna posição temerãria . Queremos,
Sr. Presidente, quc esta Ques[ão (IC Ordem SC registre em nossos
Anais: esta Casa vai fixar uina posição tenierária, e Os aconteci-
mentos, a partir dc hoje, podero sei • favoráveis it proposição
quc será aprovada, ou coinpictamente (livergentes (Ida

0 SR. PRESIDENTE - - A Mesa recebe ('0111 (1 illainc aprcç()
a Questio de Ordem do nobre Deputado José Maria Magahlifces e,
aqui, a penas tern a rca firm ar a pI'crroga tiva pa ri a 111 cii tar da Opo-
siço de usar, nas forinahjdacles reginientajs, 0 dii'eito dc ohs-
trucao.

ENCEBBAMENTO

-- Nada iflais haven 1k) a Ira tni', 0 Sr. Presiden Ic efleerra Os

trabicihos e dã ciência a Casa (Ia 01(1cm (10 I)ia (]it 	 SeU in Ic.

k-i:n 	 ',o:d7t1a 	 a \e.ea lc' sati'va, em

29 de 	 ici'cc e 19G6

PRESLL)NC1.\ I) SIN. 1 	 tFACI( i)E \NI)H.\I)\ F iO() VAZ

c- 	 14k 	 i., tiuii. c-ccic(palc(clic 	 os

k An(irada - Leio Borges -- Miirio hugo La-
deita - - Joao Navarro - Reny Rabello - Pinto Coelho - Agos-

tinhu (,anipos Neto --- -Mv imar Mouriio Altair Chagas Artur

Fagundes - Athos Vieira (IC Andrade ---- Aureliano Chaves — Ba-

tista Milafl(la 	 BencditO Salles --- Carlos Etoy --- Carlos Megaic

Cicero I)uicioiit 	 1)i1ton Canabrava -- Daniel de Barros -- Der-

neval Pimenta Filhio 	 DoniiflgOS Jorio -- Expedito Tavares
beraldo Fonseca - C1CI'illdO Quintäo -- Gerardo Grossi --- Comes
Moteila - Hélio Garcia -- Honiero Santos 	 Jairo Magalhäcs

.Iaihas Mcdeiros - Jehovah Santos Joäo Bello - Joao Bosco
loco Luiz de Carvaiho — Joäo Vaz - .Joaquiill de Melo Freire
Jorge Vargas - José Boteiho - José Fernandes Filbo -- José Maria
Magahhiaes José Mariano -- Lélis Chaves - Lourival Brasil -
Lñcio de Souza Cruz — Manoel Costa --- Maria Pena - - Maria Nair
Montetro ---- Martins Silveira - Moreira Junior -- Nicanor Ar-
mando --- Odilon Rodrigues - Orlando Andrade - Olelino Sot
I'anlino Cicero -- Pires dc Luz - Raul Fernandes -- Salim Nacur -
Sebastiiio NascimentO - Sctte de Barros -- Sousa e Silva - S1,artaco
Poinpeu - Ulisses Couto --- \Vatdir Morato - - Waldorniro Lobo
\ViI'wn I'clo(IeSI() — \VhlSOIi de Paiva

Corn a presenca (Ic (iii Srs. Deputados, o Sr. Pi'esidente de

cia a aticita a Reuniiio

scguii, é teita a 	 n	 - 	 a F'i 1	 a ntci'i I.

-!U 	 li(C>c -
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(]onvile 00 Sr. Goi'eriuo/or (1(1 Es!uilo

0 SR. \VALDOMIR() LOBO;

Sr. I'l(si(ie!l Ic, Srs. Depot; Is

E clai'o clue o Illeu voto ser1 fuvorvc1 	 III dico do l)cu-
ado Mario I-logo lideira, (tiL pcdC ao Sr. (iovernador do Esiad t
? Casa seja terniinad;( a refornia do Grupu Escolar Consciheijo

lose Joaquin] (Ic Paula. en! Rio PiracijJja
AproV( j to esia oportoflidaCe para larnentar it nao-iiiclusuo, em

1-u hi, do incu R(querilllento que pede a viidzi do Govei'n;idor Israel
Piilieio da Silva a csla Casa. ELL liavia duo quc, se o Incu fle
querituento flÜo losse incluido eni paula lIoj(, CU ubstruiria Os Ira-
bathos da ASselill)léla QUiIfldO ap(CSC11tCI 0 RCqtLCriIIWtII() a (IUC
tile reliCt), levan tci Until Quest,-10 (IC Ordein C a MCSO II reSOlVe!i
favoi'aveltnenle, aceitando a proposiçiio c cnviando-a Coinis.siio (It'
Legis1aço e Justiça . Esgotado o prazo paPa ii Comissilo dal- o sell
paPerer, Ievantei outta Questüo de Ordenl, e a Mesa t'xigiu qiie ell
aIii'tSeilt;(sse out to 1eqlleritiiento i)e(IifltbO it IIICILIS50 do IlliflIla 1)1))-
posiçuio no Paula dos floSSos traliitlhos A Mcs;i pcdiu infoi'niaçñts
a stçao cOtilpetente, C U ifllol'I1UICUU foi no stnhido de C l ue 0 pI'a'Lo

se havia esgotado . Ilouvt' it proniessa do intlusao, em l)aUla, do
111CCi flvquct'imrnlo flU Heutiiao diurnit tie lioje Onlem, tratando
desse assunto, levanici outrit Questao de Orden), e dcpois. CIII Coll-
Versa Particular (0111 0 Sr. Presi (ieflIe, CSFC 11W d ISSL' (Jue U Co111iSsio
de Leg;s1ac5o C Justira ptcuisav;t ;el . (;II\'ida 	 Mits, 110 IoNic de
hoje, o Hequtritlleni) &flhi:i:i (III 	 ;outu 	 l;ilititIvrIiiotiIr, U
forrnaçao foi ilegativa.

0 SB. PBESIl)I!'E - A \Icsa in I trroitipc o I)cputodo \VaI-
tlomiro Lobo pat'a coillutliCa I' a S. Exa. (111c 0 lIcqtieri lilCfl to a qur
SC refere é o primci 10 (Ia paula (]it Rcun io tic hoe, (IllS 20 It 30
mill, quando Serã subniet do 	 apicriaçño do P1cntrio

() SR. \VALDO\IJBO LOB() 	 i\lui[o ohrigado pcha iflfortnarj()
V. Exa. 111(0 SC VIli ahotrecer, mas quero (lizer 0 seguinte

toda a SUIt familia é de politicos Illaneirosos, inteligentes e verda-
deiros dt'toc patas V. EXU. 1100 pode fugir a regi'a V. EXO . havua
plonlet ido (1 1W 0 I1ICU Requeriinento en traria liOje em pauta .
três dms, isto Jo havia sido in turmado ao orador quc ora ocupa
a Tribuna 	 Agora, V. Exa 	 tin-tttt' Iizer ( t ue 0 Requcriniento

(Ill p;tiit;t ti;t flCtltIi/ j o tIC hojt 	 (laS 20 h 30 fun. ESPCPO
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(1111' its 	 )1Ovi)iClICiaS title V. Exa 	 totllou, tardianiente, pedindo

0 Requeritnento fosse ;ipreciado peha Coinissâo Executi-
Va, corral1 sit e pacificamente, 01110 VCZ que 0 11OSSO Regimento

t' a C0t1(iiitUç"50 do Estado flao impetictil que a Assembléia de Minas
convitie alguem para vjsitá-la.

Não se irata de uina convocacaO, niOS (IC 11111 convite. 0 Go-
vCrflador pode aceitar 00 fläO. Sc fosse uma convocaçio, a questa()
SCt'lU (iltereflie, €' S. Exa. po(leria recusar-Se a comparCCer a esta
AsseIuIhl('ia .Aj, 0 gesto sunpal ito 00 antipatico, deinocriltiCo oil

alllidenlocratict) ficaria sobre OS OlilliloS do (overnulOr Israel Pj
tiittit'tt d;t Silva. 0 pOVO, ent5o, tolnaria (onhiecimentO (10 SCU gesto
Os assessoreS do PreSi(Iêflcua titsua Casa, cotilo eu, n5o encontnamos
no Hegiiiiento Inleino, 00 110 Conslituiciio, quulqucr (IiSpOSitiV() que
itl!PCdISSC 0 recebumenlo, Petit Mesa , (IC mcu Bequeritnento. Apre-
senici CSSC ReCiUeriifleflto pttt (iOC 0 Sr. Goveinador aqUi COmpareca
((11110 convi(lado, P0S ii ('Silt ASSC11II)lCit 31.1 cOIIIpUFCCCI'afli, COil-

vidados 0(1 fl;O), (liVerSOs figuroes (to I)O11tiCt1 brasuleira

Hojc, iis 20 Ii 30 min, se hoover nitinero, esta proposiçio
stIi a pritflt'ula a sel exanuinada pelo Plenário .Será urna honra
paii 0 Governador receber 0(11 convite a fini de comparecer a esta
Casa Sent unua promoçao formidãvel. N ,,-to como aqueha que ioi
vita de 1111(0 heijada pelo Deputado Iléiio Garcia, ([UC COflVOCOU

o Secretáiio (Ia Saulde, Professor Austregt ilu tie Mendonça A pro-
I)osito, todos OS jornais eStauiII)arllrn suit fotografia e SUI1S respostas
lbS aI)111'ICS qUt' recebeu . Enfini, foi 1111111 pron1oco &leitoreira,

leita Cub (11110 dii hora 1)1110 o Secretulrio do Saulde

0 Sr. Governador do Estatio podera fazer a mesina coisa:
trazer Para aqui fotógrafos, cinegrafistas, a imprensa do Palácio e,
no dia seguinte, todos OS JornaiS daräo noticias, corn fotografias
do Sr. Israel Pinheiro da Silva, fahantlo do Trihuna do Asseinbléua,
dando, naturalmente, contas do que tern feito, do (Tue estul fazendo
e do que pretende fazer em favor (10 povo dc Minas Gerais.

Era minha intencao começar a obstruir Os trabaihos. Isso
jul aconteccu por três vezes As infornuaçOes setnpre foram favorulveis
a que a minha proposiculo viesse 1! Plenulrio. Eu havia (lesisti(lo de
fazer obstruçiio. Alas von faze-la flov1ubleflte. Espero que a propo-
siçio venha (le fato. St nao vier, irelnos lonlar o caniunho mais
certo, puramente dernociultieo: ohstruçulo, como (lesabafo do povo
que represento nesta Casa, que gostaria de ver na Trihuna o Go-
vernador Israel Pinheiro da Silva, diriginclo a palavra aos repre-
centantes do povo.
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Conienia Arligo JornaTisIit()

C) SF1. \VALDIR MORATO: - Sr. Prcsid(-tite, Ss. I)epttlados

A ifl(l ignaçuo (IC que iiie aclio posstiido neSte lItoiflent o faz
corn quc cu deixe tie ohservai' as norinas tegituentais, para I I'azei
ao conhec linen to d a Casa notici a publica dii pelo vesperl lao () Globo,
do Estado (Iii Guanabara, estampada na pbgina 6 da ste iu desti-
nada aos Estudos A noticia (liz 0 seguinte

"Morada Nova: 0 Municiplo nwis I)ispendioso do Pals

Morada Nova de Minus (Dc Nonato Machado, enviado de
Li Cloho) Pouco louiS de 400 casas C ICC'S niil hal)ilantcS formain
:1 ciciade mais cara do Brasil, Morada Nova de Minus, onde neni o
Prefeito quer morar c cuju ativi(Ia(l e eronbinica Sr resume, I)rati-
camente, em produzir carvao vegetal it tustu do dcsiiuutanicnto
Para cerca de 200 rnithbcs (IC cruzeiros que o Goveino Federal
aplicarã ali esle ano, a arreca(Iaçao do Muii alp io I alvcz não chegue
a scte xnilhöes e resulta, na suu ciuc totalidade, na cobianra do
Imposto Territorial Rural, que deve desapaieter corn a reforina
tributãria.

Paternolisrno

0 Municlpio tIe Moiada Nova de Minus nunca teve grande
significação eronolnica, e esta quasc desapareeeu Julio coin asas 1 .800
Proprieclacles rurais inunclactas pelo Rio São Francisco, coin a COflS-
trucSo cia Represa Ties Marias. Desde entao ii Municiplo é mantido
Veil) Governo Federal, atravCs dii ConiissSo do Vale do São Fran-
cisco, qUc so este ano aplicurb ali 120 milhOes (le cruzciros, alern
da quota de imposto, nulin total dc quase 200 III ilhbes . A cidade
tern scrviços (IC Agua c de luz loinecidos gratuitanicnte it inunicipali-
dade pela CVSF, quc tambeni construiu e muntern 205 quilOinetros
de estrada, ligando 0 Municipio ao rcsto do Estado dc Minus
e corn a Rodovia Belo Horizonte-Brasilia, C tcin ainda sete portos,
(tim scrviço de halsas molorizadas, ligando as rodovias nos trechos
interrompidos l)elaSriguas do rcscrvatório dc Trés Marias.

Exceluando-se as quatio funcbcs criadlas na Prefcitura, nenhu-
ma oportunidade de cInI)rcgo cxiste CIII Morada Nova, pois a iniciativa
particular se resume no sistema dc paitilha a(lotudo pelos raros cria-
dores dc gudo . Aagricutturit resume-se na rultura dc algodito tic
nit quafldude . C) mais ' havoura de consumo, restrita ii mandioca,
C 11,11 111 1)0.500) SI' j)hiiui taut horhuliças . 	 0 dinheiro que circuha na
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piov ni, nu suit muicidaW 	
or partc, dos salitrios do funeiOflalismo

t;ue a CVSF utihiza nos scrvicOS clue inaiitéln nit citlade e duja folha

de i 	 alit b (Id oito IIIiI1IOCS die tiUZeilOS rncflSalS.

SOW c60

() SdVV itci dc itguas, in(luSivc 0 rcservatOl'io e a re(lc urbana
tie list ribui, C manti(l() pela CVSF, assifli corno a usina de

Iti'z, (0(11 (lOi 

cao
S grupos gei doics, urn de 385 kw e outro tie 75 kw.

Pessout, utattiiu1 C combUStive1 Uti1iZu(l0 fleS5eS servicos Sill) pagOS

pelu C\'SF, qlie uifl(Ia concede it 
Pretcitura o dircito de cobrar,

de 300 cruzeirOs.pail si tie dada consulfli(Io1', urna tuxa 
115 iuuito nab se constriti urna casa ern Moradu Nova, corn

txd)çao ( 1. 1 s irsidencias cjuc a CVSF fez pam Os funciOflitriOs que

idi ivafltelfl, upóS a tonstrucao tlii reprcsa

Ciii ntotOiiSta de carninhSo, conversandlo corn o reporter a
prilo tic Morada Nova, comcntOU

-- Para esse lugar, so hit urna solução: é o Governo indeni-
zur todo mundlo e fechar 0 MunicipiO. Ate parere muniCiPiofa

((Iii
Sr. Presideflte, Srs. DeputadOS: a ini1)lensa, quafl(Io colocada

a S(IVi&, () It 0(0)1 cuusu tie intcresse pill)IiCO, merece tO(Ib o noSSO

iespeiiO. 01 (i(( t lotlo 0 nOSSO acataliitiiI0 Mas 0 artigo clue hoje

o (;lobo 
estampa cm sua edicSo inatutina faz-nos pensar que este

joinal, ( lesvizindo-se de sua linha costUmeira, deixando aquele ca-
in julio quc florin)dnlente trilba, rcsolveU virar as suas "baterias"

tontiii 0 -e e pobre MuniciPiO (le Morada Nova de Minus.
Colon Iilho daqucle Municjpio, como moço que vein lutando 

ConS-

tanteinente pehu sobrevivCncia daquela terra, nito posso cicixar, neste
inIaflte, de rebater, cm tcrflioS enérgiCOs, aqUele artiCulista, que me
putreceu mal inforrnadO a respcitO (10 men MuniCiPio.

Em verdade, 0 que encontrufllos em Mora(la Nova de Minas
i' urn rnunicipiO que, apesar de ter perdido clois terços de sua
utria produtiva, corn a inundacSo de Trés Marias, luta scm descan-

SO pela SU)1 
sobrevivencia E hoje, rnercC de Deus, podemoS afir-

mar quc Morada Nova dc Minas, graças aos csforcos de quantos
nito subestimaram 0 potencial daquela terra, reencontra o scu des-
tino, reequipada que se acha para a luta pelo sen desenVolViflleflto.

Mas o artigo desse jornalista, que, de restO, clenionstla urn
(lesprezo inqualificitvel por aquela terra, contCrn urna sCrie de in-
verclades e neste instante invodO o testeniunho do Deputado Jorge
VargaS, para que, juntos, possaflioS levar -,

t o conheCiflleflto (IC Minus

quc Morada Nova 1)50 C 0 que estit retratado neste artigO.
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E nlio o é porquc o trabaiho clesenvolvido all pela Comissiio
(10 Vale (10 Siio Francisco é a cornpensaçiio daquilo que aquela em-
presa estatal usufruiu na construçSo de Três Marias; é urna espé-
cie de paganiento dos prejuizos levados ao Municipio pelo grande
lago all formado.

Esqucceu-.se 0 reporter (Ic (lizer que Morada Nova, aléni dc
contar corn urn ginOsio estadual em pleno funcionamento, é seth
(IC romarca, também funcionando normalmentc, além dc já ter sua
Area rural quase to(la aproveitada na lavoura e na pecuOria

Esqueccu-se 0 reporter (Ic dizer que Os 265 quilôrnetros (Ic
estradas (10 Municlpio ali existent graças a iniciativa da Prefei-
tura c n5o 0 da ComissOo do Vale (10 Silo Francisco. Sc é ver-
(lade que a Coinissflo empresta-nos colaboraç5o no que tange 0
Con servaç So (leSsas cstradas, cIa o faz die nianeira precilria, ale-
gando inexistencia (IC recurso, corno pode relatar coin mais prccisSo
o ilustre Deputado Jorge Vargas, nosso coinpanheiro de reprcsen-
taçSo (10 Municipio.

Mais (10 que isto, esqueceu-se 0 repOrter de dizer, quando
fez sugestilo ao Governo para comprar a cidade, clue o Governo
Federal n5io pagou nern rneSino as terras tragadas pela represa
HO processo, lioje cul trimnsito no Tribunal Federal de Becursos, a
eSpera (IC julganiento, no sentido (IC que o Governo indenize aque-
les pobres fazenileiros, cspolia(los por elernentos que ali trabaiha-
rain na desapropriaçiio das terras destinadas ao reservafOrjo de
Trés Marias.

Esqueceti-se 0 repOrter (IC dizer que o fornecirnento de ener-'ia clétrica 0 cidade (IC Morada Nova, pela Comissilo, SC faz cm
pagamento a urna uSina nossa, firma particular (10 MunicIpio, que
fob subinersi pelas Aguas e pela qtial ISSO recebernos, sequcr, urn
vintéin de indenizacilo. Esqueccu-se dc de (lizer que aquela usina,
em 1956, valia mais de 35 milliSes de cruzeiros, que nSo foram
pagos pelos cofres da UniSo.

F'ica Willi, pois, 0 nosso protesto contra esta inverdade que
0 Globo publica hoje C que vern prejudicar Serianlente o Municipio,
quando (liz que Morada Nova é urn dos municipios brasileiros mais
dispendiosos para a Uniiio. NSo concordarernos jamais coin

 dessa ordern, porque o Governo Federal, nSo so o atual, como
todos Os dema j s, n-5o tern sido leat no cumprimenfo (las promessas
que fez 0 populaçso do Municipio.

Que o jornalista procurasse indicar ao Governo Os verda-
(leiros caminhos para a rccuperaç5o do Municipio (IC Morada Nova,
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UIOS 1001015 ijoIria dc (lizer CIII sua reportagein clue a solucOo
semi 0 ilesapareciinento total do Municlpio, por SC trator de inunici-

H O -1011 l:)SUla
fica o nosso protesto e 0 flOSSO ilesafio nSo so ao re-

Iodide, c omo tainbein 0 direçbbo (IC 0 Globo, para clue, juntamente
lull jt) C ('010 outros hohitantes de Morada Nova, peI'c0rIIn todo o

Muii cipio, a fini de que possainos mostrar-lhes todas as suas verda-
H-i (05 possibilidades, todas as suas potencialidades

To La vcz clue se falar inal (IC Morada Nova (IC Minas, nOs,
(0(110 fillios daquela terra, haverernos (le levantar a nossa VOZ, pam
(Lizer clue o Municipio (10 qua] sam o gran(ie brasileiro das Forcas
Exped icionOrias, Frei Orlando, jamais desaparecera. Contra tudo
I' contra todos, haverernos die lutar pela sua sobrevivbncia e pelo
seu (mescenic soergunenlo.

1 i ,(iilsiililt' Agradeciniento

() Sfl. JO.() LUIZ DE CARVALI-lO: Sr. Presidente, Srs.
Deputados, somos favorOvel ,'I aprovacSo (Ia In(licacao do nobre
l)eputalo Euler Lafetib. atravbs do qual ressalta a conveniência
Ic se iransfomniarem OS escolas combinadas do Fazenda de Ca-
lill11uinha em es(olas rcuni(las, corn a denoniinacao de "Faustino
1'chco", ein honienagern Oquele beireinerito cidadao A propOsi to,
Sr. Presidente, esta Casa prcstou, no inIclo (to corrcntc muês, uma
llonlcnagCm, i-(-querida p01 nOs, ii ilustre educadora mineira, I)
Maria José Leile Correa, no data em que cornelnoroU o seu 80.9
auivcrsarto natalIcio e 62. ano de mgistério pOblico. Essa senhora
encaniinha, 1)0r nieu interine(Iio, seu agra(ICciIfleflto a csta Assein-
bleia 1)01 	 (ldIelOS Iiull1cn:10flS, dill carta que paSSareIlioS a icr:

"Alfenas, 16 de junho de 1966

Carissiiiio ex-aiuno i)eputado Joibo Luiz de Carvaiho, ilustres
i)iputados signatOrios do ato do digna ASSernhibia Legisla-
tiva mineira, em 30 de inaio de 1966.

Mcu atencioso saudar.

Somentc hoje rue foi concCdi(ia a agradavcl surprCSa de co-
nhecer, pela leitura do Minas Gerais de 4 (10 corrente, a alta home-
nagern, on meihor, a verdadeira consagraçSo corn que V. Exas. hou-
vcralll por bciii (Ilstinguir-nlc, ao ensejo lie incus 80 -,nos dc idade
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e 62 de niagistério, cntre o publico prirnrio e o secun(lario par-
ieu1ar. 0 gesto de V. Exas., prezado ex-aluno e clistintos amigos,

fugiu intii'ainente is norinas das aprcciacOs flLCiiIi1Ci1tC proto-
colares (Ia educacão e tivilidade, para significar algo mais clevado,
uin ato (le verdadeiro CIVISnID qua! o (ic prestar revcrcntc ho-
menagein a educadora nuneira, valorizando-a na pcssoa (IC sua inais
antiga rvpresentantc, pois já tern (liplonladoS netos (le ex-alunos
SCUS tisini como representa nina (lcinonstracao a DIaIS (le alCtU(,Sa
aitlizad C C I'cCOrIh(CiflI(fl to aquiles quc (011C0irCraiil par, U ((UC1
çio j ot i'a1 da infCincia c juventude de Minas Gemais

0 gesto de V. Exas., repito, sobre sci • de nimbi gentileza
pam cornigo, retrata, corn a policrornia (IC urna apotcose, 0 Intinio
de suas alinas generosas, o amago de scus bern formados coracOes.
Nerit incontro palavras assaz significativas, corn as quais possa cx-
pressai-1!ies o que Inc viii na alma, p!sioneira (IC ineditit eiilOçao.
(hcgan(Io inesmo as lágrirnas durante a leitura da dignificantc men-
sagem.

V. Exas. sao ilustres Dcputados, sensIveis naturalmente,
C it iicvcni ter pCl(CJ)i(I() a intf.flSi(lade (IC ineu sentir, tie minim
uhiareesclv(1 grati(!ao ! i\lonienLos (1 itosos, comb acjuilcs a nil iii piopor-
cionados pelo clevado espirito civico e genciosiiladc (IC V. Exas.,
fazemn coin que a vida se nos afigure transcorrer celere, vertiginosa
mnesmo, levan(lo a aliria (10 nioço a sorrir e antcgozar o futuro, en-
quanto que a da pessoa anciji, corno a signatária, sente reconfomtar-
-SC mi contemplacao (10 paSSa(Io e, unindo suns rnäos cm açio dc
gracas, poderia, ousa(larncntc, exciamar: 	 "Scrvin(lo a mcu Deus
e a minha Pátria servindo 	 cumpri meu dever!"

Aceitem, pois, ilustres Deputados, através (Icstas (leSatavia-
das expressöes, a certeza (IC afetuosa arnizade, crescente a(IflhiruçaO
e profundo reconhecirnento da veiha mnestra.

Maria José Leile Correa

Rua Artur Bernardes, 864 (Caixa Postal 146) ."

Assim, Sr. Presidente, Srs. Deputados, a Iioinenagem quc
requeremos e qtie esta Casa prestou àquela ilustre educadora foi
recebida corn verdadeira cmoçäo por cia, (JUC tanto i)cfleficio dhtri-
buiu e continua espaihando na educacao (la infância e da juventude
de Minas Gerais. Necessário é que se repitarn semnpre exemplos
como esse, verdadeirarnente dignificante, que nos (Ia a minha preza-
cia ex-professora, D. Maria José Leite Correa, que, aos 80 anos de

--

idatk, continua iicionando coin entusiasmo e eficiência, nos gina-
sios c colégius tic Alfenas

* 	 *	 *

(ubraiiça Jr Tcm.zos cia Gre pos Escolares

A dt \ MABTA NAIR MONTEIRO: Sr. Prcsidcnte, Srs. De-
tilt u, oinns favorável ii Indicacao (10 Deputado Euler Laf(tá.

Aprovcitarl(lO a oporlunida(1e, Sr. Prcsidcnte, desciamoS dizer
aos Srs. Deputados 0 seguintc

0 Didrio do Torde, dias atrãs, publicou tima noticia sob o
litulo "Taxas ilcgais fazciii grupoS fiscalizados"

Corno nao (lispunha (ic tempo no inomento, recortei-a para
1ê-la depois.

Ontcmn, no cntanto, após sun Icitura, tomei-rne de revolta.
I)iiia a noticia

"() SCC1'ttth'0 Gi!bcrto de Aimne ida, di Educacäo, so!icitou
iIa inspetoras cscolares -,I apuraçao imne(Iiata (las dcnunc las que
vent sendo livulgadas reiativamncntc a taxas ilegais que grupos es-
(011ti(S do Estado estariam cobrando

Mais a(liaflte, virnos: "Através da imprensa e dirigindo-se a
Secm'etaria (Ia Educaçiio, as denuncias a(USaIn (liretoras e professo-
ras (IC Cstal)clecimentos (10 EStll(1O (IC esturem cobrando, mensal-
Ill cut(., taxas a pretexto de aquisiciio lie material cscolar. Uma das
(Ilnunciasafirma mesmilo quc Ccrto jardim (ic infâneia muito co-
nitct it to a pr(scn Ia maui fcstas (lcfjcicncias materials,  enquanlo, quase
scum a nal 11(111 1, SUU (I i'ccaO iiian (Ia hi11its abS pills dc alunos, soli-
citantlo "auxiiio" oU apresentarlilo "taxis" a serem pagas Esse es-
a joke iiiento, s(gun(lo (101a (I(flUflCiil, pr()cUma, ultimnamente, junto

a untit agremiacito de pais, itflgitriar atixIlio para a aquisiçao (le urn
rnimeografo".

E he se lanientar, Sr. Presidcntc, clue isso tenha que acontecer.
Nio (luvi(Io, dadas as circunstânCias, que tais dendncias sejam
vcrda(IeimaS. Niio (luvido, repito, porqUC conheco a situação de p0-
breza, as (leficiencias de nossos cstahelccimcfltos de ensino. Falta-
-ihes tudo, haja vista a precarie(Iade dos prédios.

Casas residenciais scm os requisitoS necessários no funcio-
nam(nto (IC eSColas siio, de repente, alUga(iaS pelos pocleres pd-
h!icos, c all se instaiarn cscolas, onde 0 (lesconforto C total: nab
ha patio para rccreio, não hi cantinas, os reservatórios estão
s( , nlpr( vazios, e a higienc C palavra dc dicionário apenas. 0 ma-
terial 6 urn a v(tgonlia . I) iretomas flab (hspuemlI (IC 11111 gabinetc de
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trahallio. Nao hi apareihos, pelo nienos Os inclispcnsáveis a unia
escola, por mais modesto que seja. E de Sc lamentar qUC haja grUpos
escolares que chegani a pagar a feitura de mapas dc freqiiência,
foihas dc pagarnento, I)oIctiflS mensais das ativiclades escolares a
razljo (Ic 25.000 a foiha e nupressos em tipografias particularts,
quando temos a Imprensa Oficial. Urge seja tomada uma providên-
cia por parte dos poderes publicos, a firn (le quc as escolas fun-
cionem dentro da ordein, cia Paz C (10 verdadeiro espirito dc jus-
tica.

Agora lemos no 0 Didizo, dc 25-6-66, na scc5o ISo beni orien-
tada pelo jornalista Adival Coelho de AraIijo, "Educaç5o e Ensino",
o seguintc periodo (IC carla (10 Sr. Vitorino Juvêncio dc Andrada,
resi(Icnte cm Belo Horizonte, que aqUi vainos citar porque nos
interessou ijarticularmente: "No Grupo Esolar Tito Fulgêncio, as
professoras cncarrcga(las da matrIcula solicitaram mil cruzeiros para
a caixa escolar e niio forncccrani recibo! A escola pritnaria (con-
vênio) existente no Boa (105 Tupis (fun(IOS) cobrou I i'ês mil ecu-
zeiros, tanihém, no ato cia matricula . N5o ha recibo"

Tcrnos a irnpressiio dc cjue 0 missivista reclarna nan rnpmia-
mente contra a faith (IC rccibos, has, prineipairnente, contra a cobran-
ca de taxas, quanclo a Constituiclio Estadual cleixa hem claro que o
ensino prirnário csta(luai (ICvc ser gratuito E quc, (ladas as fartas
verhas distril)ilidas através (10 ex-salério-educaçao, hoje Piano Na-
cional dc E(lucaçSo, nSo haveria molivo para a cobrança de taxas,
pelos estabeiccirnentos dc ensino oficial, dos seus alunos.

Estamos corn a opiniSo do Sr. Vitorino, ate certo ponto: C
verdade qtie, corn tantas vcrhas federals, nSo haveria necessidade
(IC assenlioras diretoras apc'larern Para a comnunidade, pc-
din do, scro caráter dc obrigatoriedacle, urna quantia "x" para a
rnanutençSo da caixa escolar, do cantina, para aquisiçSo uic material
escoiar e, per incrivel que pareça, ate para impressos para foihas
dc freciiCnc j a, holetiris, livros en bi'anco Para cscriturac5o cbs es-
colas, giz, material dc limpeza, lSrmipadas etc., se 0 Est:ufn I hes (5-
tinasse a verha necessãria.

Que os senhores pals reclarnem é urn direito que lhcsassis[c,
pois cli's ignoram todas as (lificuldadles (las dim'etoras e professoras;
des nSo sahem cjue o Estado nSo cumpre corn o scu clever de apa
i'ethar as escolas, dc assistir S aclministrac5o• des niio sabem que
o Estaclo, dc modo geral, alCmn dc pagar As professoras, quando
pa,-a, apenas cIa o prédio e mal-mal 0 Inol)1liSrjO.

As verhas eonsigna(las para cantina C higiene, so recehidas
ajiOs o ano (IC exercicio, nLio cISo nem Para a quinta parte de suas
despesas. Ignoram Os Pais (be nossos alunos, talvez, que a diretoia
e as profcssoras silo grandes cobahoradoras do Estado, enriqueccn-

do, cm niuih	 Stil palr000IliO, pois mio C 10)0 0 (011(i)

cStai)eI(CiillCfltO proliloVeC OS mais vai'iadas fcstas: horas dança I

1s, ciciçiio (10 rainlia (10 Primavera, cicicao (la boncea do grut

I)arraquinhas etc., corn a Onica e exciusiva finalidia(1C de apareib
o estabClCCihlCflt() dc modo a que ofcrcça dc as cnndicöcs mmiii) -

urn trahaiho produtivO
E comumn vcrrnOS as (liretOras :idquirindo fogOcs, vasilhai

pam a cantina, filtros, mimeOgi'afos, piano e ate construinclo muri
salas, galpoes etc. Fazcrn cbs veidadciros milagres dcntro do
grupo.

As cantinas - - La1vz Os scnhorcs n5o sail)ani - sO i'ccchcrn
corn minds faitura o Icile americano . No mais, o cstahelecirneflto
Ic cnsln() tcm clue adquim'ir nos açougues, nos armazCns, nas far-
muScias, nas livrarias c nas lojas, a prazo - poi'cue a contribuicSo
do Estado sO vcm muito tardc - a came, os genero, Os medico-

(udnios, OS livros, 05 Ca(iCmflOS, Os ISpis e o pano Para uniforme.

Os crcdoi'es vivdmli a azucm'inar as (ijm'etoras por causa dos dé-
hitos contraidos C flO saldados

E o piOr é qUC, flOS escolas (ic fliClO SOCml mais pobre, nos
ha ins distantcs e nas vilas, Will dos seus alunos, ali aparceefli
os ilIlOOZIlIhOS cm busca cia sopa, do ]cite cararnelado, do macarrO-
110(10, (10 arroz-dOCd', poiS, Clii CO5'd, falta-ihes a alimncntaçSO minima

polo 5110 sobrevivendia
O material (ii(latiCO fomnceido pcla Sccrctaria do Educac5o

livmos h texto 	 C o pior possivdl, corn raras C honrosas cxceçOeS.

Para umn gm'upo dc cinco classes dc primeira série sSo for-
fl(('idos, apenas, e corn muito favor, quafl(1O o fazem, cartilhas Para
uma Imnica elasse, livros antigos, scm o mcnor intercsse, conheci-
(ilssimos, afinal, antipeibagogicos.

Pam'a c'urnpi'iI' c'onhi'atci (be quando foi fun(laula a Capital, pa-
(('(', a (1)010110 (inS iivros fornecidos C S base dc Cartllhia Aria-

(lila, Garth/ia dos Miles, Pd, Pé c PapCo etc.

Portanto, estS justificacia, pienamncnte, a cohrança, sCmfl Ca-
rater (IC oi)rigatoi'ie(Iadc, dc urna pequena taxa escolar We qucin
pode) , quc, apesar dc insuficiente, sornada, dil para algurnas des-
pesos cscoiares iniciais.

0 recii)o pouco irnporta aos senhorcs pais, que devem, ao
invCsbe cxigi-lo (iii clirctoi'a, ('Olai)Oi'ar C011I ii CSCO1a dc SCU filho,
aju(lan(io-a a sair de suas dificulubades mais inle(Ilatas e pressio-
1100(10 ii Seei'ctam'ii cia Eulucacilo no sentido dc ineihor assistir as
silas escoiIs C OS SIlOS nicstra
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Tanihérn nio VCJO razäo ( le as senl(nrds (iir(lI'a' a
pois, (leixalido a Seci'etaria de forncccr C) rnatCriol Iflais elernentar
para a Cscrituraço cscolar, fltam-lhc' condiçoes dc pun ii' a que
nio consi(Icramos erro. Seria corno Se a funeionárja (10 Secectaija
tivesse de levar papel para trahalli ai' a aqu(la rupa it içio

J)irecéo de G/iusio em :Iragiiari

0 SIR. JOSÉ BOTELHO - Sr. Prcsidente, Srs. Deputados,
no encarninharnent() (10 Parecer sobre a Ifl(liCação n.° 1.167, do Sr.
Euler Lafetá, devo dizer que estou de acorclo corn a rnesma.

Desejo trazer a esta Casa e ao conhecimento do povo mineiro
urn fato que, no sua aparência, pode niio ter significaç5o; no en-
tanto, pelas caracteristicas de que se rcveste, tern real importância
Para que o povo mineiro dele tome conliecirnento.

Venho a Ti'ibuna, Sr. Presidente, Srs. Deputados, näo corn
o objetivo (ic reclarnar contra ato do Sr. Governador (10 Estado,
mas sirn para fazer urn registro nos Anais do Asseinbléia, a fun de
quc a Casa, Os Srs. Deputados, o povo mineiro tornem COflhIe(j -
menlo (10 fato cm apreço. No instante em que neste Pals se dlscutc
o nacionalismo sob suas diferentes formas, em quc Os assuntos s5o
polemicos e a controvéisja impera sobre Os mesmos; justarnent(
neste niornento em que problenias do ma jor importancia para a
Seguranra flacioflal vêiii (IC SC!' SUS(itadOS p01' homeii S (la Iflajol'
rcsponsabjlidj(Ic no vi(Ia publica deste Pals, como é o cnuinente
Deputado .Joio Calmon, que(I t a1)Orda 0 terna palpitante do influCneia
do dinheiro estrangeiro no radio, na tcicvisao e nos órgãos de infor-
rnaçño do opiniäo publica; Justarnente nesta hoi'a ein que a con-
ceituaçüo (10 naeional j snso é assunto (ontrovcrso, tendo o propó-
sito de instaurar neste Pals urn sa(lio nacionalismo; é exata-
mente ncsta flora que venho i Tribuna para (leflunciar an
povo de Minas Gerais urn fato que parcce sec (IC pequena Jrnpor-
tãncia, mas quc se reveste (IC grande significacao: eis que acaba
de ser nomeado (liretor (10 colégio esta(Iual (IC minha cidade urn
padre de nacionalida(le estrangeira, hornern despreparado e contra-
-indicado para a alto e espinbosa funçio (le rcsponsabihdade a que
foi guindado. Quero registrar esse fato de interesse nacional,
qua] seja o de atribuir-se a um cidadao que nio possui a nacionali-
dade brasilcira o cncargo, o espinhoso encargo de oriental , a popu-
Iaçio estudantil do nosso Estado
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1)evo, a gUisa dc isciarecimentos, levar ao conhecilnentO do
povo minciro o fato de que o colCgio estadual (le Araguari, desde
n sua instalação, vern primafl(lO por uma orientacãO segura, ulna
orientaçao capaz, eminenteiflente brasileira, nacionalista. No en-
tanto, o que se ye agora é a direcão desse ginásio entregue a orien-
tação estrangeira, o que, sob nenhum aspecto, consulta Os interesseS
la mocidade estudantil do minha terra. Näo poderia, pois, (liante
desse fato, scm indagar os motivos que inspiraram o Sr. Governa-
dor, silenciar-me e deixar de lavrar o meu pi'otestO, diante da res-
ponsabilidade que tenho corno representante, embora modesto, do
pOVO (Ia cidade de Araguari.

Acredito ate, Srs. Deputados, que a população estudantil cia
minha terra, quc se eleva, hoje, ao expressivo nárnero de cinco mu
c'studantes, estã a mercê (IC uma orientacão que não é a que deveria
Icr, dc etmnho (1l)ilieflteflleflte naCiOflaliSta

Ainda a propósito deste assunto, devo (lizer quc, em tempo
liihi1, encaminhci Indicacäo ao erninente LIder do ARENA nesta
Casa, esse moço incansável, lutador bravo, 0 respeitávCl Deputado
de minha terra, de protesto contra a perspectiva da nomeaçäo do
referido padre, cujo nome, dificil (IC pronunciar, não tenho dc'
rnernória, e que é conhecido vulgarmente corno Pc. Max.

Ao ensejo desta comuniCacão a Casa, para situar minha res-
ponsabili(lade de homem pñblico que tern de zelar niio so por sua
condiçao politica, mas sobretudo pela sua condicão moral e pa-
triótica em face do problema quc tanto aflige o nosso povo, e que
rumpro 0 dever, embora dificil, (le clenunciar esta irregularidade na
conduçao dos negócios do ensino em minha terra. Fica, assim,
registrado, (lesta Tribuna e para conhceiniento (Ia Casa, este fato,
por tratai'-se, a meu ver, de acontecinlento muito grave, que no
poile deixar de sec nipreciaClO, corn toda a atenciio, pelos meus
ilustrcs P1-CS

Resposla ao Depulado José Botetho

0 SB. JEHOVAH SANTOS: Sr. Presidente e Srs. Deputados.

Ao encarninhar a votacão do Indicacão de autoria do nobre
1)eputado Euler Lafeta, quero aproveitar a oportunidade para escia-
recer sobejamente esta Casa sobrc 0 que aconteceu no colégio cs-
tadual de Araguari.
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E bout que se fale, neste momento, em nacionalisino, no vi..
dadeiro nacionalisino e não naquele nacionaljsmo falso, chelo h
(listorçöes, como hem explicou o orador que me antcccdeu. 0 I'aclrc
Joseph Laurens Lambert Muris podia, perfeitamente, set- nomeado
(liretor do colégio estadual de Araguari, embora se tratasse de urn
padre holandês. S. Revrna. goza das prerrogativas que a Constituiço
Brasilejra the concede, uma vez quc é cidado brasileiro, natura-
lizado. A histórja (Jo colégio (le Araguari é urna história longa
e interessante. Foi dernitido do cargo de professor daquele cole-
gio o Professor Alcides Borges Marra, hoinern que goza de elevado con-
ceito, professor ernérito e que foi repentinamente destjtujdo do
cargo que exereja corn desvelo e dedicaçiio, no Governo do Sr.
Magalhes Pinto. Era dc pai de fainilia nunlerosa, corn 9 fillios mc-
nores, e lutava cont as maioreS (Ilficulciacles. A UDN local era
chefiada pelo professor que substituiu o Diretor Alcides Borges,
Professor Antonio Marques, que era tamijém Vereador, Presidente
cia COmara Municipal e, portanto, homern politico, que vivia nos
cornjcjos eleitorajs As vésperas das eleiçOes. Agora, foi dc subs-
tituido pelo Pc. Joseph Laurens Lambert Muris. Agiu muito hem
o Governo (10 Estado ao suljstjtuj-lo, urna vez que o Professor An-
tOnio Marques nOo tinha as credencjajs necessOrias, nao tinha
concurso nem diploma registrado no Ministério da EducacOo. En -
quanto isso, o sell atual substituto, o Pe. Joseph Laurens, é urn
hornem de profundos conhecimentos, urn cientista, urn hornern corn
dois concursos feitos ern Belo Horizonte, de Fisica e Quimica, alCm
de ter diplomas nOo so das escolas superiores da Holanda, corno
tarnhCrn da Suécja e da Inglaterra. Hoje, a sociedade de Araguari
sente-se animacla, pois tern na direçiio do sell colCgio urn hornem
cumpridor dos scus cleveres, sahio, honesto, apolitico, que nOo corn-
parece aos comicios eleitorais, nern se vale de urn cargo de Pre-
si(lente da COrnara Para fazer politica. 0 oi-ador que rne antececlen
tern 0 direito de nOo estar satisfeito, pois de fato perdeu urn cabo
ilcitoral, urn hornein quc Sc servia (10 co]égio Para fazer polItica,
que vivia nos hares em mangas (Ic camisa, sent a eornpostura moral
necessOrja para ministrar aulas a seus alunos.

Louvo, pois, o ato do Sr. SecretOrjo da Educacao, subscrito
pelo Sr. Governador Israel Pinheiro, dando, assirn, urna dernons-
traçiio sincera e honesta dos seus ineihores propOsitos, pois S. Exas.
nOo podiani deixar 0 frente daquele colégio urn hornern que nii
era hem visto no rneio social, como muito hem sabe o orador que
me anteceden. S. Exa., o Governador, mostra, assirn, o sea interesse
em bern servir ao prol)lema cia educaçOo no Estaclo de Minas
Gerais.
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.11)010 us I'aluvius do i)eputczdo Jehovah Santos

() SR. LELIS CHAVES: Sr. Pi-esidente, Srs. Deputados,
p01 ocasiao do encarninhamento da votaciio da IndicacOo de au-
toria do Deputado Euler LafetO, quero, tambéni, servir-me clesta
Trihuna para hipotcear o men apoio As palavras do Deputaclo
jehovah Santos e, to mesmo tempo, lamentar as palavras infelizes
10 I)eputado José Boteiho. Eu n5o pretendo, neste rnomento, entrar
no mérito da politica de Araguari, porque nOo conheco a fundo
as suns irnplicacOes pessoais, mas o que tenho a (lizer C que
lui professor em Araguari, quando morava em UberlOndia; sain(lo
10 Banco do Brasil As 6 lioras, em condução própria, sern jantar,
percorria ((S 40 quilOrneti'os que separarn as duas ciclades, Para
( jar aulas naqucle grande colégio, onde hO urna vida estudantil
hastante intensa. Fui convidado pelo Professor Alcides Borges e
nantido pclo sell sul)stituto. LA live ocasiiio (IC conhecer o Pc.
José Lambert, urn grande professor, hornem lie granc.le capaci-
(lade (Ic comunicaçOo, homem que realrnente fazia jus no
nagistério e ii direçiio do estahelecimento, pelos dotes que exornarn
a sun pessoa. E o cl ue tenho a lainentar é que (( motivo alegado
contra a sua norneacOo seja tOo scm consistCncia. Alega-se que esta
nomeaciio fere os mais sadios princIpiOS de brasilidade e lie nacio-
nalismo, por se tratar de urn estrangeiro. Mas é urn estrangeiro
unemnalizado, quc ha longos anos vive aqui no Brasil, sacrificando-se
p(lo povo hrasileiro . Mais alto do que sua carteira (Ic nacionali-
zaçOo, fala o sellcoracOo lie autêntico brasileiro, muito rnais bra-
sileiro que 0 lie inuitos que vivern a vender o Brasil ao estrangciro,
corno no caso (10 contrabando. E larnentOvel, prof tin darnente la-
iitnta"el quc vcnliam atacar uina pessoa, alcgan (10 razoes lie tOo
j)oUC( consistencia. Espero que inotivos (lessa categoi'ia ni'io sejam
tnaiS ti-azidosoc sin 'I'iibuna

Gonieiilu Discurso do 1)epulado .JeIl000li Santos

0 SR. JOSÉ BOTELHO: Sr. Presidente, Srs. Deputados.

Subo ii Tribuna Para encarninhar a votacOo do Requerirnen-
to (1(1 I)cputado Sette de Barros, corn o qual me solidarizo.

Aproveitando o cnsejo, quero voltar no assunto que jO ventilei
lesta Tribuna no din dc hoje e de que os Srs. Deputados já toma-
rain conhecimento. Ti-ala-se (10 drama que se desenrola na
ininha distante e populosa cida(le do TriOngulo Mineiro, que se en-
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contra entre surpresa e contrariada e, mesino, po(lcria acrescentar,
revoltada ante a noticia da norneacão do Pc. Max Para Diretor do
ginásio (laquela localidade. Em que pese a legalidade do ato da
norneação ja referido, não é meu propósito vir a esta Tribuna para
discutir a legalidade on a ilegalidade do rnesmo. Mcu objetivo é
o de fazer, exclusivamente, o registro de um fato que vem aco-
bertado pela legalidade, mas que não deixa de ser uma aberra-
çäo, uma ocorrência passivel (Ic urn exarne mais profundo sobrc
problerna que envolve a educacão de urn povo, sobre prohiema
quc tern sentido de interesse nacional.

Desejo, inicialmente, larnentar as palavras ditas, aqui, pelo
rneu ilustre colega e prezado amigo, Deputado Jehovah Santos,
quando fez referências desairosas a urn ex-Diretor do ginásio esta-
dual (IC Araguari, o honraclo Professor Antonio Marques, Verea-
dor e Presidente da COrnara Municipal de Araguari.

Acredito (IUC S. Exa., no contato corn seus rnunIcipes, na
vivência de longos anos na nossa cidade comum, não foi suficiente-
rnente bern informado sobre cada urn de seus concidadãos. I)evo (liZer,
para conhecirnento da Casa e do rneu próprio amigo e ilustre co-
lega, que S. Exa. estO profundarnente enganado. 0 ex-Diretor do
colégio estadual de Araguari é urn hornern honrado, urn homeni
probo, urn hornern capaz c possui todos os requisitos morals e in-
telectuais para ser diretor de qualquer ginásio, não sO da cidade
de Araguari, rnas de qualquer outra localidade do Estado de Minas
Gerais. Haja vista o hrilhante concurso que fez, em que
alcançou o prirneiro lugar, realizado nesta Capital, corn a fina-
lidade de preencher a cadeira que rege no ginOsio. Come-
teu S. Exa. injustiças muito grandes, quando fez referências clesa-
bonadoras a conduta do Professor AntOnio Marques, que é, posso
afirmar, exemplar, e comigo está a opiniOo püblica de rninha ci-
dade. Quando fiz referência ao padre, cujo norne nOo consigo
pronunciar por ser dificil, bastante dificil - parece-me que o
chamarn Pc. Max - five 0 cuidado de nOo fazer rcferência a sua
COfl(lUta corno sacerdote, pois sei que nOo é problerna que inc
caiba exarninar desta Ti'ibuna, mas é assunto da sua Diocese, do
seu Bispo, enfiin, da nossa Igreja. Como cidadão, no entanto, a sua
atitude é urn tanto esquisita, desde que se vern intrornetendo na
vida politica do Municipio, criando problemas dentro do prOprio
ensino, turnultuando-o. Por isso, Srs. Deputados, V. Exas., ao acorn-
panharem esta polêmica, p0(1cm perceher que nas suas entrc-linhas
levc haver politica rnesrno

ACreilik) quc uU5t(. i calmente, urn evidente propOsito poli-
tico, porque o padre rec6rnnomead0 Para o cornando do ginásio
praticoU imediataiflente atos de prepotêflCia, atos de persegUicão
politica, suprirnindo direitos já consagrados. Por essa sua atitude,
a professora Wanda Pieruccetti, irma do Prefeito de Belo Horizonte,
iinpetrou contra o referido Diretor do ginOsio de Aragua

ri urn

inandado de seguranca, no resguardo dos seus direitos, por terem
sido suprimidas aulas a que tinha direito. Essa professOra é consa-
grada, de ha muito, como mestra eficiente cm nossa cidade. Pelo
simples fato de alguns professoreS se distanciafem da politica do-
minante no MunicipiO, o Diretor em referência destituiU-OS e cance-
Iou-lhes os contratOS.

Meu objetiVo, ao registrar CSSCS fatos, é tOo-sorncnte denun-
ciar a Nação urn erro adinitido pela própria 'ConstitUicOO sobre
assunto de tanta importàflcia e que tern relacão direta ate corn

a seguraflca nacioflal, qual seja aquele de se confiarern estabele-
cinientoS de ensiflO do nosso Pals a homenS c lue nãO colnungani
corn nOSSOS sentirnefltos de brasilida(le, homens que não estão irn-
buidos do verdadeirO espirito nacionaliSta, congênito em cada bra-
sileiro. E, ao registrar tal assunto nesta Casa, a minha intencao não
e reclamar, e sirn registrar essc fato, Para conhecimento dcsta Casa
c, por conseguinte, do povo mineiro. Esse é, Srs. DeputadOS, o
retrato cia conviVêflCia harmoflioSa que (lizern haver por ai
e dos critérios que parecern mais urna sinfonia desarrnonioSa e quc
nOo se acaba. Era preferIvel quc tivCssernoS campo livrc Para a luta
cm terra firrne, que tivéssemoS condicOeS de profligar desta Tn-

buna, no radio e na televisäO, os erros do Governo atual. Politica-
mente, devo confessar, fui beneficiado pelo ato infeliz de no-
nieação do atual Diretor do ginOsio, pois a opiniO pdblica de minha
cidade pode fazer urn confronto entre o passado e 0 presente.
E, de fato, cia está atenta a este caso- Dentro em pouco - praza
aos céus que isto não acontcca - ha de esta Casa ter a oportUfli
(lade de tornar conhecirnCnto de outros fatos (lesagradáveis que virão,
por certo, a consideracão desta augusta Assembléia.

Disse o Sr. Deputado Aureliano Chaves (IUC está preso a
ARENA, por condicOeS histOricas. Guardadas as devidas proporcOes,
(Levi) ilizer que cstoU tambérn a cia preso, por coerCncia. A cia estoU
prCS() e carregO o encargo duro e pCSa(1O de dizer ao povo que sou
homern da Revolucão, que sou da ARENA. E preciso que por esta
Tribuna desfilern todos os DeputadoS de todos os partidos e mesmo
aqueles qUe se acham li gados a politica do atual Governo e que
digarn estar vinculados 	 ARENA, on por sua condicão histórica,
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on por cocrência. Essa seria a definiçIo razoávcl, justa, que dana
a idéia dos bons propósitos que possuem, lutando pelo engrandeci-
inento do scu Pantido.

Agriculturci e Trcinsporte

0 SR. 1\IOREIRA JUNIOR: Sr. Presidente, Srs. Deputados

Em 20 de dezembro (Ic 1955, .subi a esta Tribuna para pro-
nunciar longo (iiscurso, através (10 qual abordei o cruciante abando-
no (le nossa agnicultura, trazendo a lume o fruto de minhas obser-
vaçOes pessoais, colhidas cm minhas viagens pelo interior do Es-
tado durante 6 anos, on seja, desde 1949, quando assumi uina Ca-
(leira nesta (louta Assembléja.

Prouve a Deus c ao povo que represento que mais Uina vez
viesse a esta Trihuna pana abordar o mesmo terna, nesta horn grave
c dc perspectivas sombrias, visto que o problema agrário continua
ainda no compasso (ic espera, diante die urna cnise que vem asfi-
xiando a classe trabaihadora.

Naquela oportunidade, Sr. l'residente c Srs. Deputados, em
(I1SCUr50 de 2 horas, verhcrci contra o abandono da agricultura e
(lenuncici faihas de nossa Ináquina administrativa, entre as quais
a omiss5o da Secretaria da Agnicultura, citando fatos de estarre-
cer. Indo mais além, censurej nossos homens piiblicos pela incdria
e pela inércia. Hoje, (lecorridos quase 11 anos, nSo usaria voca-
bulánio tao candente nas minhas criticas, porque nesse interregno
compreendi que nSo temos material humano capaz de produzir
o desenvolvimento de urn momento para outro. 0 terreno terá
quc ser conquistado, nSo em arrancadas violentas, mas em caminha-
(las compassaclas, preparando-se os homens para essa alta miss5o.

Como nunca foi do meu feitio criticar scm oferecer o remé-
(ho, level anos viajando e observanclo in loco a odisséia do nosso
rurIcola, esse henOi anônimo, ahandonado pelos poderes pñblicos,
do qual ainda esperamos o milagrc de scus esforços para 0 abas-
tecimento das cidacles. J)epois de longos estudos, cheguci a con-
clusão (IC que, sornente sugerindo a criaçSo do cadastro rural ou for-
inulñrio anual (10 agricultor, corneçariamos a recuperar o tempo
per(Iidlo, argurnentando coin seguintes palavras: "Vamos conhe-
cer, pela pnimeira vez, a real situaç5o dos camponeses, que, já pode-
mOS irnaginar, é a mais tétrica possivel". Foi assim que, após 0
(liscurso (IC justificaçSo, apresentei o Projeto que, nesta Casa,

- 135 -

l(CcbUU () dl. 53I. (Ill 20-121955,relativo ii criacSO do referido

cadastro.
Desde cntão cornecoU tambéni a nossa odisséia nesta Casa.

0 Projeto, classificado ate de malfadado por uns, não consegUia o
trãmite normal. Era urna espécie (le coisa nova que, no invéS de
convencer, atemorizaVa, c alegavam outroS quc Os agnicultoreS nSo

se subrnetcnialfl as indagacöcs Coflhi(IOS no cadastro. Não desani-
mamos, porérn, e fomos ate no Presidente do Rcpdblica de entSo,
a cjucm fizemos urna explanacao sobre a jmportâflCia (in aplicacao
do cadastro, n5o so no nosso Estado, mas cm todo o Pals. S. Exa.
nSo sO dernonstrou o sen entusiasmo, corno mandou chamar 0 seu
Ministro do Agnicultflra, a quem entregoU pessoalifleflte o nOSSO
(lossie, coin rccoincndacSo de cstudos par posterior aplicacSo
no territOrio nacional. Foi assirn iniciado o processo naquela Pasta,
inas a saIda (10 Ministro, logo depois, c a entrada (IC oulro fizemain coin

que nSo acompanhOSsemo s o andarncnto do expediente. A instabili-
(ladle da politica nacioflal c a 5UCCSSSO normal on acidental dos

presidentcs tarnhéin contrihuii'alfl porn 0 retar(lamCfltO (in aplica-
çSo do cadastro rural. EntrernenteS, não perdiamoS a esperanca
de ver urn dm vitoriosa a nossa sugestOo, dial por que, a cada su-
cess5o (Ic prcsidente, enviávarnoS ou entregOvarnOs pessoalmente o tra-
baiho, naquela ocasiäo mandado impnilnir em livretos pelo Gover-
nador (10 Estado, contenilo o Projeto 538 e o discurso de apresen-
IacSo, justificandoo.

Do rnesrflO inodo, entregáVarnos urn livreto a cada governa-
don elcito, sucessivaiflente, neste Estado e aos respectivos secretâ-
FiOS (la Agricultura, dos quais guardanios pronunciamentoS encora-
jadores.

F'elizrnente, Sr. Presidentc e Srs. Deputados, podernos hoje
rcgozijar-nos corn a aplicacao do (adastro rural preconizado no
nosso modesto trabalho, através dos orgãos recérn-cniados pelo atual
Governo Federal: o Estatuto da Terra c o Instituto Brasileiro dc
flcforma AgrOria (IBRA), quc iniciam assiin Os primeiros passos
no sentido da rccuperacSO de nossa exaurida e abandonada
a gricultura, causa da inquietacSo social quc se agrava a cada dia
iue passa. Entusiastas do cadastro rural, chegarnos a considerá-lo,
após longa dissertacão sobre sun vital importânCia, corno a tOhua
dc salvaçiio

Foi coin conviccSO quc nos inspiramoS a apresentar
aq twle trabaiho em favor da implantaçSo do cadastro rural C

Iiojc nos congratularnos coin Executivo Federal, que transformoU cm
rcalidade essa importantc inovaçSo no setor agnOrio do Pals, pedindo
yen ja palo len neste instafite 0 scguill te trecho do men pronuflcia-
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mento anterior: "De posse desses clenientos, pala eujo lim o Go-
verno deverá dedicar o seu rnáxiino interesse, os hornens p6b1icos,
os secrctários de Estado podero afinal beber, na fonte cristalina,
reunidos eni uma mesa-redonda, os dados necessários a solucSo ik
seus problernas, cujas incógnitas vêm desafiando, desde rernotas
eras, no Brash, a capacidade administrativa dos nossos homens,
por mais bern inlencionados que sejam. Cada urn receberá, pela pri-
meira vez, o seu quinhSo de subsidios para estudo e solucSo equSni-
me, entrosados todos numa perfeita e rigida comunh5o de obje-
tivos".

Evidentemente, Sr. Presidente e Srs. Deputados, a crise que
dia a dia se aceicra no setor da agricultura em nosso Pals vern de
longa data, ou, para ser mais preciso, desde 1854, quando, pela Lei
de Eusébio (IC Queirós, foi proibida a entrada de navios negreiros
em nosso Pals. Esse foi o primeiro impacto, visto que a outrora
próspera agricultura, corn preços baixos, se alicerçava no braco do
escravo, ou seja, no mao-de-ohi-a gratuita. 0 segundo impacto foi
em 1871, quando Se instituiu a Lei do Ventre Livre, do Visconde
do Rio Branco. Finalmente, em 1888, foi assinada a Lei que pôs
termo a escravidão.

Comecon dai o declinio de nossa agricultura. Na ausêneia
(IC qualquer lei on medida por Porte de todos os governos, desde
a ProclarnaçSo da Repñhlica, para fixar o hornern na terra, teve
inicio o êxodo rural. Fazendas ciue nos tempos áureos tinham 40
ou 50 hornens pam-a os trahaihos da terra, nos dias atuais não contam
sequer corn 10 agregados. Ha uma infinidade delas, como nos foi
(lado observar cm nossas viagens, que so contarn corn os braços
(10 dono, de sua muiher e filhos, que nelas trabaiharn apenas para
o sustento próprio. Nada podem enviar para Os mercados consu-
midores, em. virtude do processo de produçSo para sua subsistência.

A falta de financiamento para os agricultores, por parte dos
hancos oficiajs, é outro problema a merecer a atençSo dos governos.
o que existe, em base minima, perde seu conteOdo pela burocra-
cia inoperante. Ha dias, procurou-me um agricultor da Zona do
Mata, trazendo nas m5os 0 livreto que distribul ha onze anos, con-
tendo aquele trahaiho que apresentamos em favor do homem (10
campo c da aplicaçSo do cadastro rural. Veio a nossa procura
certo de que, decorrido tanto tempo, a partir da data em que con-
denarnos o ahandono em que se ahava a lavoura, pudesse ele en-
contrar uma solução pal-a sua aflitiva situacSo. Contou-me que
recorrera a agência do Banco do Brasil de sua localidade, onde, após
longo processamento, conseguira urn empréstirno para o plantio de
cana e o beneficiamento do acOcar. Tudo Ihe correra beni. 0 tempo
ajudou e a coiheita foi dadivosa. Mostrou-me as mSos calosas, pro-
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vCflJ(ntcs di SCU eslafaiitc tiabaiho (he 16 horas por dia. Porérn,
c1uando chcgou 0 momento (he vender 0 açOcar, nao encontrou nm-
guém que 0 comprasse pelo preco oficial e, para não perder a sua
produçao, vcndeu-a por preco vii, toman(lO prejuizo na transacao.
Certo e avisado (IC que o Banco (to Brasil nSo ihe prorrogaria o
prazo para pagarnento do empréstilno, não cncontrOu outro remé-
(ho senão recorrer a empréstirnO corn paiticulares S razao de 8%
ao lflêS. Liquidou o compromnisSo com o referido Banco, que so
transaciona na base de prazo fatal, mas adquiriu outra divida mais
thficil de pagar, pelos juros escorchantes. Pelo nienos visOU coo-
temporizar a perda de sun gleha, enquanto vinha a esta Capital,
em husca de recurso salvador. Procurava agora o liomem que na-
quele livreto condenara a ineir!a dos nossos administradores. Des-
conhecendo CU, ate a presente data, qualquer medida de protecSo
ao aqricultor, lernljrei-me, porém, (le que Sc encontra no momento,
a frente (Ia Secretaria (10 Agrieultura, um homern ligado as lides do
campo, ao qual, por feliz coincidência, cu oferecera o rnesrno livreto,
quando visitava sua fazenda, exatamente hO 10 anos, no MuniclpiO
(IC Curvelo. Foi urn raio de esperanca! Apresentei o desolado
agricultor a S. Exa., acreseentando que se tratava de urn daqueles
herOis anônifliOs cia terra cujo abandono descrevi no mcu traba-
iho. Queria dc apenas urn empréstirflo corn juros mais suaves, a
fbi de poder reembolsar aqueles clue ihe emprestararn dinheiro a
8% ao mês e, corn isto, salvar sua propriedade. Infelizrncnte, esta
tentativa nSo logrou êxito, tendo o ilustre SccretOrio enumerado
OS (Iificulda(Ies dc sua Pasta, onde nSo hO recursos para lois fins.
Sugeriu, entretanto, condoido (10 situaçSo (10 meu aprescntado, que
dc procurasse determinado banco particular desta Capital, puis,
corn o prestlgio do parlamcfltar, c'ue (leveria acompanha-lo, talvez
conseguisse o almejado crnpréstimo. Felizmente, nSo foi prcciso
que cu esclarccesse a inexistência ahsoluta do meu prestigio nessa
area, pois o agricultor, jO marcado por urn banco anterior e conhe-
cendo bern a burocracia do mecanismo bancOrio, decidiu retornar
imediatamente a sua terra, antes que sua perrnanência nesla Capital
pudesse compromcter mais ainda as suas depauperadas econoinias.

E mais urn abnegado agricultor quc, indubitavelmente, se
incorpora Squela rnaioria ahandonada que vive a mIngua de recursos
e de qualquer assistência por porte do Governo, passando a plantar
apenas para o scu prOpriO sustento.

Por esse exemplo, podemos compreender a real situaçOo das
atividades agrOrias.

A produçSo agricola vem caindo assustadoramentc, por falta
(le estimnulo, e (hal a crise que podernos classificar (Ic nacional, poiS

o iioo, jO de minto opriniido, nbio tern inais recursos para fazer
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face ao elevaclo custo dc vida que at aora nenhum governo
conseguiu deter. Os vencimentos dos assalariados nao acornpanharn
essa vertiginosa alta do custo de vida, e os aurnentos conceclidos aos
servidores publicos, em bases minimas, não tern correspondido as
suas necessidades. A situaço nos campos é desesperadora, e 0
CxodO continua a desafiar os hornens pñblicos. Acossados pela forne
e pela miséria, OS camponeses fogem para as cidades, oncte a situa-
çiio no é tambérn anirnadora, pois estas tambCrn sofrern as conse-
qilCncias cia queda da produçao agricola. Esse 0 quadro que des-
crcvi hi 11 anos e cue atinge agora ma jor gravidade. NCo
é segredo pam niguém Todoa s(ntern A proposito, lerei urn re-
rorte do jornal Eslado nc Mino . d' 'I (Io (orient(-, sob a cpi-
grafe Jinagens dci Cidwie:

"Os párias, mnais nunIcrosu: ([0 ([Hr sc puck imnaginar, pci-
manecern apáticos, a espera (Ia mode, abs degraus mais baixos
(Ia misCria humana Vein dos mais diversos pontos desse irnenso
hospital, quc é o Brasil, e aqui chegam Ii procura de ti'atarnento. A
(ioença de quase todos, no fundo, é uma so: desnutriciio. Fogern
(Ia fome e chegam a Belo Horizonte, mal sabendo que taml)érn
aqui a encontrarOo. Scm rasa, scm roupa, scm emprego, estôrnago
vazio, des se deixarn ficar nos passeios, nos vOos das portas, em
terrenos haldios, sQl) pontes e v:adutos, esperando, esperando"

Tudo isso é conseqOCncia cia falta de produçao agricola, que
nOo acompanhou o indice demográfico do Pals. Todos Os setores
sentem, corn ma jor intensidade, nos nossos dia, a precariedade dos
nossos campos. A indOstria, antes promissora e em franco desen-
volvimento, sofre agora 0 inipacto (Ia ciesvinculaç5o da sua
coirmO: a agricultura. Isto porque, enquanto crescia, absorvendo
inclusive a rnao-de-obra oriunda do êxoclo rural, foi-se distanciando
cada vez mais cia agricultura que, ao invés de acompanhar 0 surto
industrial, regrediu pela faita de braços, ao mesmo tempo csquc-
cida dos poderes pdblicos. Vale dizer que a indOstria avancou, es-
quecenclo que o exCrcito cia retaguarda é que ahastece a linha de
frente, enviando Os alimentos indispensOveis ao sustento dos ho-
mens nela empregados; viu-se contida no sen avanço e sen parque
quase todo estã 0 beira da falência. Estamos agora importando
ate feijOo do Mexico. A clispensa de trabalhadores vern sendo feita
em rnassa, e as fObricas e ind0s[rias em funcionamento vein em-
pregando todos Os recursos, senão para sobreviver, pelo menos para
contemporizar o sen colapso total. 0 desernprego atingiu cifras as-
tronOmicas, aumentanclo 0 caudal (IC desesperados aqui e em todo
o interior do Estado.

1-JO aincla outro setor dos mais iinportantes das atividades
puhl icas que agora en Ira I aiiibni no terreno do colapso total, em
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ViVtU([( da folIo cia produçao igrIcola . E 0 (las ferrovias do Pals,
cujo parque iii comecou a desaparecer, prirneiro peia extincão dos
ramais antieconOmiCos, cujos dormnentes e trilhos jO comecaramn
a ser arrancados cm ritmo aeeleracio, e, segundo nos dO notIcia 0

ornal 0 Didrio desta Capital, ediçOo (le 27-1-1966, o Sr. Ministro
tia ViaçOo enviou ao Presidente cia RepOblica projeto (IC decreto,
proponclo ainda a extincCo (Ic mais 6.200 quilôrnetros, corresponden-
(10 praticamnente a 25% da extensCo total das linhas cia rede ferroviO-
mia. Assinala que a ferrovia mais extensa a ser suprimida é a
E.F. Leopoldina (1.130 km), seguida da Viacao Férrea Centro-Oeste,
antiga R.M.V. (1.115 km), enquanto algumas estradas corno a E.F.
Bragança e Madeira-Mamoré serOo totalmente suprimidas.

0 Sr. Jehovah Sari/os - Sr. l)eputado, V. Exa., na sna expla-
naçOo, cstO ciando uma grandc prova do scu profundo conhecimen-
to (10 problerna agrOrio do Pais e, muito particularmente, do Es-
laclo de Minas Gerais.

V. Exa. sabe meihor do que en que a producão de Minas
Gcrais temu dumninuido nestcs dltirnos anos, gl"aças 1100 so a falta de
assistCncia, como também a falta dc tCcnica de nossos lavradorcs;
V. Exa. sabe que a agricultura, hojc, deixa dc ser urna arte mdi-
nicntar no alcance de qualquer urn, para Sc transformiiar numa vei-
(IatIeil'a ciência. A agricultura hoje 1)reesa scm estu(Iada, bern corn-
prcendida, para que a plantacOo col'reSpofl(l]I, justamente, ao dcsejo
(10 agricultor (IC produzir em cxcesso. Em Minas Gerais, infeliz-
niente, aifl(Ia é arcaica a sua prOtica. V. Exa. sabe que nOo existe
cm Minas a irvigacOo. NOo hO, por conscquencia, a menor téc-
nica aconseihavel para que se possa produzir mais, principalmnente
qtmafl(lo Se tmata dc mecuperaç'Oo das tcrm'as jO plantadas, e de onde
o lavrador tudo tirou, scm nada dar. E o qUe nOo acontece no
Estado dc Sao Paulo, onde hO nina assistCncia técniea diOria, bern
compreendida pelos podercs pOblicos. AlCm disso, os técnieos for-
nla(los e diploinados pelas cscolas superiores nOo podem viver cmli
nosso Estado, diante do pouca remunemaciio que recebern. Esses
tCenicos jO se encontramn quase todos em Sao Paulo, na Agua Branca
e na Secretaria cia Agricultura claqucle Estado. Se o Estado inelhoi'
rcfllunel'assc os nossos tCcnicos c mncihor assistCncia dcssc aos in-
vmadores, por certo as terras produziriarn mais, e os Iavradores esta-
riam na sun labuta diana inais satisfeitos. Louvo o discurso de
V. Exa., que é oportuno e irnportante, porque a principal fonte ceo-
nômica, hoje, dc todo 0 povo, principalmente (10 povo bmasileiro,
C a agricultura. 0 (liscurso dc V. Exa., repito, é importante e opor-
tuno, porque vcm tiazer no conhecimento dos poderes pOblicos a
nccessi(la(ie que des têmu dc mclhor tmatar a terra e a lavoura,
auxiliando-as no mncdi(la do pnssivcl, corn financiamenlo e coin
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técnicos, para qii 	 iIflh1I. U stia
produçSo agrIcolU.

o SR. MOLL\ i: U)l 	 \.	 XU., fl(,i)i 	 i))1tH() JIIOVUII
Santos, corn o scu oportuno aparte, trouxe ao meu discurso urn
registro que não pude fazer nas minhas desataviadas palavras. V.
Exa. é um grande agricultor, nSo so em Minas Gerais coino, ainda,
no Estado de Situ Paulo, e pôde, fazendo urna cornparaçäo entre Os
Estados dc São Paulo e Minas Gerais, esciarecer a Casa sobre muitos
aspeetos relativos is agricultura do grande Estado vizinho.

Mais recentemente nos chega a noticia de que mais urna
tradicionol ferrovia acaba (le ser totalmente suprimida, on seja, a
Bahia—Minas, que tern mais de 500 quilômetros entrc a cidade mi-
neira de Araçuai e o Porto de Caravelas, no Estado da Bahia. 0
fechamento de mais essa ferrovia, tao arraigada na economia mi-
neira, causou, como é natural, uma perplexiclade geral. Nesse trecho,
várias oficinas foram fechadas, entre as quais as dos importantes
MunicIpios mineiros dc Teófilo Otoni e Ladainha. Fácil imaginar
o transtorno que essa medida estis acarretando aos ferroviisrios e suas
farnIlias, obrigados a abandonar as suas cidacles, removidos que
estiso sendo para outros setores cia V.F.C.0., is qua! a E.F.B.M.
fora recentemente incorporada. Várias cidades que se formararn
em funcão da antiga ferrovia estão corn o scu cornércio, colégios
c todos os setores de suas ativi(Iadcs publicas em pisnico.

0 quadro é confrangedor. 0 trabaiho pioneiro dos homens
c'ue rasgararn as nossas escarpas e transpuserarn Os nOSSOS vales,
plantando no solo os dormentes e, sobre estes, os trilhos das ferro-
vias, estis agora fadado ao fracasso. NSo ternos coragem de levar
avante as pontas (Ic trilhos que Os nossos antepassados nos legararn,
porque achaiisos rnais fiscil regredir, clesbaratando o caminho de
ferro que a des custou "sangue, suor e lisgrimas".

Pagarnos assim o duro preco do descuido dos nossos admi-
nistradores, no longo perlodo de urn século, em relaçiso is agricultu-
ra, hoje a causadora da crise industrial no Pals e do colapso das
ferrovias. Niso era necessisrio ser profeta para antever a crise
cm que ora se debatem as nossas ferrovias, na sua quase totalidade ens
regime de deficit, pois, no trabaiho por mim apresentado em
1955, nesta Casa, live o ensejo de pronunciar as seguintes pala-
vras, quando criticava o estaclo deplorisvel de nossa agricultura:
"His forçosamcntc, nisso tudo, graves erros, e sou levado a dizer
que o serviço fcrroviisrio no Brasil é dcsperdiçado, graças is faith nu
ornissSo absoluta das Secretarias de Agricultura no controle do pro-
duciso de certas mercadorias, em seus respectivos Estados. His cc-
rcais que podem ser perfeitarnente plantados em determinadas zonas,
para o ahastecimcnto dos habitantcs da localidade; no entanto, por

ksjthi 1& 1 ti j)ara ser snais justo, por falta dc orien-
taçiso dacjuelas Secret-arias, niso são iss vezes plantados, obrigando
rntiio as ferrovias a irem buscar o mesmo produto a dlistisflCias de
500 a 1 .000 quilometroS, ou bra do nosso Estado".

(orno se observa, Sr. Presidente e Srs. DeputadoS, a falta
arnento entre a agricultura e o setor ferroviisriO causou o de-

scquilihrio e 0 jis quaSe colapso (Ic ambos.
Os govern0, por sua vez, ao invés de incrementar a agricul-

turn, desde remotas eras, c, concornitafltdmeflte, detcrmiflar a mo-
clernizacao clas ferrovias no Pals, cinpregararn os seus esforcos na
pavirnentacao dos estradas (IC rodagem, muitas delas paralelas as
ferrovias, nunta politica fatal is sobi'evivênCia dessas ültimas, is (id

si obsoletas e deficitarias, desde his muito vivendo is iniflgUa (Ic pro-

dutos a gricolas a serein transportados, em face do diesaparecinlento
quase total da também abandona(ia agricultura. Criararn-se assim
dois meios de transporteS paralelos: o ferroviisrio c o rodoviisriO.
0 prirneiro, deficitisrio, pois todos nós sabemos que ele custein a sua
via permanente, todo o pessoal e complexos mecanismos, inclusi-
ve ate os guardas das passagens de nIvel. Quanto ao segundo,
desconhecensos a quanto rnontam as suas despesas corn pavirnenta-
ciio e conservacão, mas podemo acreditar que é tambérn, no ausén-
cia de publicaciso, altarnente cleficitario para os cofres do Tesouro.
Melhor politico seria o governo apareihar convenienternent e as icr-
rovias, como fizerani previdentemeilte os poises mais avancados
(to mUfl(lO, quer eletrificando-as, quer SUbStitUifl(IO suas misqui-
ntis a vaporpor locomotivas diesel, elétricas, de grande rendi-
mento, não se falando (10 sen traça(10 moderno que ihes permite
alcançar velocidade media de 100 quilômctroS horisrios, sendo
clue isa F'rança esta media C obtida em trens cargueiros. Esta seria
a politico certa para o Governo Federal, ao invCs de criar outra via
dispendiosa em trechos iS cortados pelas ferrovias. Para excm-
plificar, vamos citar a principal ferrovia (10 nosso Pals, a Central
In Brasil, escoihendo para uma li geira anislise o que cia oferece

(IC mais adiantado, ou seja, o trccho de bitola larga entre esta Ca-
pital e a (10 Estado da Guanabara. Nele corrc 0 seu melhor trem,

on seja, 0 inoxitlavel Vera Cruz, que gasta, fazendo apenas 6 pa-
radas nesse trecho de 640 kin, 13 horns, quandlo nSo his atraso.
Não consegue, corn 0 seu meihor trein, alcançar a media horisria de
50 quilômetrOS, niso se precisando falar dos scus trens de cargo.
FScil comprcender quc a Central (10 Brash, ccntenisria, niso con-
seguin ainda corrigir 0 scu traçado, que data de longa data, quando,
nao existindo os rnodernos tratores e misquiflas (he terraplenageIn,
rasgou encostas a poder apenas da enxada e da picai'eta, nuin
esforco hercisico di vcrdadeiros handeirantes. JA a rodovia as-
faltada que ll1( corn paralela no inesmo Irecho c Ihe faz concorrên-



cia (leSigual na disputa dos transpoite.s ecchcu uiodificac50 110
traçado, rC(luzindO a (liStãncia para 450 quilôinetros, Ifleflos 190
do (lue a feirovia, por onile Lill) ofliI)Us faz o percurso cm apenas
9 horns.

Nas demais ferrovias do grupo R F. F .S.A , (Ic bitola es-
treita, a vclocidade rnédH oo boa é dc ajnis 35 (itIiiôiucil-os,
em trens (IC passageiros.

NSo pOdeIll assirn ir, (ollipebEl' (0111 as todovias, tol
ti abanclono a que foram eclegadas Esias, pelas lacilidades (IUC lIfe-
reccm nos seus usuãrios, tornarn dos primeiras o ineihor frete c as
rnercadorias de transporte mais côrnodo Pot- incrivel que pareça,
e nSo encontrando assirn (IC pronto uma explicaçSo razoável, Os ca-
rninhöcs corn cargas e ain(IO corn scu niotorista e ajudante na ho-
Jéia, em trechos onde o frete ferroviário é mais harato, sohem nas
gÔn(lolas lie aço (las estradas, nos comhoios criados sob a deno-
iiiinaçSo de autotréns e neles percorrern longo itinerârio, apean-
(To no (lestino, para irem cntregar calmarnente e sem desgaste a
preciosa cargo, recchendo 0 pagamento do frete, (10 qua! tirarn Ulila
pequena porte para it ferrovia, ganhando urn 1)0111 lucro riessa
transação.

0 Sr. .JCJiOD(jJi Santos 	 V. Exa . 5010 quo csth ahoidando,
coin flluita oportunidade, assunto de grande ifllpOItâllcia . 1)e fato,
o sistema ferroviario hras j ie jr'o é arcaico. No Brasil existem to(ias
as bitolas, ilesilc 1,80 m ate GO cm. V. Exa. nSo dcsconhece que,
na Europa, em quase to(los Os poises, por convCnio feito, oncor-(laram Os interossados em fazer uma ünica bitola, que tern 1,22 in.
poe see a mais garanti(la, mais estável e que ma jor cquilihrio oh.'-
rece, proporc.ionando ma j or velocidade aos comboios. Dc modo
que os teens na Europa podem trafegar a 150 km por liora, enquan-
to no Brasil a media é de 35 km. Na Russia, tentaram bitola coin
1,40 m, que nSo ofereceu resultados positivos, senclo o transporte
fcrroviário daquele pals uni dos mais vagarosos. E por isso rnesnlo
(lue o sistema ferroviãrio do Brasil C atrasado: apresenta grande
varie(Iade de bitolas, o quc torna anticconomica a utilizaçao desse
transporte. As locomotivas que nos vêrn dos Estados Unidos são
feitas especialmente para o Brash, o quc torna oito a dez vezes mais
caro 0 seu custo. Isto é, de fato, preço mais elevado do que pagani
os europeus por bitolas deterrninadas pam urn metro e vinte (
(lois. Por esse motivo, OS esti'adas de ferro do Brasil são sempre
(]CfiCitiIrjas E o Governo estã procurando substituir esses ramais,
(I UC são eXcessivamentc prejudiciais, (10 ponto (IC vista econôrnico

V. Exa. citou, agora mesmo, algumas estradas de ferro quo
torn in Suprimi ilas poe ('sic motivo Por exemplo, a Estrada de Ferro
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.liindiai a !Iab(bc OO( i05 !(IpOi'taIItCs pontos (IC Silo Paulo que
('OntavaflI cOil) ü jamal (IC !igarao ferroviaria que foi substituido
Ao !ado (lessa eslra(la, foi implantada urna ro(IOVia que está pres-
tando Os rnelhorcs scrviços, muito superiores aos quc prestava a
(strada de ferro, altamente deficitãria. E pot' isto que o Governo
011(10 suprimindo esses ramais C OS vet)) substituindo por rodovias
00 lado (lessas mesmas estradas, por serern mais CCOfl6U1iCaS, pOSsi-

1,ilitarcin ma j or rapidcz no transporte e prestarem rnelhores ser-
viços a populacao dc Minas Gerais. Alérn disso, cstbio próximaS
as !aZCn(Ias que geralmente produzern cereals, facilitando assirn
SCU transporte para Os mercados maiS importantes. ELL agradeco
iiiais urna vez o aparte que V. Exa. me COflcC(ICU.

0 SR. MOREIRA JUNIOR ELL inc sinto sobrernodo hon-
0(10 corn o segundo aparte dc V. Exa. e devo agradecer Os dados

picciosos que ti'az para complementar OS incus estudos. V. Exa.
(!Issc dos vantagens das rodovias sobre as ferrovias. Entretanto, devo
esciarecer que os governoS não rernodelararn as nossas ferrovias,
ainda poSSuifl(lO uma grande porte dc rnáquinas a vapor, esperan(lO
a suit suhstituiçao pelas Diesel elétricas. Sent duvida, se nossas
ferrovins tivessem sido melhoradas no seu traçado, conseguindo
assill) major vclocidacie, os agricultores e outros usuãrios dariain
preferCncia a elas.

Entendo, nobre Deputado, quc o Governo deveria, prirneiro,
cuidar (las ferrovias, em vez dc Sc voltar para esse outro tipo
dc transportc, o rodoviãrio, cujo tracado e conscrvação custam
somas fahulosas no nosso Tesouro, que jã area corn o onus das ferro-
vias (leficientes, a espera de sua rernodelaçao. A meihor politico
qUe o Governo deveria adotar seria recuperar as nossas fcrrovias,
ibrindo estradas de rodagem somente em zonas niio servidas
j)Oi' aquelas, VOItafl(IO, 00 iilCSiflO tempo, it sua atencSo no
scntido de salvar a agricultura, porquc uma agricultura produzin-
do cm alto escala dana servico nSo so as fcrrovias, mas tambérn
55 ro(loViaS, nas respectivas rcgiOcs. NSo pollemos afirmar que
o carregamento de caminhOes pelas feriovias esteja errado e ate
respeitamos a possibilidade do existCncia de qualquer parecel' tee-
nico nesse sentido. Ate porque se sahe que superestradas, em outros
paises, utilizain-se (tCsse sisterna. Mas ali o traçado ferroviário é
rnodcrno e ohedece a outras condiçoes. A imprcssSo que ternos é
it de que ha urn contra-senso nisso tu(Io. NSo é possivel que as
ferrovias vilipendiadas, maltratadas, abandonadas e criticadas acer-
hamcnlc pelas suas naturais deficiências, já as portas do colapso
total, venham ainda a transportar caminhOes corn cargas sobre seus
vagoes, exatatitente nos trechos ondc poderiam veneer a disputa
(Ic cargas corn OS rodovias, suas rivais. A inovaçiio nos parece de-
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saconselhável, pois é quase inacreditvI qiw Ujil caininhiao, cuja
tarn JA é por si de gran(le porte, acrescida de sua lotaçiio, possa
ganhar born lucro viajando sobre as rodas de urn trem. Somente
urna ferrovia altamente deficitária, coberta pelo clinheiro dos cofres
publicos e mal aproveitada, par n5o clizer malbaratada, poderã
oI'erccer essas vantagens a velcuios rodoviários. Dal podemos con-
(iuir que as nossas ferrovias, hem apareihadas, retificadas nos seus
perfis e ganhanclo a velocidade media já alcançada pcias suas con-
gCneres estrangeiras, modernizadas, atrairiam a preferência do pñ-
hiico e dos setores da produçibo.

Sornos assirn favorável a que o Governo suspenda a sua
politica dc extinção das ferrovias, pois isso vern causando o pibnico
nibo so na famIlia ferroviãria, mas em todos os setores da economia
nacional. Procurando impulsionar a reduperacão das ferrovias, es-
taremos ao mesmo tempo inerementando a agricultura, cujas defl-
ciências tern siclo a causa (Ic toclos os males em nosso Pals.

Como já dernonstrei, nibo sou apologista da critica scm su-
gene o renié(lio. Ha tanto tempo, quando denunciei a omissäo re-
lativa a agricultura, sugeri a criaçiio do cadastro rural, corno ponto
(IC partida para a rccuperaçiio (Jesse importante e vital setor de
urn pals. Felizmente, nesta altura, ja deve estar o Governo debru-
cado sobre Os cadastros recoihidos atravCs (10 IBRA, buscando a
solucibo on aplieaçiio de iiiedids salvadoras

Diante do exposto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, terei a hon-
ra de encaniinhar ib consideraço cia Casa, oportunamente, o seguin-
te Requcrirnento:

"Exrno. Sr. Presidente cia Assemhléia Legislativa do Estado
(IC Minas Gerais

0 I)eputado que este suhscreve, na forma regimental c dcvi-
daniente ap'udo, r 1:I i r fl( li(ad() t (oniisao de \gricnitura
o seguinte:

a) 	 sUg(shII) !)11'U (IU( ZIquelc O1R0 	 V(fliCO prolliova ulna
viagern (IC conhecinlcnt() e obs&rvaçoes aos palses dc agricultura
desenvolvida e mecanizada;

h) que essa viagern se realize, principalmente, pelos paises
curopeus: Itália, Franca, Alemanha e Inglaterra;

c) que, no relatório a ser apresentado após a realização des-
sa viagern, seja analisado o processo de transportes ferroviários
naqucles palses, em conexäo corn as observaçOes do setor agro-
pccuzinio;

It)

ii) 	 vt Ii II:Ijjjj ii itiiu1adc on não dos transporteS rodo-

VI ml	 ii I pIOICSS(( Ic 1)roduç ao agricola, cbs areas produtoras aos

((1111 .1S consuniidores;
c) estudo cletaihado do problematica da assistCncia social

honiem (10 campo, naqueles paiseS;
análise sucinta do niccafliSfllO dos eni iclacles ecOfl6flhIcO-

[j iti iItI5, b1flCOS, coinpanhias dc jnvcstiinento, organiSmOs (IC

finanri;imelltos pibblicos oil privalios nas atividades financiáveiS da
pFoIIUça() agrOpectianiti;

g) a comisSibO, par essa viagern, terá autonomia para requi-
sital', pelo menos, (lois especialistas ciii agl'opeCuaria c transportes,
para assessoraniento na ohscrvacao dos prohiemas relacionadlOS corn
csscs setores de atividades naqueles paises."

A sugesto, que se fundamenta no mais alto espirito de pa-
Iriotisiflo, dcriva sobretudo de uma experiência no trato desse pro-
blerna, ha longos anos. 0 que tenho lido sobre os processoS de pro-
duçiio nas areas ruraiS daqueles paises justifica, plenamente, 0

fl(queliIllCfltO
Em prinleirO lugar, porque a Itlia, a Franca, a Alernanha e a

Inglaterra vivern niilenal'iliCfltC aperfeicoando os mCtodos de tra-
halho no camupo, dernonstrando ao munclo Judo aquilo que a sun
tCcnica, a sua mecanizacibo, o seu método de financiamentO aO tra-
balho rural, hem corno Os seus modernos meios de transporteS po-
mleni oferecer aos paises ainda n5o inseridos no processo de dviii-

all (10 Ocidente
Em segundo lugar, a observacno 10(01 (le problemas ainda

na4I t tnliceidos em poises ou Estados como o nosso serve dc fundo
detitanstrativo porn o encaminhamento (IC solucöes que todos nós
alniejamos, a fbi (le (lilninar as tensOes sociais nas areas rurais

(IC nosso Estado. GostanialilOS (le lembrar, aqui, a preciosa colabo-
ração dos ernincntes colegas do Cornissão de Siderurgia, após a
rcalizaçibo die suaS duos viagens ao exterior, em busca dc uma
cXpcII(flCia ainda não alingicla pa' . nós

No niomento - não C demais salientar - encontra-se na veiha
ii Senador Milton Campos, em vi, especificamente de oh-

s(rvaçao tin funcionanicflto (10 Congresso Lcgislativo (IC vários

poises. Pergunto, cntão, por ciue não irernos nós verificar, in loco,
o sistenia tic modernizacao dos setores agropecuárioS e de trans-
porles naqucles paises? Nossa agnicultura, lradicionalmeflte vincula-
ia a rnCtodos mudinientares (le pmo(luçaO, ncccssita da aplicação de

IIIIVUS in11uIultUtoS 	 clUICUS, de translIolIls, (le towercitilizacan,
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de arn1azenaenj e de finai unl(, )r (JUfl sir (IU',',(SPi• OCPSSOS arcaicos, n5o mais condizenits coin a icalidade cm qe vi-
vemos.

Para corroborni- a afirmaçäo que fizeinos dc ciue a agricuilu-
ia se encontra unferiorizada cm reiaçilo acts demais órgSos respon-
sáveis pela adininistraçao estadual, é bastante verificar, nos dacios
ahaixo transcrilos, que a Secrelaria cia Agricultura tern consignaclos,
no Orçamcnto para 1966, apenas 18,9 bllhöes, situando-se, portanto,
em 7.9 lugar, dentro dos investimentos publicos estaduais.

Eis como se encontra a agricultura em Minas Gerais, ficando
patente a necessiclade cia concretizacao do Requcilnunto que ir(uios
apresentar a eonsideracilo cia Casa.

Evidentenientc, a argunlenlaçjjo do iiieu d is(urso podcra ser-
vir de documento básico S critica C aos especialisias quo, se chili-
cam ao exame e S anilhise dos probiemas agropeCuarlo., (lii eon(Xa()
C)fl1 U.S 9(LOi(S (IC ii'aiispoi'tis ((fl 01)550 ESla)I))

	

Orçanient 	 (To 1Slad() para	 1966

I	 Secrctaria cia Fazenda ........... 	 129.731.301.913
2	 Secretaria cia Eciucaç.5o........... 	 75. 347. 687. 014

	

3 - Secretaria cia Administraçilo ....... 	 11.669.562.292

4 - Secretaria cias Comunicacocs e Obras Pii-

	

biicas ..................... 	 36.557. 08-t. 974

	

5 - Secretaria do Sañde: ............ 	 29.265.839.110
6 - Secretariat cia Segurança Pilhlica: . 	 22.265.839.110

	

7 - Secretaria do Agricuitura......... 	 13.931.338200

8 - Secrctar ja do Desenvolvjinenjo EcoiiO-
mico- 	 .................... 	 1.575.010.153

9 - Secretaria do Ahastecimento e Crécljto

	

Rural..................... 	 187.479.200

Continuando, Sr. Presiciente, e aproveitanclo ainda 0 tempo
de que clisponho, passarei a Icr o uhiscurso por mi lli pronunciat)
aqui, clii dczemijio Ii 1955, con tido em hvrelo, nos seguinles tee-
inos:
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Irusil, I aai inihurcaçuo (f

i !abua c/c Scilvacdo (0 Cadcislro Rural)

I ,d\ oula Abanclonada e SilaS Verdadeiras Causas

Sr. p I - ( ,,, jdciitc, Srs . Deput atlos

f)esde que chcguei a esta augusta Assernhléia, eieito e jS re-
eleito pela confianca do povo que represeilto, nenhufii rilotivo mais
grave mc impele a ocupar a Tribuna do que este, cuja cxposicio

a lai.er.
0 assuiitci c'nquadra-se perfcilamentc no art. 91 do nosso

Ili'gim('fltO, destinado a niatéria de i'cicvante importSncia, e servii'-
-ic-S Ic justificativa ao Projeto que api(sciltarei clentro ciii pouco

Senão, vejanios:

Trago pant ii ifleU discurso SUhSI(II O S coihidos ilescic 1949,
('in c)hservaçocs C viagens pelo ESta(.I() . 	 Confesso que ia poderia
Ic 	 h-In profericlo a rum 	 lps lelio, Sc pudesse abandonar Os mditipios
I)i'OhIc ifl a s (10 poVd), notailaiiuii C (Ia ciasse que rc'prescil to. Silo
Lotus. poreni, de flu lureza urgente e 1150 peiniiteufl adiamciito

Agora, rcsolvi abrir parêIltCSC, nu iilciIloi', ILCS(lObrar-fllc cm
horas tomadas ao necessSi'io descanso, a fuji dc conipilur os clados
lundanientais as ininhas conclusöes

E venho asSim falar, Sr. Prcsidcntc, do angustioso probielila
dc nossa lavoura abanclonada poe lodos, inclusive 1)e1OS poderes
1(161 1Cm, gei'ando cm consequcllcia it exodo rural.

Como nicInI)I'o cIa CoiiiissSo dc Agricuitura nesta Casa, ITluito
iii in('(Ijta(iO sobrc o lenia do nicu discui'so, desde 11 (Ic agosto ul-
I 101)), quan(io o Sr. ScciclSrio das Finanças, convidado pain debater
assun In (he consideravel respOnsal) ililadc, thee Iuj'ou ncste i'ecinlo,
a cell a altura, clue a sun Sec retaria estava vazia de recursos finan-
eChos C (I l)aI'a 1)1)! vindlii (1 1)(ga1l1efl In dos funcionSrios, agua i'-
dava a safra do cafe, a fini (IC rcccbcr os ti'ibutos ncccssSrios no
('ulnprilnc'llto desse dever din Estaclo pal-a corn Os seus cleclicaclos
serviclores.

Franc'ainc nEc, Sr. Presiden Ic, liii con iissiio lIII' (Ic i Xml pci-
plexo, c, Sc sempre ahunenlci csperancas no soerguirnenlo economic))
tic \I inas Gerais e do Brasil, cstas se cstiolaram ante a i'ealiclade
('rucian IC, i'cvelada pelo ihistrc titular ci a Pasta das Financas
Eslanios, assiiil, no liniiar do CaoS, SC flaO jd engolfados neic . 	 A

tuaça Ici Ic' a a gra y a c-se cad-., veZ ma is, illfehizlncfl Ic . 	 Corno so-



— 119
148

bemos, J)elo Orcarnen to do Estad() 1a1'a o ano viiidoui'o, I'Cccn Ic-
11100 t	 aim'ujo ncsth Casa, o deficit iscende ,1 	 iii illiñes de
cruzeiros, superior ao (Jo aflo anterior. Vale dizer : os (ompi'o-inissos aSsutuidos polo Estado são StI I)e rjores 'I sua arrccadação.
Para ondo valnos? Talvez, abrir faléncia, corno já o fizera o Estarlo
(10 Amazonas, quc, impossil)ilfla dl () (IC governar por Si, solicitara,
através dos trés Poderes estatais, a lniervencão federal.

Po p onde temos do começar, para (lebelar a crise a erescer
(IC )no a ann? Exatamente pela lavoura, quo ainela é, apesar de mat
controlacla e possimanlente assistiela, o arrimo dos cofres do Estado,
para cuja safra (IC café, corno so viu, Inesmo 501) o risco das in-temperies, Sr apela corno redurso para o pagamento dos funcionthrios,
quo vivein horas do seriasapreensöes

Nada mais faltava para quo nossos olhos so abrissem.

E conio (ICVCIIIOS Coineçar J)ela lavoura, Segundo ininhas
palavi-as iniciais? Pelo levantainento estatistico da produção agrI-
cola, sent pois nada podeinos fazer neni planejar em favor
da recuperacao da lavouma, scm conliecci- sua real situaçiio quo,
posso antecipar corn ciência propria, é j)iOr do quc so imagina.

o Sr. Fleriwjzj M qia — V. Exa. permite-me (110 aparte?
o SR. MOREIBA JUNIOR - Não (leSejava pornhitir apartcs,

porque 0 mcu discurso é longo e talvez 0 tempo do que disponho
não seja suficiente. Alas perrnitirej, POP urna liheralidade para corn
o nobrc colega, 0 seu aparte, embora não pretenda fazer o mesmo
corn outros, porquc desejo terminar hoje as minhas consioloraçoes.

o Sr. Heriicmi Maia	 Então aguardaroj o final (10 discurso
de V. Exa. ; antes do V. Exa. torminar, olarci 0 meu aparle.

0 SR. MOREIRA JUNIOR -- Porfeitarncn[e.

Jã percorrj os quadrantes do nosso Estado, observarnl ( ) in loco
it situaçao dos nossos lavradores. Pemnoitej em algumas fazendas,
para erivar de perguntas 05 Sells prol)rietãr jos e conhocer a situação
(10 Vida (IC cada região

Tudo é desolação e ahandono Encontrci fazendas prOs-
peras, herdades do antepassaclos miens, cuja produção farta so
apwa no eficiência (Jo sua rnaqwnaria c medursos financeiros. São,
porém, escassas. A rnaiouia elas propriedacles rurais é cuidada
por fazencleiros scm recursos pai-a comprar sequer maqUiflas (ICboneficiai- cercais.

\ 1)opu1(ç) (hiS (aliII)((S é tjuiso nub. Encontrei fazen-

itijiis qUo já niio têni mais colOflOS, preparando des pmOprioS as
lormas, corn a muiher e Os filhos. 0 desflimO é perCdI)tIVe l em

10d05 COOl C1UCfl COflyOrSel

Alegam invariaveliflente quo, sent assistêildia e no falta dii
p lijs elornelltar orientacao por parte da Socretaria do AgricultUra,
iiai vale inaiS -,I pemi produzir i costa do dificuidados nao colllpefl-
sadas, e o filelilOr é restringir a pro(lucao ao nllnirno necessarlo:
ipenas ao susterito cia familia . Este é 0 quaolro dosoladOr ,I a
\,i(,:,  ibis lavradoreS e expliea a ra7.iO &,lfalta do gênoros para
(0(150010 nas ci(lades, cujo custo ebevado so dove a tao séria ano-
inalia . Pemnoitei em certa fazenda na Zona da Mata, onele coihi
illaiS urn subsidjo paPa estudo . Levantando-me lflLIit() cedo, corn o
objetivo do observar o fllovilnento do curral, deparei coin duos cam-
p000sas ni varanda do fazenda, cada 11010 dOIfl uma criafiça raqUl-

I ca ongafldlla(la cm suas cadeiras, fazendo 111110 sdplica ao pro-
prietario, men particular amigo, para llics (Jar 11111 litro tie bite,
pois sells respectiVoS filhos cstavalfl doontes - Notoi quo niinha
preseflca atmal)allloU o amigo, e sua resposta nSo foi dada ao apelo
das irnilheres. F'iquei meditando sobre o caso, cnquanto converse-
VahllOs sobre assuntoS (liferentos. Mas as niublicres, depois de illUitO
cspemar, i-esolvcmaln scr mais ineisivas no apobo, e desta feita o meu
auligo n5o teve outmo jeito senSo (bar ao eIflI)legado, quo so entregava
.I 	

do uma vaca, ordem do fornecer-ihes aquele preciosO oh-

i-nto. 	 Ob	 mhservei quo 	 ina preseflca, no rnOIllefltO, fora provi-
dencial Oquolas camPofles1s - l)e ontSo cm diante passei a ConS-
thur 0 porsOflagOfll curioso do Beremiz, do conto do Malba Tahan,
(01 0 Homeni Quo CulcuhwU - Tenho mesino volha inclinacSo pal-a
calcUlLir as doisas. Comecci, poiS, a conjoturar por que o fazen-
oleiro flies negaria o beito, so Cu estiveSSe ausento. Feitas perguflias
liãbois, fiquci sabendo quo as ñnicas fontes do renda do fazenda
tiam bite e café. Os grOos desto eSta'ai11 ospaihaibos nurn rctCn-
auto eiinentado. N ,,-to era grande a cotheita, podia ver-so, e creio

(1(1 0 a (1uabuiade 050 era nrnito boa . A pro(bUçaO do leite era (IC

UflS 50 litros oliCrios, toda ola enviada ao laticifliO fllaiS prOxlmo
Calculado tudo coin rapidez, café o leite a prcço do armazénS e
latic j flioS, cheguei C conclusibo do quo aqucie rneu amigo nCo podia
IleSlflO set, muito dadivoso 0111 robacSo a esses ünicos produtos,
sushentaculos do sua fazenda - Precisava pensar, mesmo diante do
nina visita - Tinha filhos estU(lafldO e casa alugada em Belo Hori-
zonte, corn despesas considemCVeiS. Esse agricultor é urn dos quo,
sacudindo Os ombros em sinab do desanuno, inc declarararn que a

V ida nas tazcndas é insuportCVel, coin a Secretaria dii AgricultUra
coIllpbelflfllCfitC omissa. Para aUflloflt(r a producao, nocessitava do
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(IC 1fliqui11as, ferraiiientas e Ii toi'es av nIiolos clu 001 Illillia)) It)
eruzeiros, maS nun salon onde arranjar 0 fleceSSlui() empréstiino

Na segun (Ia fazen da d a mesma zona, ofl(Ic pernoitei Celia viz.
notci que 0 gado estava dciunsiad an) eni C inagro, pelailo, COil) 0 co(1)0
einprelccid n e i'eluzei -il c	 Curioso, pei'Ufl 1(9 flO (lieU liosped ('I
que docnca era aquela 	 Disse-nic que era herança da pi'aga
Tagarta, (Ide, oito nieses antes. cIevoira P)lslos e lavouras da regiS
flUfli raio de lilais de 100 quilonletros Clainararn Os fazencleiros, jo-

dindo socorro, e seus brados ecnai'arn nesta Casa, inns nenhiniia
assistência ,I 	 flies pOde proporcion ar NSo llaV in farelinho,
lorta de algodSo, fnrragcns net)) oulros produtos Irremcdiavel-
inente ilesassistidos, 0 prejuizo foi incalculável .A propOsiln, leI')9
trecho do urna carla (ill( , reci'hi, tempos )1CiOlS, daqucli' 1t4l'iCUltOi',
cujas palavras constituiii, nn sun siiiijiloidadc, :1 \')r(tnhleil'a oilis-
séia da vida rural

Quanto 110 caso (1:15 1iai'tas, (ho-SI' 110(iS oil 01(1105 (111
1951.  Foi irnia verdadc'i ra calainidade, con toriiie VOd'ê V IU, 0 cslad
em que o gado ficou . Aquele gado (Inc voc'c' vii caindo o ielo foi
atacado pelo 	 (I CVI b S faT In de at linen to; n aqucla época,
so ell 	 umas 30 cabecas do g:obo, lodas yarns leiteirns . Outra
pi':iga que nos esti assolando muito este ann é a formiga sauva .
major porte dos pequeflOs propl'ie [,'trios flail 1)0(1cm combater esi a
praga, por nao terern recui'sos finaneeii'os, pois a forrnicida esfi
inuito cara e nao esta no alcnnc'c (hi illaioria . 	 AS l'Oç9iS ilc 10)110),
pomares e mesmo rafezais tern sido iriai'ti i'izados p01' esa pl'aga
Ha aflos atras foi a i)i'oca do café. No principlo oferecerarn-nos
alguns funcionários (10 serviço da broca, espaihando inseIic'da e
fllhtquinas, notes urn pouco de urn pleito c'leitoral do qua! n5o 1111'
Icuibro hem a data; ass im que passou () picito, vielain outros funcio-
nãrios recoihendo Os niesmos inseticidas e inãquinas, lbs ainda nSo
linharnos empregado 0 refei'ido 1'('lilCdiO. porque airida estava foin
(to tempo. Mesnio ass un, os funcion ar i OS 1110) SC COn fo I'll) a rant ci (Ii)
-I jiistificativa ; flieSiflO comigo SC (tell . Eu enlreguei, InnS
c'xigi deles 111)1 i'cciljo par (11 denunciS-los, iliaS houve amigos (j)i(
Inc aconsciharani a que nSo 0 fizesse, porcjue Os relatórios falsos que
des mandani para as Sc'creta rias ciani ISo hell) feitos, quc ()
blenia ia-me (In)' muitas dores de enhc'ca . 	 Outra Coisa (JUL' nos, 5

produtomes de café, ('St amos sofi'endo C n aban(1 OflO (jUd 0 prod itt))
1(111 experirncnlado . 	 Os lavradorc's ('stall sendo obrigados a ('Ut)')'-
ar o S(u piodulo pclos pi'ecos diUC OS cornpi'ailoi'es qudl'cnl . 	 NSo

obcdccei:i S cotucnu do produlo 	 Ac ho clue deve caber aos pocberes
coillpetentcs fazer nossa defesa, porque a nossa classc C ,1 	 S,t-
crificada, devido a falta dc compreensilo . 	 Ficain Os 1)rodutorcs
Sefil coragein de levar Os 111105 II)) (Oflhii'Cil)ldfl to (Ins IIOSSOS govc'mno.s
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I j11t 1(111 nuxill() aDS I1ICSOOS . VOCC (lao pode iIflhlgiflar o cornCrCio
estS, atraveSSafl(I 0 urn perlodo criti('o dcVi(1O ,'I lavoura."

iii) t a rinUtl"J fazenda, (Idic COflsi(Ii'I'ei urna (Ins fllaiS hem
0)9:111 z:,iins, corn ])out 	 dc cstatisiica c' node me dcmorei
,,,:,is olins, pude c'onhecei' de lUSt) a odisseia (lOS colonos e agi'egidos,

ii' sinaI, (Jos Ui us hi'))) tin Ladus que d'ncnn ti'ci . Nessa en tive a
pn'tunidade de confcc'cionar i'oni miriuia própria mao, a titubo do

('olabol'acao, urna foiha do pagarninto no fun do .sernana ,Anotados
us dndos foriiecidos, (l('duzidos Os eomprOfllisSoS, percebi que pnra
tins sobravarn quanhiaS irrisórias de millS ou rncnos 10 cruzciros
I)° outi'os, fla(la, C alguns ainda ficavarn ilevendo S fazerocla
Ahastec'iain-se (IC generos abirnenticioS, rouf)aS C reinCdios 0111 caSaS
gal'nnti(Ias pi'la fnzenda, distanles oito quilôiiieti'os, pan) 0 desconlo
cut 0 caso da farinScia ioi 0 clue nials lile (lespertou a
:)t(Ucao, j)(HS vci'ifiquci ChIC mntlitos carnj)OfleSeS tinharn (lebitO pal'a
,'si'onto dumnnte cinco anos, caso nan 1(dvicSscm outmas enfermi-

d1odes. NSo havia risco de calote, pois OS Ca)fipOfleSCS são SCl'ioS

', caqUanlo nun snldarn suns contas, Ii so aliandonam a fazenda
Isso prende aqueles homens no lugar, alcin das endernias que os
1150 deixarn

()utra v isita qtie Inc (ICiXOU vivaniente inlprd'SsiOfladO foi a
q i w fl y no Alto (10 Caparnó cut SOPé do Pico do Bandeira, 0

j;oilt(i lilIliS clevado dId) Brasil, nude enrontrei l'aI'iOS agricultor('s
dcstemidos que resolvi'am a scu 1110(10 as dificuldades daquela alta
l'c'giSo, par o CScO1irnefltO (IC Still pI'o(Iucuo . Eles IflesnioS Sc coliza-
i'nni, c'onseguindo mcios pal'a abi'ir cstmada nnquelas montanhas di-
hi'cis, Cli) dii'ccao ii flOVa rodoviii federal, denominada Paralelo 20,
cjiie liga flOSSa Capital a VitóI'ilL C que 1)01' alt POSSI1 a algumns (lezc-
n,s dc quhlSlfidti'(I)s . Aquiescendo 1)0 convitc dos inesmos, deSceIllOS
a sei'l'n pelo trecho jS construi(bo, ate cncontt'aninos as rniiqUinas por
iles conscguidas, quc deshmavaman) 0 carninho sinuoso. Aqueies
:,,'icultores, verdailc'iros al)nega(Ios, ofcl'eceramli-nle vibrante espe-
1: ,L,.Ulo ('iViCO, coino que (TCSCI'('VcfidlO, sob aquebe pico histoi'ico, a
L,'gcndn (IC nossa bandcii'a Ordem e Progresso. Apmirei, ainda,
qud' urn deles unl)ortara a usina hidrebetrica quo abastcce de lui
e forca o povoado daqucie S01)el'l)O pinacubo (IC Minas Gerais.

Prosseguindo nIb nuinlla jOi'llll(ln naquebe din, nutro cspeto-
cull) Inc cst'ava l'eservado uifl agricultoi', rcsi(i('fitC entre Manhuacu e
SilnonCsia, talllI)élfl I'CSOl\'ia a sell 	 S('ilS J)I'ObbeIliliS, supnindo
,s dcficiênciaS da Secretai'ia da EclucnçSo. Formou sua dniea
fiblia, c'onsti'iiiil urn pe(jueflO pl'C(IiO C' flele j nstalou. tudo a SUnS cx-
j)cnsaS, urna escola rural, onde cnconbrci uma centena tie criaflçaS
11CC ben do daqucla mnocn I'iCOS ensinamentos, veneendo o analfa-
IJCj 151110, (jtli' c'onsti Lw (101 flagebo em nosso Pals
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NSo poderia deixar dc assinala i v is I is que liz an lriét1u]t),
rica regiSo do Estado, quando represeniava esta douta Assenibléla eta
eXpOSicoes agropeeuir j s realizad as cm urn de sells tuna iCi pits
Encontrei ali OS mais poderosos pecuaristas (10 Estado ciii s'eiila-
deiro pSnico, ante a (leSvalorizacjjo (10 gaclo zchu naquela épnea
Embora afastado do métier, compreendi miii to antes que aqucia
valorizaç5o vertiginos, enddusan(io I) 4tt(i() zebu e abusando do
crédito aberto aos agricultores pelo principal (stai)clecinlenlo ban-
e(trio do Pals, haveria de reclundar ein fracasso. N5o era possivel
que urn boi pudesse valer entre 500 a urn rnithiio de cruzeiros e
houve rnesrno ate orgia, pois chegarani a regar os aninlais corn o
(telicioso chqinpagnc, importaclo, corno imporiados foram as
zebus cia India por altos preços, despercliçan(lo nossas divisas. ()
resultado da irnpreviclCneja rccaiu sobre OS ninhros do povo, sari] pit
a vitirna dos mails negócios, J)Ois 0 Pals n5o eflconti'ou out is cc-
curso senSo 0 tie perdoar it lamosa "divicla dos Peduarisias"

Gostei (in organização da Assoeiaçiio Rural, inanhida mis
pecuaristas, corno se fora urn "cartór jo (IC regisiro civil" - o nas-
citnento de cada animal é ali re gisti'ado, pelo niesmo j)l'occssn i
urn See huniano, anohando-se r ig rosanicnte OS rinmes de SCUS ascen-
denIes, 	 Oxalá tivesse o nosso Estaclo urna esl ist na I - ()perle a
patti conftolar a sun rnáquina administrativa

Citarei, apenas, o exeluplo de Iflais uiiit laz.en da, pa ia cii-
cerrar a scrie de mninlias visitas Esta flea no Norte d a Mi n as, zoria
pobre, como todos nós sabemus. Genie sofredora, nias boa, liospi -
taleira e honesia. 	 Iteuni-me a Varios fazciiclejros na casa onda
en inc achava hospedado 	 Conversibvnlnh)s muito sobre Iavoui'a
Todos desan j fl11( j os corn o Estado, em I'azijO cia faita de quaiquer
assistênc ja dos poderes pi'ibiieos 	 Muita terra Arida e pouca genie
par trabahlini'. A situaçSo c onfi gurava_se. au, mais angustiante.
Urn Into despertou-inc a cui'iosiijade . Toinévainos urn ioin café,
quando lhcs perguntei Sc era produt() ( lit regiSo . Niio, era impoltado
de Belo Horizonte 	 Estranliand it a longa dist5nc'j, (' o alto preco,
pergunici-ilies ainda Se 0 terreno flao dava café. 	 Bespnndcrarii_-me que n5o sab j amn ao cei'to, mas que nunea tinham expdl'imcntI(Io
Eslranliej tunis ainda . E 1)(111 liossIvel que naquelas [elms res-
sequlcias nSo medre essa rubiiicea; Inns a verdade C cjuc esse Into
levou-me a clescobrji' que nun exisle, na Secretal'jL( da Agriculmurti,
0 scrviço de aniilise ( l i tdi vahi dade de tem'ias, pain oriental , oiazen(1('j ml)
quanto a produtividade de seus terrenos on quanto as espCcies de cuT-
tura adaptáveis a cada região. Nem mesmo quanto a SeiTlentes, creio
possuir a Secretarja qualquer 6r-5o capaz dc fomnecC-la, suficienic-
wente, a toclas as zonas do Estaclo. Vi, sim, urn Iaboratório, no Fomen-
to Agricola Federal, pal' a seleç5n de semantes, nias inuito longe de

alend stun fiuttlidade, imis SU&I cripacidide C ainda muilo rcdu-

7i(Ia . 	 Constatti tanibCm naquele órgiio federal it cx istCncia de
I attics d eshin nibs its pabiuluias ag ricolas, eta numero tie 100, Para
atender ms fliunidipioS vizinhosne sin Capital. S1) itlugtiet Tal

nulutmo esta, pOl'Cfli, longe (IC operam a red ciiciIo econornica do

Estado.
A assistenc in a lavoui'a, mesint) ('ill bases loin irnaS, C consi-

dei'adrt inexishente . 0 pOtiCO que temoS Ciii csla(lo trnbrionario,

(flSaliifld() aintlit lflc(1 rosaruen he os passols,como uma crianca de

IOCSVS, C coinpai'ado a limit gota (IC rigun caindo no occtno

Ell , minlias longas camninliatlas pelo interior do Estailo, em
contain corn as agricultoics, heróis anon iinos c obseuros, rinotei
lacunas quc inc deixanafli estarrecido . A par dii olnissibo total do
Estado nu tie ausCnc iii compi eta da Secretal'ia (lit Agricultu ra,
apul'ei qoc neal no ititnnS C ol)rigatoi'i() o megistro das propriedades
iigiieoias naquele (ieparinln ell to, C "'7' (Jos fazendeimos nemn sabern

(ii t'xistefleiii (IC iflipresSoS lmra esse fins. Na medida (It) pus-
sivtI, tenho pi'iipordiofl ado pessoaliflen te it cada urn, corn a ininha
co!aboracSo espofltâflet o registi'o de prop i'ie(ladCS rurais na Se-
cmetai'ia, a fit de ficai'em habilitados a rcccl)ci' assistCnc'ua, quando
esia se homnal' i'ealidade . Tenho Icv'ado, nessa peregrinac5o, o portn-
. int1as (IC IIICU cairo SCiilpi'e t.'lieiO de vOrias sernentes quc consigo
aqui a acalit, para dcixar mu punhudo CIII ('ti(!a fnzerida luc visito

E eniti queavidez 0 fazefl(lCiI'O, abafl(lofl]i(l() e olvidado pom todos,
ii('ei In a modesta oferta ! Noto-Ihe a eXpl'cSSii() de alegria . Estou
(cr10 die (bile muitas das sernentes que distribul já se estäo tornando
inadeiras de lei, corno p01' ('xernplo o cetiro, a pei'oba, o jequitibá, o
jieriranda c ttifltttS outnas (tile apreri(li it tulinimar pelo SCU a lto valor

lCOiiÔllildO e aplicacao, (1U1'tifltd 0 !ongo C pi'OvCitOs() convlvio dentro
tie uma serraria, cuja producSo de 130 m3 mensais controlei corn
precisin mnternatica , Os faiendeiros desconheceifl rnuita coisa,
pots a Secrelarua, despi'ov ida (IC redumSos, prima pela indifcrcnça
nunma cfldofllr(iill,, fO!hCiti conteii(iO conseihos Otcis aos homens
Jo ('arnl)o, quanto no pmcpni'() dii 1dm, Cpoca da plantacao (I-Is

vii liii ins 	 espee it-s 	 ole 	 cei'ettis, 	 sobme 	 ap iculiurti, 	 avicultura, 	 I)(--

roan a. (OVU (i aS (lnençns (Iii! em i CitS tie catin megito etc. 	 Conside i

tim 	 ito pnmuanll' tt disserninacibo dc labs ohm](s, que ouso sugerir
futoin (nvci'flitdOi' do Estntlo uma laxa ou s&lo pni'a Sen CUStci() a
distmii)Uictto it cadaagniculioi' obmugatorialnente regiStra(I0 nn S -
cretruia, nos i)epartamefltOS (it' Produç50 Vegetal e Produce

Animal , 	 A propaganda escrita on falada tells umna importOflt
que mnuitos niio sabern estirnar. Devernos intensifieS-lit e estimuLit

corrohorar, cito urn fato ocorridoa iniciativn particular. 	 Pam 
cnrili 40. tX:] I ]tifldii te hit 10 anos . 	 Oovin en, casuahuente, em



reuniSo de farnilia, urn progi'ama (ic ru1 a quc tic leqciliiya
a :ilcnçao. 	 Rcfcrill-sc 	 i tipicullura 	 (olilinini (1)051 liios sabre
ii propricdade do in ci, s uits vantagcns corno aJim cn in (ic. Acres-
ccfliavij (]tic ii apictillura nSa cia uina cOisa Iraiialhosa, cial par que
todus devii , jani (tiliivai aiaihas, ainda quc ijara (1 proprio tISO.
i)c rilance cari'i as olhos no fundo de floSsa (hilCara. onde niinha
lilac, Por iniCiativa própria, on par fliaflia adquirjda cut sua
v1iia 1151 ia, hcrç natal, con serva scm pre ml caixotc cmii ahelliis,e nunca nos faiiou 111(1 cm cisa. So cia sabja lidar corn a calincia,
C 10(105 flóS [lii llamas nicil 0 (IC cliegar pci'to . 0 curioSo é quc as
tibeliias cram mansjnhis coin ininha mac. Dc j xavarn-na tirar () mei
sent ncnhuma rcaçtlo . F, par C oincidência, (rain tambin italianas.
Haviarn mesmo de COml)inar bciii, Comb 1)00.5 pal lid as . Logo apOs
aqucic !11ciiior5i donsciho do rOd io, fui ao quintal, aproXinlcj-me
do caixote de ahcihas para enfrcnt5-las daqucla data Ciii d ian Ic
Corn as primeiras aulas rcceb j das de minha mOe, resoivi ampliar o
"engenho" dela. Todos de casa aderiram. Ap rofunde j-rn, aciquiri
hula obra de Emilio Schenk, cspec'ia I ista alemSo no assun to, c, (111:111-
(10  ful convocado porn esta AscnihJéja cm 1949, jO esiOvanios (Wise-
gu indo produc5o anual (IC nina tonelada (IC me], ahastccen do ass iiii
uma boa pane da popuiaç50, exportando cera para o Rio de janciro
Eis a resultado da multiphc-ac5o de esforços . Mio resta (ll'ivida de
que trahaili5vanios urn pouco niais, pois nSo era muifo agrad5vt1
lcvantiir its 5 horas do manhO e aprovei tai' todos Os (10111 logos de
folga. Alas o resultaclo (10 trahalho compensou.

Agora pergunlo : quc podcreino.s esperar da agricul hiia cii-
treguc a Sua prOpria sorte, ahanclonada, SCifl onicntaç5o iic orgaos
responsOveis, scm livros, scm coisa aiguma? Os processos ate agora
usados silo os prirnitivos. Prevalecc it cnxada, e o carnponCs de-
pauperado, atacado de verminose, nOo tern mais força par goipear a
solo estorricado por estiagens proiongadas, qtic silo causadas pela
imprudente devastaciio de nossas inatas, pela queda lie perohas,
cedros, jc(lUitil)55, cm cujos claros n5o Sc plantain novas inudas on
sementes.

Corn esse sisteina rudirnentar, nao pO(lelfloS esperar que os
i)raços dos lavradorcs arranquem cia teira Onida o scu prOpnjo sus-
tcntc e manilern o cxccdcntc par as cidades consuni jdjias JO pus-
sou essc tempo. Sc cssc rncsmo camponCs conseguji- o aiinl(n[o para
si c a familia, quase scrnprc nurnei -osa, faz muito e podc considerar-se
um hcrOi . I-IS tainhéin Os quc flSo suportam Os encargos (10 cain P0.
A mOquina humana, mal ahinentada e (IcsCuidada, dcprcssa se des-
gasta, e nOo hO mais remédlio. Eis o motivo cia fuga de milhöes de
camponeses qtic procuram, conio fracassailos no vida rural, mu
abnigo nas cidacics que consumiram as suits encmgias e a moriiltide
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110 dumo ainanlio ila [dma . li n5o s5o mccebiclos corn as honras quc
iiimccii ii . Sibo licrois anOn imos, dc cujos sacri fIc ios c rncclalhas
canqu isladas ii inguim tonia conhccinicnlo

\aguciam pal' (SSas ruas, (liSptilando, alias 1144II1S da iioitc,
0111	 lugar 	 licl)liXO 	 tias 	 lililrqIJiSilS 	 iltis	 vitni nit s 	 (ic 	 luxo,
4)11 sub os laniosos vitidutos (Ia cidadc, ondc jO nSa cahc fllais
urn I ubcrculaso pal-a dci tar-sc nit pc(lra fi'ia, ao laclo claqucles corn-
panlieinos tie infomLOnio lime, dc cillios no ceti (IC fl(ISSO PStmut, jO
scm forcas ate para fcchO-los de todo, esperain cxalar o Sitiuio
suspila (111111(4 tla CidillId (jUt taniti exigiu (Idles, 11015 no pode
(4i(i'cder-llieS aiiipaio flu illisenia fle quc jO nSa fttzcm luais segnedo
E us cot -es phi hlicos, vazios, passarain a aguamilat, deltaixo dos ca -

a ansiada c'olheita (10 onto verde, puma alivio las financas e
saivacOo das folhas 1c pagainen to

Mio falemos apenas do Capital mineina. Vamos trasla-
ilam-nos a Capital federal, onde nOo usarei minhas expnessöes,
ponquc perd (lii colorido ante o 1)111110 corn quc a desc rcveu o sau-
doso csci - iioi-, jornalista c ex-I)eputado Humbento dc Campos, isso
Pill hllCfllbnilV(l ci'Onica plJl)Iica(la em Sen livro Os Patios, hO mais
(le  20 anos : "0 Rio dc Janeiro, a mctrópolc que se consid era urn dos
&n lros do civilizaçibo mais hcios (lit terra. fcrvilha (le indigentcs, de
iiarali I HaS, (IC esti-opiaclos, did ulcerosos, de mulhercs esquclCticas c
esfat-rapadas que ofcicccrn aos olhos dos visitantes urn dos mais
1(105 mel-cados d( i)o(iridi() lILIlIltifla, ciii tod C) 0 iflIlildib. Urn POVd)
qnc, nit suit major c'idadc, ainda n5o c-onstruiu um asilo puma scus
intl tgcntcs C 1)00 possui, apos quase ChICO séculos dc cxistência,
tint hospital puma its vitirnas (las enfcmrn idadcs mai s horripilantcs,
leiii, scm c1u ida, o dimcito tie pnomovcm festas populares puma esquc-
cci urn p0111(1 a stia própnia ii esgl-aca ; mas n5o tern, cviclen tcmcnte,
0 (14' convalar cstmangci-os e dc atrair Lui-istas, pala testemunhar
nSSa Illisemia dolorosa, que degenema, no tumulio dos festejos pro-
movidos pelos sadios, eni cspetOculo i'evoltantc c dcsurnano."

\T olt dillOsa outro trecho (IC uina segundo cronica do mesmo
aulom', pain n5to me dlistandiar do principal ohetivo do lneu discurso,
q mc e a I avon i-a a bt iid on ad a . 1)i z i a ci e "Ijrgc revel- it n ossa leg is-
laç'iio agmOni a • Sc C quc idgurna existe, digna cicstc norne" -

A tIosagcni il'Ofl 1(14 (II) Sau(IOSo hOiil(ill pui)liCO e tic lc'Ii-as bern
nos inostia, dccornitlos mais de 20 anus, ([UC Os flOSSOS hoinens,
icuuosarnene oti par incapacidade, nOo se (lispoern a solueionar 0
angustioso pmoblema agramlo Engavetarn-se todos Os projctos que se
icfeiciii ao nosso rnaior pmohi€iiia . E acrescentava aincla Humberto
de Canipos
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"A fauna poiltica do Brasil 6 pobre. Nato poscui i1ntes.
Mas podi, na SUt1 iilcdiaflia, Suprir a 1flspiFacU) (((1 Ia III CX rio, o
genie coin 0 Iioiii SCIISO, a intcligencia corn a boa vontade

Passei 6 anos 110 eampo politico par cOnlpmcefl(ier cSSa ver-
(lade ch(oante, quc era dita nas entrelinhas (in (liS(liça() (IC CII-

genliciros britanicos, coin os quais tiabalhei laclo a lado. durantr
(lULlS (leca(laS 	 Rcvestido de natural patriolisino C (lCScOflhcccfldo os
flOSSOS hoiiiens p111)11C0S, cu OS (lcfen(lia colon clevia 	 Foi necess.Irio
(I UC CU saIsse (ic UnIa tefl(la (IC trabaiho em 1949,. 	 iinpulsionado pcla
contingência politica, par vir conhccer (IC pemto OS IflCUS 1)atl1(IOs.
A cada instante, nova dcccpçao 	 Possucm, na sua rnaioria, apcflas
fachada OU born guarda-roupa 	 Pavoneiain irnportancia, exigern
iuidados excepelonais no trato, picocupados tao-sonientc (Oil! (xiI)ir
sun pose vazia, ja que thes faltarn méritos oil 	 cli'-

mentares par exercer OS cargos que ocuparn 	 Outro fato que toe
Ilni apavorado é -.1 corrida paPa Os altos i)0S105 0 (I11C (HelloS

importa aos pretcndentes silo as armas, os conheciiiicntos lie que Sc

deveriam rnuflir comb requisitos indispcnsaveis an efic iciite (1cS(nl-
penho (IC urna alta funciio i urn trial que nasecu corn o Brasil.
Quanios hoinens de reconhecida capacidade, prepamados puma o
servicO da Pátria, encontraiii-se ft margelfl dii compct içSo porqUe,
escudados na prudéncia natural dos sil)ios, recolhcrn-se ila sua
modestia, ollianclo a turina que PaSSil ... Dc qualqucr nlo(lo, o Brashl
continua urn (lescrto (IC honiens Politica e adrninistrativalIicllte,
toclos estarnos inferiorizados . Na politica, os homens diglad iamti-se,
e a prcocupaciio (las correntes em choque é o aniquilamen to urn! no.
Gritarn estridentemente C comprazern-se coin 	 o traballio urn
(10 outro 	 Desde que aqui cheguci, vi caimeul por terra plojetos
(Ic grande ohjetividadc C alcVafltado proveito . Por outmo lado, cxis-
tcin leis Saflciofla(laS que niho entrain em execuçao. Exeniplifi-
cando, cito a Lei n. 9 626, (IC 6-11-50, quc ate hoje ndo foi cuin-
prida. apesar do interesse desta AssemhlCia pinto ao Poder Exe-
cutivo 	 Trata-se do ensino secundario gratuilo Ciii I)C(IUCI1L1 per-
centageul para filhos de trahalhadorcs () Ia miotismo c o despicn-
(lifliento nunca tomarn parte nessas pugnas, gracas ft lumen tavel
incfiria de muitos quc fitlarn ciii cUi(lal (IC) Brasil, c 0 Brasil (Oil-
tinua ma is (IOefltc, liuni i1d, multo mal, aguardando pacicli lentell IC

illie tini (I ha the seja (liMp(llSado 0 tiatalTienti) urgcn te iii (IUC

NSo lift cefli unais (lantesca (10 quc aqucla Clii (LUC urn Pmesidcnte (In
Repfiblica bem intencionado C corn relevantes semvicos prestados ft
Patria, pressionado pelos quc nada constmoern e tudo querem, loin
ohiigado a renunciar, buseando no silCncio cia iiiorte 0 rCl)OUSO
qUC n5o encontrara entme os fariseus (In politica. Triste pagina de
nossa História, escrita coin Neste estado (IC rnisCria cues-
ccntc, quem pod crib govemnar corn seguranca lie sua própria vida?

I 	 ) 'i	 -- -

Teni l ick! oIt IM' iiIUiOS govemnantes, SC 11 ,10 aCUdiflhio5 a la-

'onin itued RIIOI1IIIl Ic C 
liouxerinos gCnemos alirnenticibs CIII !IbUfl

tiancia para abmafl(lar a fonic (111C, coin()crrugern, corroi 0 flIL1StIO

tat (Itie mepoUSa a eStrUtUrLi (Ia Naç5o

At 1111 inistmativaiul(fltc, istanios at maStI(IOS, rel)itO - Os (lepar-
taIncillos (10 Estado niio prodUmain entroS&li-SC unS corn os out 105 C

perdeut-se 110 (IeSCqUilLbIi() cornl)lCtO, coino naus quc flilO ObC(1cCCII1

ito coinando (lulante ,I 	 Tudo é vago c soito, C quaSe IlifigUeni

hill coragefli (Ic (lentrnciar nada. Todosse cjucdani resignallos pelti
(ladc (Ia Pátria, conlo desafogo (Ic sun cons-confianca flu perpctui

ciencia
Estou aqui, Sr. PrcSi(iciite C ifleUS uiobrcs pares, Pi11tl fazer

UIiI (XtIiiC (Ta rnáquina administrativa do Estado . Como subsidio,
trago a longa cxpericncia adquirida clii urna administracibh inglesa,
uii(IC Lrabalhei 22 inns afltCS (Ic chegar a csta AsseinhiClU. 	 Au

ntarquei 0 mcu espirito, atravCs do labor constante C rigoroSo, na

major oficina (],I (IC Ferro Leopoldilla. Contiolci a fun-
diçSo (Ic furro e bronze. Neste setor so despachava con! 0 adnhi-

nistrador inglCs no din 1. (IC cada mCs, par dar-Ihe contas da pro-
!uçibo mensal. Se auincntLlsSC on dirninuiSSe, era preciso justificar

u fato . Sc a (IUCI)iiI 
flab cormespon(IcssC ii perccntagelfl fixada, era

liii)! iV() paPa iille(liatb examc. No j)rilTieirO CS0, jib estava ressalvada

LI (1uali(lade C scguranca do pro(lutO par scu cmprcgo. Ecsultado
fiscolizacio c scguranca. No se-undo, nile era dificil a administra-
çSo apurar icsponsabilidades Pelo nicsiflo proccssO, tomci conta
tic urna scllaria. No rnês eni que nao houvesse 26% (Ic quebra

en tr y os toros e a infinidade (ii' peças (TC5(lOhiLltlLIS nos engelIlloS,
isso era motivo (Ic rigorosa observacio. Urn dlii ,I 	 no rnês,

on urn engenho quclirado, rcdiizido tutlo a s(US rninirnos dctalhcs,

jte!ificava a (jucda (Ia prodncao iiiefiSLll. 	 0 que importava a a(l-

it nistraçao era apurar os labs
CaIjei-mC ncSse affi, e lot assini (tue conirolci ouli'o setor

(lOS mats irni)0ibLIfltCS (In Estrada, quill scia o (IC' cOflSUiiI(( (Ins lo-

dI)motcvas que percorlcfli o flOSS(t Esbado ciii toda a Zona (Ia Mata -
ServiVo rigoroso (Ic apuracio . ConipiladoS todos Os da(Ios d  urn

mCs, coilfeiI(IOS Os longos mapas (1 ifilios (1(us uiiaquinistils, coin a
(l(scricao do 1101(1 (Ic chegatla C parli(la (Ic cada estacao, Cofli it
ut rrespoiideli Ic tempo (IC parada c rnanobras dos trens, reduzido
en firn, tudo isso a quiloniCtragein, (neon Imava-se Li uIi1(lii poe (10-
!titictiO (IC i-ada uni(iaiTC no consUlilO (Ic carviio, lenlia, lubrificante
ttuliOs iiIatCIIL1IS ernprcga(10S. 0 cr10 (Ic urn minuto quc Cu (lcixass(
pUSSLIP nos niapas diarios --- so CU pO5SO recordur - era mnotivo (It

rtcchor CLttI0 lu altO Lt dnIinistrucab (Hide OS (IO(ulflCIit05 r(CChiLtIi Li



3.oL confer('ncia, antes cia remessa (1v ton icl'oio a latidrus, sede
central (Ia Estrada. QUC signifi('t till1 nijiulo pain nos, I)i'iiSilellOs?
Tudo cu con trolava coin dados certos para (leSpachar corn 0 adilli-
nistrailor na faSC final. Comecávamosa observar 0 COflStiIflo (las
rniquinas . Cinco gramas aurnentadis no consunio de uma dclas,
cm rclaçio no inCs anterior, era 1l10[iVO (IC (ICpUruc'io hritânica
Quern scria o culpado? Três fatores sohressaiarn : a máquina, 0maquinista, ()ti 0 Clicarregado cia reparaçio? Por ai SC (leSCobria
quando urna uniciaciC precisava de sofrer rcparos. Quando a falta Sc
atrihula ao fliaquin ista ou ao encarregado, urn ten a que pagar in-
(lilctafllefltC pela ci CS1(l ia, através cia niesma (lepuriçiu (1 (11 ' 5
fazia Sentir corn a fliáqUina liuniana au, on de OS defeitos C qualida-
(ICS cram nCduzid()s a pontos no fim (IC cada ano, para efeito un
apneciaçiio (10 menlo . Tudo ali transconrC Coin precisSo lnateini'utjca
Uni CIXO (IC lOconlotiva, pon exeinplo, tClil SUn villa Sot) nigoroso con-
troiC, 0 qUC muitos ignoram, fora do métier. Ao atingir a quilo-
metragem prCfixa(Ia, C rctiraclo sumariameniC, pouco importando que
flao tCflha as VCZCS (lCsgaStacio, sCquCr, 1/32 (IC SCU (liam(tro.
E material (IC alta qualidndc, unportado, UlaS 0 SCU USO idein do
limite (Ic tempo causania desasires fatais. RCsurn jndo: a rnatemãljca
C a garant ia ulc tudo, C a scgurança de uma nag-5o e a base cia tranqii
IiclaciC social. E eta a CiCncia qt,c 1105 (1CVCI'á oi'ienlar, (lCScoI)rinclçi us
Cmos acidenfajs on Preme(Iitacios dos mal-intencionaclos corn as
coisas publicas, ponquC so CIa C perfeita e iniutavel. Qtianclo 0hrasile j ro reduzir a sua loquacidaclC a alganismos, passa colaS a scr
urn Pals forte.

Os dados quc hoje trago a esta Tnibuna, sabre ilma id in ii isi ra-
cao inglesa, foiarn coliiidos ati'avCs (IC cuidadosa observacOo Lume Sentinia fel iz Sc ptid6ssenio 5 gu jar a Iliaquina nil on nis tra I iva ito
Eslado pelos pii neipios nigidos Clii (tile foniiici o iiicii CSPiritn, 110
halo (In fliatCIllatica aplicaila a Lucia, Selil ('onfiar cot ninguCni,
lilas SOflidn he ten (10 ('111 liii l .a 0 fortaleciiiieii to ula POtni a . Lslou
trazen (10 subsid ios que culli i ('0111 ad min isli'adores procedenles (it'
tim Pais (file domilla dais terços (10 liiUndo C Clii CUpI VulSti(lSO ter-
ritorial o so! nunca SC poe. E 0 ponto-chave, a cabeça pcnsante,
Si tua-se nulna ciba talvez mellon do (Luc a nossa Marajo ha foz do
rio-mar, o Amazonas. E 0 Império BritOnico, que suportou lanai-
camcnte a major gucrra (IC todos Os tempos, atacado inopinada t'
impicciosarnente Cm tocios os seus ccntros vitals .A Lila (Iurantc
ruuito tempo parecia ser desiguau para a veiha Inglatt'i'i'a . Aquelui
pCquena ilba, cabeça pcnsarite do ImpCrio, convent!(la ciii campo (IC
liataiha, rnai'tclacia dia C noite pela aviaciio aleniS em massa, cleu,
porCm, a maior prova (IC resistência, cstoicismo C' valor (IC (liii pOVO,
quando 0 mundo intei no, resp macho puirad a. cmv id na e agua rduiva a
ct ual( l Llcr momenta a (jtiCdn fatal (IC tIlliui civiliziço sohrcpujaila pilu
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tItahilanisIllO . \ tul.S a ulesti'uiçao pelas hombas, que calala incesSan-
trincntc, nho aI)ateu 0 Onirno dos ingleses, tcinperados no horn aço
Vnnet'raiii aq ucla gran (IC bataiha corn o ernpi'ego cia nflt teiiiatica
utliada ii coragcrn C ao desprcnd iniento . Calculavain, (IC lapis Clii

iuiilio (' papel nit mOo, o inacico (IC aviocs inhlnigos quc dcspontavarn
no honizonle, em nuvens nunca danles (Iivisa(las. E, cnquanto Se
a pi'oXilllulV (ni Iara a destruicho conipleta dut lIha, a inateniatica
in glesa jO has' in prepana(Io a sen [enca mnexonavei para scus pilotos
de contra-ataquc : urn aviOo inglês para abater 7 inililigos . 	 Para
uina Iuta desproporcional, levantavam vOo aqtieles abnegados, em
lefesa dii POtria ein charnas . 	 Os spite-fires cruzavam 0 espaço
coin aquela obstmnacao ditada pelt rnatemu'itica . 	 TCrniinada a re-
fiega, OS calculistas sobrevivcnlcs davamn conta do rcsuitado aninia-
mi . Naquela Cpoca, manifcstei ao engenheiro inglCs, coin qucIn
irabalhava aqui, a minha (Iñvida sohrc a sante cia Ingla terra, y es-
pondendo-me dc corn unit frasc quc jalnais esquCci : "Vence ml
Iota ii (Liii' tein iflaiS (Iuali(Iade." E os inglcses vcnccrarn a batalba
0 sell pals, sacrificado por urna gucrra scm quartel, jul cstO matema-
ticamcnte rccupci'ado . A libra, cada vez inais forte, continua coma

liii 0111 in a(lon comuiii cia balança coirtercial no mumiclo quase todo.
()! fazetiios nós, brasileiros, quc mm fornosatingidos pelos hombar-
Iciosar rasadorcs? Nada . Aniquiiamo-nos cada vcz nints no paupc-
rismo. Nossa producOo cat assusta(loralnente. Aqui recehemos
batatas (Ia ionglnqua Flolarida, atnavcSSan(l0 o Atlilntico e IJe1'co'-
do (ill) (fuilolnetros (Ic ferrovia, part serem vendidas 1)01' prcço
igual no (IC floSso artigo, e Sc nao C ruInS harato C porque a COFAP
nSa deixa , , . i incrlvcl quc urna 1-loluinda, devastada pela gucrra,
Coin S('US cliques nrrdl)enta(ios C 0 fllIlP iflVallifl(I0 a pai'tc i)amxa (to
sell tei'iiboi'iO, puilesse Ciii tao p)uco 1(111 P0 l'('cllaçulr novutliten he ()
loan, extrain 0 sal (IC suns terras c depois e.nviar-nos SCUS produtos
ngm'icolas bons c barn los. E (IC pa an. TI (i il iiis afloS, visitan (10
Su'liari, deparei n aquela cid ade corn inn arrnazCln vendendo hanha
impontada dos Estados Unidos pelo imIeSimio pi'Cco (10 I1OSSO produto
I 10 poiu'os dias, an tine ion a COFAP que o Brasil va i imii portal' i ll i l h o c
hanha, conforrnc telegnuinia transcnmto no Esicido (Ic Minas (IC ii do
eanren Ic, (Jue aqui rcpnoduzo para cieflCia C vengonha nossa : "A
COFAP envion uiiia nota 0 iniprensa in forniando quc vai, realrncntc,
inmporlai' mnilho c hanha, alegando a provavel cscasscz (IC cinquenta
nil toneladas (Ic rniiho e duas mil de hanha A compra dcvcrO
ii fci ui nos Estados Unidos."

fIn bitairos o pars denoininada ('SSCflciallflefltc agnit'ola, ilmas
(tue Ii (uidOXal(IlClitC niio pro(1uz o suficiente 110 cOflsUlIlO (IC scu
f)(iV() S11I)ilIiFii(fltui(lo . Banha americana, I)atutta holandcsa, carne e
Irigo cIa Argentina c outnos prodtitos aqul chegam, imd suiciando a
nossul 	 i--i rain n(sis (lcpuI)cl'a i tuS (IiViSas, 	 Par quc
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irriportanios mercadorias que podenios i)rnluzil aqtit? :\ culpa
(IC flOSSn flail administrativa, .Siflgrand&) 5(111 ('(jIlilIi)l'ifl, ( , III IIIaflC,jOS
experinientais, sent 	 Preferinios iiialtratar flOSSaS (I IVISaS.
inclo comprar produtos Ioiige (10 Biasil, a eiiipi'e.ai 0 SCU 111(111 au it
U a a(IuisicSo lie 20 ou 3)) mil tra lores ag ricolas, allubOS etc., para
urna experiência ponderãvcl em flOSSO lerritório. 	 Preferimos i'iii-
pregar flOSS() (liflhCil'() lii fora, c.squeceiido de oferecer a lnininiti
assistência tins nossos abnegados agricultores. E o resto (10 di-
nheiro que fica no Pals é furtado pelos peculatãrios, contra os quais
apenas se faz a amcaca inoperante de rigoroso inquérito, mais ridi-
culo do quo rigoroso. Diziam-me meus chefes ingleses, coin Os
quais muito aprendi, quc o nosso Pals nSo progride por falta de
esiatistica, pois esta é a biisso1a quo nos gum em caininhadas
e(rtas. I)iziam-me mais pie a Inglatcrra, cm sua ilha regia, produz
apenas para 2/3 da populaçSo, porque a terra n5o da niais (10 (JUC
isso, mas tambern, para contrabalançar, nSo permite que a impor-
taçSo ultrapasse 1/3 Dal por quo urna queda de producSo minima
é liii apUi'a(Ia coin rigor, como Sc controla 0 consumo dc urna Inca-
motiva . 	 Algum fazendciro havia plantado oil 	 111(1105, 1
era fácil apurar -.I COUSuI pela estatIstica pie, flu Inglaterra, é de fain
estatIstica. Naquela épOca cm que oil 	 mais xenofobo (10 quc
hoje, contestava ,I 	 afirmativa I)ritSfliCa . 	 Asseveravani que a
nossa estatistica SC hOSC1O apelias Clfl (aICUJOS estimativos, Poi isso
faihos e perigosos i adininistraçiio. Corrohoranilo a precisan bri-
tSnica, acrescentavarn que, na Inglaterra, colhiaiii hatatas as lone-
Ia(las, urns Sc qUiSessem o rcsulla(10 em total (11' haIti las, leriam apa-
reiho pant tal fin. Deve-se notar que aquela iblia controla ioda a
producSo die Ulu 	 império.

Di',. 0 ilitado : ''NSti ha nadui Comb Ufil ilia IbepOis (II) (lUila
Eui 1949, largundo nnu municipin para aSSulnir tima cadeii'a nesta
egrégia Asseinhléia, por sinai pcmdida cm 1947 par urn ilnico vain,
tarnhém file (bCSpcd ia dos ingleses, iue cniregavani ,to GOVCIfl()
Federal aquela trati id ion al fcrrov ia . 	 Poo tempo tiepois me era
(iislrihuld(t, nestut Casa, urn Iivro soli o Ilium Aiuith'jo Eshitislico
dc Minas Gerais - Ann IV -- 1950. Folheando-o atentainente, fiji
eiicofitrar Ciii 5Uii pãgina 179 aquilo ( 1 UC OUViIa tins ingleses
vinte antis e niH) quiS atmcditai' : ii caso d l estiiiiativa . 	 Eis 11

 macan ii aquela pulgina 	 "Efei ivos esliniaclos tie hl)VIIIOS C SUI fills,
por municipios 	 31-12-1919". 	 NSo prcciso (lescievel it minha
ama rga decepç5o . Os ingleses tinliam razao fill) lidavalli ('01)1 0 11(1
(IC frii' iiiinliti SUSCCpIibiliIlit(le de pairiola . 	 Estou hoje 1)eniRn-
ciantbo-irie coin este (IiSCiilS(I . 	 Poi hCIII, dflecici Uflia viagem pelo
interior para estudar o caso (Ia estatIstica, pois iiao InC tiava amndul
como vencido - 	 Perguntci aos fazendeiros se forneciain OS dadlIs
(Ic sua procluçao annul, OU se alguéni OS procuravul . Besposta nugu-

I ivl lilt ills OS pirgUn as. 	 PN)CUrci aiguns agentes (IC eslatistica

11115 111)111 itipiOS suhortimnados a lfiSJ)CtOriiI Regional do I . B. Ui - B
nesia Capital, e o resultado foi nhutis deSanumfla(lOr. Uni doles, a
(luC Ia me di rigi, afirniama-nie que collija, ntis fazendas, us dados
tItuS (Ia l)roducao Pitltt iCCtIIi1 l)iil 1 aqueia lflsi)ClOCiit, lIltIS (LUC it

III mat- i a tie seus colegas n5o procedia do ihlcSfliO 1110(1(1; ai)eflaS ano-
lava a pro(IUçaO tie ca(ia fitzcndeiro em estinhativaS - 1)ai concluir-se
(,Iie, se um fazendeiro dcixar de plantar detcriuinado cereal, o
igenie nunca niais dii pela ofluiSSa() . l)ci-mne finaimente poe vcncido
A cstatistica, nit sua major parte, entre nos, ê apeilas ficcSo . Trisle
caiidade pie corrói a rniiquina administrativa dtt NaçSo . Mais triste
Ii liii ii C flul() Sai)CiII1OS uttii1ts propried adcs agricolas existent no
nosso Estado, havendo areas tic terra cujos proprictarios nern at)
IileflC)S pagaul tilbutos cstaduais. I)olotoso ialiil)eiii e afii'mai' quo
a registro de agriciillores e criadOlCS nSa é ohi-igatório, c quc dcsco-
militcenios a area (],is terras (levoiuias - Crein que nem no pals dos
zulus. nil Africa, a inciiria e o atraso são t-So gi-andes. Vivernos dentro
(Ic enurnie eniharcaçiio, seiTi vela ncin motor, ao len da sortc, sern
salter para onde vallios . 	 Os vjvei-es escasseando . - . FSciI, porem,
ii( inlagmnar-se a causa.

QIIcrn ouvir esle discui-so tie anaitse (lii dura realiclade cmii que
vivtlilas, e fizer comparaçSo entre a Iltaquillil atlniiiiistrativa do
Esild I C Uiiia a(iiliifliSti- ttçit() ingicsa, ha dc peilsilr quc nao
anton ilade para fala r sobre a lavoura abandon ada em nosso Pals,
chIt principal tie UI iflha oraçao

0 setor ferroviSm-io onde ingressei foi on é, para inimli, con-
sIqiancia de falores (IUC desviai-anu InCUS ascendentcs do verda-
deiro rurno - 	 Agi-icuitores na veiha Europa, partiramn dali sedu-
zidos pelas riquezas de flO5SO solo. Apom- taramli eni Vitoria, embre-
nhando-se mis malts virgens do Espirito Santo, p01' volta de 1890.
Adquiriram centenas de aiqueires de terras, e a prosperidade sorria-
-hues corn a coiheita dos frutos sazonatlos tia terra da(iivoSa . NSo

maui, poreni, felizcs - N5o havia garantia para Os homens que
qutriarn tornar 0 solo pi'odutivii ; C, certo (liii, expulsos poe hando-
ICilOS que infestavani a legiSo, ahandonaram defmnitivamente as suas
propritiiides, rurnan(bo emil ti ii-eciin a Minus Gerais, iradicional
reltmgio (illS peisegu idos .Asav en tunas silo d aquelas parecidas con I

, I s dos filunes do far-west americana .I 	 assistiunos nos cinefilu
Minha mSc ainda nos (Ofltit, 110 clittirdeCer lid SUit vidut de irabail

(is sacni ficios quo a famiiia e l l coil tra i-a alravessando its midas
germs d Vale do Rio 1)oce, enfrentando a perigo das feras,
tlnencas, ate alcançar o Municipio dc Cat-angola, na Zona da MIlL

ft 11 (il), laO (1 C ha y i tm (-hegad a bib pouco as pon tas (IC tnilhos du
lliiill;r
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de mais de 200 quiiôrnctros . Graçaa thus viva a esi ada lu
fcrro ! Estavarn todos salvos. A liussula mental nio falhai'a .Aura
seguia a faniilia, scm destino ccrto, mas sobrc trjlhos, procurandu
protccao em centros populosos. Foi assim que desembarCarain cm
Além Paraiba, on(lc cxistia sinai tie vida industrial, coin a rcccntc
construç5o cia grande oficina-rnodclo daquela fcriovia. Ligamos,
assirn, nossa vida a cstrada tic ferro, que saivara incus ascdll-
denies (laqucla jornada quase fatal. Dera tral)alhO a todos. Fixa-
ram rcsidência au . Pane da famIlia não aceitou a advcrsidadd so-
fri(la e retornou a vclha Itélia, Ofl(le ctiltiva ate hojc 0 ti'igo I

cuida tie uma terra cansada pelos ft ilCnios, fliaS (IUC COPI iflua a

ofcreccr garantia e assistCncia aos agnicultorcS.
Embora prcocupado coin a extcnsiio (10 rncu discurSo, ubusan

do da paciCncia tie incus nobrcs pares, abro urn parêntcsc Para
asscvcrar quc -,I falta de scguraflca para us agricuitores continua tu-

petindo-se depois tic 65 anos! Di-nos noticia o i)icirio de Minas
lie 8-6-55 tie quc o Govcrno do Estado está preodilpa(l() em face (Ia
(liminuicao do intcrcssc pcla aquisic5o das tcrras (levolutas. Em
1953, foram prcparados 800 processos tie terms dcvolutas. Eni 1951,
apcnas 60 processoS, nuifla quc(la surprceiTi(icnte. E a calisa C qUaS(
a mcsrna tie 65 anos atrâs, como deduzi pelo seguinte trecho
daquele jornal: "Fato que se rcpele con frecliiCflcia C o tic os
ocupantcs scrern molestatios por aventureii'os de toda a ordcm, que

ora Os cxpulsam (las terras, ora Os forçam a vender o sell direilu
Uc posse por ninharias. E ainda ha os casos graves tie iegitiinac5o
pOr estranhos que desalolam cis vcrdadeiros 1lesbravatiorcs (Ia reglu),

Os que adquircflt o direito nijina longa lula pionuira contra a host
hj(lade (Ia regiSo."

Corn a aprcsentacão (id um argUflTiento iccun fe fecho a pa-
rCntese para conhinuar a minha narrativa.

Foi assini, Sr. Prcsiticnte, (11-le,muitos aflos depois, a surte
quis quc cu naScesSC em AlCm Pai'aiha e ligasse iiiinha vida as
hides de uina ferrovia inglesa. Dir-se-ia clue a vaca latina, ex" ltacla
por natureza, devciia sir abrandada pela austeridatic e fricza da
raca angio-saxônica, corn a qual convivi tiestie a infSncia . Que
contriiste entre urna e outra ! Acreduto, porCin, na hicreditatiedaile e
julgo-me assinl coals inclinado its eoisas cia lavoura C ao scu eStU(l()
dcsde menino, quariclo carrcgava adubo tie hoi em latas a cal)cca
para a nossa chacara. Sou desses que nSo perde rant ainda a ma-
nia tie aproveitar urn palmo de terra dc quintal, cultivando-a para
]he deitar sementes c aguardar o rnilagrc da gerrninaciio.

Aconspanho aos clomingos, por curiosidade, o moviflicflt() tie
urn mercado, correndo (is olhos 1)01' aquclas bancas tie made I ia,
lotadas tie produtos provindos da terra, quc nails pareceili tapetes

hordadus rio tad is as (-ores, coil) as vilainiflas nccessiil'ias ao 5US

lent) do coIl)() humaflo . Ali se deIo(Sita fli us frutos cuidados corn

rIlilillil) 
peloS CainI)oflcSt'S tie iiiaos calosas, (tue constitUcitl hoje,

i(la (lesassistlul('ii t C esqudcifli(flt° (Ills 1)odei'cS 1)Ul)Ii('OS, Os uitiinoS

ii iii ragos de nina e ii iliareacao a I) iqtie. 	 Sum day ida, C tudo earn,

iiasaill(hll ha meicatloria. NSo C Ic se estranhai, en trctaflto, pelu

1)11) I' dfll CIUC navegamos, (tue cheglI'i u ("'Idiii quc, coin muito di-

ii lie ) ( iii mao, inenligan ito tic forma (Ii fercute, nSo a cncofllrardinos.

Esses rneicados tent-mt oferec ido Snguios intercssaiiteS paia

i 5luduS e observacOes pessollis. 	 Tenito vislo neics produtos quc

cm tie longe. Nan y auios at)OIdat' iiuviiiie1ite t "so (las halatas

holan(lesas, banha americana, irigo tie vãrios paises, came argcfl-

I ma et c ., que pei'('Oireiii call) inlios niliiltiliiOS C teri'estrcS para

ahastecir a populacSo desta Capital . Tudo 155(1 C dei)10FU\'d l , ja 0

d isse ciii oUti'aS 1)alavras, pa ma este Pals, caluuia(t() de essencial-

inciite agricola. .111 vi laranjas vindas (10 Estado do Rio, melan-
cbs de Sao Paulo e variados produtos tie rcgiöes longinquas. He,

IorcOSaifleille, nisso ludo, graves (iiOS, I SOU levado a dizcr que 0

servico ferro y iCiiO no Brash C dcspemllicado gracas a fatta oil

s5o ahsolUti itas Secret, tie Agr icUl tura flit COflti'O1 ihi piO(lucllo
(Ic rurtas merCa(IO1ias, cut seus respectivoS Estados. Ha cereaiS
quic potieiii sen I)drfditarneilte piantados cm (telcrmnlnadaszofl S , tiara

I) 
al)aStcclii1e° cbs habitaiites tia localida(lC ; no en tunIc, pot

dtsitiia dos agricultores, on, I)ii S(l' m	 usto, por falta ticais 

ormentacao (las SccretaiiaS, nSa são as vczeS 1) hantatios, obrigafldo

ciitSo as ferroviaS a H' buscal 0 ilieSfilO produto a ti j stSflCia tic 500

a

	 at
1.000 quilôifletl'OS, all fora ilo nuSSO Estatio. 	

NSo custasSe t

mucUlia wil cefltav() Se(lUel' ao colies do TcsoUro, c cu nSo a es-

bib tiqUl 
(leflliflcillfltiO. Explico mellior: coino todos nus sahcmoS,

o irete fcrroviCliu C o mnaiS hai'llI(( title coiiiicccilios. 	 1 0 6fliC0

I iansp((lIe (lUc hoje niio (IU lucro, porque slit taif se tornou quase

fixa. 	
Diii par ciw a iniciativa privada flaO se intercSSa pela suit

cxpluiaciW, e as fei'rov ins d cssa ordein cstSo sentio 	
en-

earn 1id a 	 pilO Goverflo Federal. Este, pam nSo autoi'ixar 0

auiU(fl to do fretc, o que podcnia acu rrel at' Iran stomnoS sociaiS corn

C) c ii carecj 	 to (10 yitia, prelei'e (toe elmis conlmflucln em regime lie

deficit, cohertaS corn o tiinheiro do Tcsouro

Logo, o frete feni'oviflrio, aparcfltcmeflte tao medico,
costa no rcaliclad c sofia s fabuhosa saoS en fres ti a Nac So. Mas

aqulestC urna verdadc (tilemuitos ignorain: a par dcsscs inconvc-
u icn tes apontad us, tenioS tornado con hcc imento, at moves 

( la paiav ma
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de vários representantes do povo nesta Casa, (Ia angiistia dos agri-
cultores do Tri5ngulo Mineiro, em face (Ia falta do transporle fci-
roviãrio por ocasiSo da safra de arroz, (IUC ali é al)undantc c
precisa ser exportada E, por assilU (I iZCr, 0 principal prO(lUt() (IUC

vai buscar dinheiro para iinpulsionar 0 progresso (laqucla rica
regiSo do nosso Estado. Infelizinente, a Bede Mineira (ic Viacao
e a Estrada de. Ferro Mogiana, gastanilo grande perceniageni (ic
stia capacidade COIfl 0 transporte desordenado de outras niercado-
rias, rncnos por culpa dc suas dirccöes, deixarn (IC correspondci is
verdacleiras necessidades da regiiio. Verificam-se (lificUldades seine-
lhantes corn a Central do Brasil, impotenic para atender ao trans-
porte de gado na Zona Norte (10 Estado, após as invernadas.

As reel amacSes, em certas épocas, succderam-se nesla Asscin-
bleja. Enquanto isso se dá, a nossa principal ferrovia fica sobrecarrega-
da corn o pesado transporte (IC rninério, extraido em nossas jazidas,
para ser levado, numa distância (Ic mais de 500 quilômctros, aos altos-
-fornos die Volta Bedonda, em outro Estado, onde n5o cxistc o
precioso minério. Cuidadoso, nao me aventuro a (lizer que ha erio
grave nisso, no que concerne a localizaçiio (In Usina Sidcrdrgica,
tao longe dc nossas jazidas. NSo ii 0 parecer da cornissão técnica.
Tenho para mim, porém, (JUC 0 melbor e mais vantajoso seria
razer a usina e assentá-la perto das grandes jazidas (IC fliaflgaflês dc

Congonhas do Campo, no Estado de Minas, onde en vi cerca de urn
rnilhSo de emprega(Ios trahaihando exaustivamente, dia e noite, nis
altas montanhas de ago, na exlraçSo da matéria-prima destinada
altos-fornos tao dislantes. De born alvitre tambern seria inuda
par Itabira, neste Estado, pois teria ali a alta finahidade de estanr
a fuga do minério, de grande teor, através do Porto de Vitórii.
Talvez, daqui a 60 anos, o Pals tenha de sofrer as conseqdêncis
dos nossas imprevidências, quando for obrigado a comprar no exterior
o manganês que nSo soubéramos aproveitar on resguardar corn
hoin senso de patriotas. Do Porto de Vitória deverSo sair, nib
nosso rico rninério, mas os produtos corn dc manufaturados, dciu'
de dar o ganha-pao ao .nosso trabaihador, indo aléin huscar divisu
c possibilitando a prosperidade econôrnica do Naçao.

Descansariamos, por outro 10(10, a Central do Brasil t
Bede Mineira de Viação, cujo material rodantc se desgasta inexoja-
velmente. Suas gondolas de ago de alto tonelagern, em extensas corn-
posicOes, conduzindo t5o pesada carga, C suns possantes locornotivas,
estertorando nas escarpas (las c.adeias de montanhas do Estado, o
Clue por Si 50 constitui sério ohstOcuho ao trabaiho das mOquinas,

deixiii stOOlS cidcfltcS (10 mxcesSVO esforço nos trihhos que Se
quhJr11 oil achatam, criando rebordos, eausas de constantes
actdcnles nas estradas, ceifando preciosas vidas. Já os transporteS
dos produtos inanufaturados, como chapas, trilhos, vergalh5es etc.,
niio são ISo onerOsoS, ao contrário do rninério que sobrecarrega a

c dade das gOndolas, quando moihado pela chuva.

Corno é fácil de ohservor-Se, Sr. Presidente e Srs. DeputadOS,

h \c/ tm quando son forçado a entrar em alguns desvioS, jâ que

I: moos em ferroviaS, mas posso asSegUrar clue des Se entroSam per-

it ii m inente coiji a administracao pOblica, notadarnentc na parte me-
kinte a agricultura, pois o Estado nada mais é do quc uma possante

umuiniflo, a testa (IC 485 municipiOS, competindo-hhC guiá-los por

v IS ct'rtas, porn ma jor seguranca da Pâtria.

EntSo me ponho novamnente no linha reta, depois de mm'-

hmnui , tantos (lefeitoS da nossa máquina administrativa C jrregm

hlades vSrias. Estou, pois, novamnente, dentro do principal oh

Ii 	 de men discurso, qual seja o da lavoura abandonada.

A guisa de urna administrac5O ingleso, CIII que todos

mimic estatlstiCOS (le vel" ser reais porn estudos seguroS de FUflIO.

.uir, organi7-ei urn formuimlbiiu. poil(' intemrimfl Ic do proleto de

(jO' 0flhII1Cdi no ifllCiO (
sta douta Cas

lss' documnento mh'.m m	 .	 - ..

Janeiro (le coda ano, deveru preenehe-lo efli lodos Os seus

itens e entregâ-lo ao agente municipal de estatistica, a quem corn-

c dktribui-lo 0 10(10 agricultor do municipiO a que perteflcii, bemi

uno diligenciar no sentido (he arrecadâ-lo dos 0 rmmmlllm(iCS rptardm-

i mios, remnetendo-o finahmnente S Secretaria tin 	 . ...

,itamento Estadual die Estatistica.

Eis o forniulOrio, contendo, em limihas gel ai. u mlii CLO 1;11

1	 iccoltiimiiefl In (IC dados preciosos

Pi'opriedade Agricola N.' ......

Mon 	 ...... Distrito ......Nome do propriedade

.1 	 j)itm})!l(I(Il() 	 .......



E arrenda(1n 9	. None do antr(IiI

Quando termino a arrendornen a?

A propriedade está (j(lcd
rizadas as iiviss 	 . Tern tefone 	 . Tern radio-receptor?

..Qual a denorninaçao (10 imóvel anles (Ic adciuirido pelo pt-
prietário 9 .......& urea foi itiedido ou ovaliada 9 ......A escri-
bra foi passada em cartório do cidode onile se localiza 9

Qual cartório ...... E seivida par estinda de rodagern 9 Es-
tadual, federal ou municipal? .......\ quantos quilOmnetros? ......

Qualidade dos terms ......Area em lavoura .........en em ),Is_

tagens ......Area em matos .........en eta capoeira 1)11 caatingo
..Area reflorestada ......Area niio aproveifado Area

total da propriedode ......Qualidade de forragens ......Quais as

culturas que predominam no piopriedade? ...... Quan fidade anual

de coda urna .......& propric(ladc é cereada pot arome on oul ro
sistema 9 ......Qual a ilurninoçüo usado no pm'opriedode? ......
Tern usino hidreléfrjca pr6pria 9 ......Capaeidade ......Qua is
engenhos toca 9 ......Tent queda-(l'igua 9 ......Qual a sua po-
téncia em kw? ......Tern roda (l'u(gua, roda Pelfun, locomOvel a
vapor etc. ? ......Suas ap1icaçes .......& SC(1C (10 propriedade c

construcuo (Ic alvenaria, mnadeira 00 toipa 9Coberta (le telbo,
zinco, paflia ou sapé 9E lormada, assoalha(la, cimentada on
tern piso de terra batida 9 ......Quantas casos porn colonos 9 ......
Cobra alugu6is 9 ......Quanto 9 ......Coma é suo cobertum'a9 ......
E forrnda 9 .........oalhada, cimentada ou tern piso de terro
batida 9 ......Tern iigua encanada9 ......Esgoto 9 ......Qunic as

moléstias que mais atacam seus colonos 9 ......Quando atoca(Ios
de moléstias infeclo-con tagiosas, conmo a luberculose e outras, qime
faz porn suavizar sua situoçiTh 9 ......Possui farrnácia (le ernergén-
cia na sun propricdade 9 ...... Ein que consiste 9 ......Qual a

assistêneia social poe porte do Estado aos seas colonos? ......J1

posfo ilc liigieiie do Estodo no flltlflicipio? ......Onais os ntedicn-

lU	 Atende corn ciiciêllCiO C

v 011tade9 
......Pode apontar algumaS falhas? ......Os rilho

dos colonOS frequentamli escolas ou grup() escolar? ......Quaiitos?

Name do grupo escolar oU eScola •.. E estadual, municipal

nil particular 9
 ......Pagam alguma iiiensaltdade9 ......Qual

II jslâflClO, em quilômetlO s, da propriedath'? ......Vão a pé?

1) tmafltaS J)esSOaS adultas annlfal)etas, cin SUO proj)1ieda(1C9 ......

III iculdades em enCOfltidr lavIa(1OieS pam suns terms? ......Quo

us mnotivoS 0 ......Onde Os iflCSfliOS SC al)aStecC1 (Ic gflCro5? ......

Em caSaS cC(merciais garantidas pela propriedade9 ......Sistcfll.i

(IC 
pagalliento ......Em quanto importa silo foiha de pagamnento

s c.dofloS anualmente Cr$ .......

OIfle (IC SeUS cnipregn(10s, (fetivoS ou tarefeiros - Idade

Qnantos fillios sustefltamfl9 ......Cargo ..... . Vcnci1flS

Por nts on por din? ......Horns dc tral)alhO diiiriO .......

ExplOFacäO da Proprieda(1e

Quais as culturaS habitualmente exploradas? ......(arrOz,
mailho, olgodão, batata, mandioca, trigo, calla, cevada, fu-

mo etc.)

Cultiva café? ......QuantoS pêS9 ......ProduVa 	
?o anual

é eX(lUSiVOflChl 	 agricola pastOFil, extratiVa,
A exploracao 

mob ou é mnista 9
 ......Scndo iiiista, (icciarar se é agropastoriL

•ioexttativa, pastorileXt1at ou agricOlaPa5 t01xt10t\a ......

T,,111 
producao ifl(liiSt10l7 ......Dc origemn vegetal? (inclical)

(carvu0, acdcar, mapadula, aguardemite, forinha de man-

dioco, de milho, polvilho, tapioca, viulio c outros)

l)e origem animal? (indicar) ......(qucijo, manteiga, banha,

lingi.iica, couro etc.)

Citar todas as máquiflaS existentes ......Tern automóvel?
Tern jipe? ......Marco ......

Marca .......kno ...... 

Ano
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Produçao Geral do Pro priedade

Quantidade 	 .LlInCn- Em
Uni- 	 toll 	 quanta Mcli-

fIB) dade 	 ciii 	 dimi	 VOS

ano

ant. 	 findo 	 quanto nuiu

Café ....................
Arroz ..................
Feijio 	 ..................
MOho	 ..................
Batatas ..................
Algodão ..................
Cane 	 ..................
Fuino ..................
Mandioca ................
Mamona ................
Outros produtos ............

ANIMAlS:

Ares 	 ..................
Asininos ..................
rouros 	 .................. 	 ....... 	

....
Bois ....................
Vacas leiteiras ..............
(:aprinos ................
Equines ..................
Muares (burros) ............
Bovinos ..................
Suinos 	 ..................
Outros 	 ..................

DERIVADOS:

Leite ..................
Queijos ..................
Manteiga ................
Creme ..................
Came 	 ..................
Banhii 	 ..................
1.ingOica ..................
Açücar ..................
Rapadura ................
Aguardente ................
Farinha de mandioca ........
Farinha de milho ............
Farinha de trigo ............
Polvilho ................
Tapioca ..................
Vinho ..................
Outros 	 ..................

cncorrni:i ilc oti tras zon:is (10 Estaclo coin seus

prifilut us? ......Qunis OS gencros 9	 .Vefl(lidOS mais baratos?
Quais os motivos' ......Siia producio é exportada para

altos municipios ou Estados? ......Quais? ......Espécie de
neros ......Quanlidade (IC ca(la ......Qua! a (listancia em

quilOmetros? ......Por ferrovia on rO(lOVia? ......No ano qUt'
finilou (19 .... ) , houve a1guill ti:ino i suit lavoura ' Qual s as

vsj)ecies c causas° ......Qui1 0 111011 boLe do prejuIzo 9 ......Seu

rebanito foi abacado pot alguina molestia 9	 ..Quil '	 ..

Quando 9	 ..Houve perda d( ()lb(çaS ' Quan las 9	 ....

So! ici LOU socorro 00 Eslado 9 ......Qua! foi a assistência recebida?
So! ici tou, algUiflilS VezeS, it Sec ictaria da Agticultura, fond inho.

toil :t (le algod ito, ararne hirpaclo e Oti broS pi'udutos 'Quais?
Reeeheu 'Quanto 9 ...... 11 a cooperat IViIS agricolas

( , in mun ii. ip io 'I )e origeni particular OU (10 Estado ......

Qunis OS produtos qUe vendem 9 .......10 0l)teVe alguma assisten-
cia, sementes etc., do Fomenlo Agricola Federal? . . . . .. Quals?

Quais as d ificuldades que en travail' a protlticao tie sna pro-
priedade? ......Pode sugeri r alguma mcd 1(10 para cstudo por

porte do Est ado? ...... Qual ' Já recorrell it c:irteira (10

(led ito agricola do aiguni banco "Rccebeu 9	 .Quanto?

1)ata' ......Prmto9 ......Pcrcentagcrn? ......Ha no-

cessi( 1,ad e do inais eiflh)tCStiIflO 9Quanto? ...... Prazo '
Em que seria apl.lCU(!0? ......Auinentaria a sua produciio? ......

Eiii quo 9 ......Sua propriedacle foi visitada no ano undo por

autoridades, funcionários estaduais on fedcrais9 ......Quais suas

niissöcs? ......Nomcs7 ......Car gos 9 ......Dabs? ......Valor

do propriedade:

Terras9 ......Cr$ ......Benfeitorias (casas, plafltacöes,

(ercas etc.) ......Cr ......Maquinismo ......Cr$ ...... Ins

trumentos agricolas ......Cr$ ......Automó veis ......Cr8 ......

\r C j (. UlOS nro motorizados? ......Cr8 ......Gado bovino, eqüino,

suino etc . 	 ...... Cr	 ......A y es 	 ......Total 	 ......Dados

coflCClilOfltCSa() proprietarIo Tern curso agropecUáriO?
Era cuso ufiimalivo, cm quid estabelecimento so diplomou? ......
Tern outra profissão? ......Quid9 ......Exerce-a em cidade?

Quantos filhos possui ......Quantos residem na proprie-

ESPECIES

CEREAlS:
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dade? 	 . Quanlos iliploinaiL 	 ii 	 iti
Onde ? 	 .	 Quanlos forinados ciii ouUas inofissOcs ?
()ua1s 9 .	 11:1is as prdissocs d os liIhs que Iiahalliaiui nm

Assii[tiia 	 itvI 	 lus 	 Hds.

Visto do Agente Municipal dc Estutisi lea

Data ......de ..... . (IC 19 ......

Nota - 0 proprictário dcverá fornecer us dailus coin a
maxima fidclidade . Qualquer omissao, acidental no intcncional,
poderá redundar em sen próprio prejuizo, pois nunca se podeii
antever em quais cifras o Estado Sc baseará par aplicar determi-
nada assistência ou beneficio, depois (IC longos C acumados estu-
dos. Por outro lado, o resultado desses estudos podcrá levar o
Governo a enviar ernissarlo a sua propriedade par examc da
situaciio in loco, quando tivem dc aplicar qualquer assistncia,
scndo fácil compreender o incômodo C 0 prcjuIzo quc Os dados
imprecisos podcrao ofemecer.

Al está a tábua (Ic salvacio clue m-to deixaiá o nosso Estado
cair no abismo. E apenas o prirneiro passo certo. Dc posse (lesses
elClTlefltOS, aos quais 0 Govemno (ieVCra (ledicar o seu mâximo
intcress(, os homcns páblicos, os Sccretários de Estado, podciio
afinal beber, em fonte cristalina, reunidos em uma mesa-redonda, Os

(lados necessámios ii solucão dos problemas, cuas incibgnitas
vêrn desafiando, desde rernotas eras, no Brasil, a capacidade admi-
nistrativa desses homens, por mais hem intencionados clue
scjalrl . Cacho um receherñ, pcla Prirneima vez, o SCU quinhibo (IC
subsidios par estudo e soluçiio cquibnime, cntrosados to(I0S numna
perfeita C rigida cornunhibo (ic objetivos.

Corn esse s dados concmetos e reais, o Govemno (10 Estado ficarib
em conci icibes (IC distribuir, quanclo estiver convenienternenle apare-
ihado, nssistência e I)eneficios vários, dentro (In mais migorosa
cquidade (lirigida pela Matemática, e niio como ate aqui vern aeon-
tecendo, pois, em razo da ausência de elementos elucidativos,
Os poucos henefIcios distribuidos pelo Estado silo levados
a determinadas regiöes, se-undo o quilate ou presfigio de
chefes politicos. Quniquer governo que se clispuser a clistribuir
benefIcios, mesmo quando os possilir, scm obtem os dados de que
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lahi, lljomaiib 'in graves crius, c seu lmabnllio ficarib irremediavel-
nun c cotuptoinctido por lalta de base. Vamos prilneiro fazer o
quc correto, meSmo que (lernole urn pouco

() Ov(il10 e (Olflo o pal de gmandc famiiilia, a (LUCUI compete
yclai, cducar, orientam e proporcionam instrucao equ ivalente ans
fillios. Se lid pal é indolente ou indiferente a somte, As normas de
d isciplina, no tmabaiho c ib ails I end ade da fnmll in, OS fillios n no se eflca-
iiiiuiiani pain o hem e tiansvinmn-se no roubo, jogatina, hehida. Ia-
volagcns, toinam-se en fioi nocivos ii Socieda(Ie e constitucrn perma-
nente pemigo a tmanquihdade publica, no próprio regime. 0 nai i
(onl() (I pastor dc oveihas, que n5o pode desviar, urn rnomento
sequer, os olhos die seu rebanho aparenternente calmo, pois uma
oveiha que tresmalhe poderã levam to(io o rebanho a perder. Coin
issa cxcmnj)Iifi(lcao ndequada, (stou agora em condicoes de con-
(lenar a ifl(lifercflcn (10 Govemno pela sorte cia comunidade, scm-
pe atrelado a urna rnãquina obsoleta. No tern sido pal c rnuito
ilieflOs pastor. Deixa tuclo corner no léu, corno se n5o livesse urna

no menus, de responsabili(Iade . 0 pastor, no mecolher as
uvillias, conta-as cuidadosamente par se certificam (10 total exato.
() Estado flew se (la a csse trabaiho corn as coisaS pelas quais deve
z(lar.	 Não (OnliNe I) total ilas fazendas espalhndns pelo irnenso
cmii tomlo mineimo, nern 0 total (in Area (Ic terms devolutas, ainda
iinprodutivas. Os fazendeiros, como filhos abandonados e esque-
(1(105 fla terra, pedem socorro no pai, irnplomnm urn conselho, umna on-
vii 1aço, enfim, algumn assistência imediatn, quando acossnelos por
uuia peste, cnchente, gendn ou longa eslingem, C 0 1)111, (IUC no
(1150 o Estado, la de omnbros e (liz pnra consigo mnesmo: Que
pusso fazen', corn Os bolsos sempre vnzios? 1)eixa o barco correr...
F csquece-se dc que o bnmco podemá nnufmagnr, e corn ele submer-
gir uffla pane considcmavel da econonlia nncional.

Terá ainela o Govemno, corn a obtencio de dndos reais, pos-
sibilidade (IC fazer experiências segumas, corn o ernpmego de tmatores
agmicolas previamente estudados, e nconnpnnlinndo, como se faz
((iii 0 rendimento dc urnn locomotivn, a sua pro(IucaO nnunl

Pun oulmo lado, estara o Govemno hahilitado a resolver, con-
liii tan! emmien Ic, o mnais snio problema econôrn i co-social dc nossos

1(011)05: o cxo(Io total. Vamos conhecer, pela pmirneira vez, a real
situacibo dos eamnponeses, que, jib podernos imaginam, é a rnnis
el mica l)osslvel . 	 Esse i 0 grnn(le innl clue leva a lavouma no nban-
dono. Os camponeses, vencidos em sua resistência fIsica, rnal-
liatados e doentes, fogern das fazvnda, ncossados pela forne, ern
leneanda dos gmandes eentros, onde vein estender as mnäos ii carl-
hide ubl)lica . 	 Pena C quc, por nngiistin de tempo, n,,-Io possn re-

11in1i 	 I\ I; 	 Mitt 	 iltiins 	 timli	 H	 i\	 (;u/r('/let 	 la
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Forne, do grande sociólogo Josué (IC Castro, que (slalal
desolador corolário: o brasilciro está molTendo de fome.

Essa é uma realidade dura. Acrescento ell que 0 problema da Ia-

vouia 6. lao grave, quc inuitas fainilias de agricultores, ante a folio
(le quaiquer assistencia por porte (10 Estado, sentefli-se possnidas
(IC medo e incerteza, rumando pam as ciilades, onde cada mernbiu
procura Ufli cmpi'ego, como it nieihor garantia do fuluro 1)ou o
rneu lesteintinho pessoal, como Sc flao hastassc minlia 1)r6pria his-
tOria, pois adiniti, cm nina ferrovia, d ezeflaS tie filhos de agricultores.
No ('SCOIheIfl servico. Querein apenas scguranca.

A Secretaria d a Saii d e podera colher, dos formula rios,
subsidios valiosos pain urna aplicacao segura C justa tie H ( H Ii
assistência que garantam a fixaçio do horneni ao campo

0 Governo do Estado, por sua vCz, estará ein cnn içs It
organizar, em bases sólidus, buncos de crédito rural, se no conse-
guir fazer funcionar realniente, flesse setor, (iS que ja (XiSt(m p01.0

essa finalidade, cujos empr'stirnos serão concedidos coin a
garantia, segundo Os cãlculos oI)tidos nos formulários dos agricul-
hires. Estará o Poder Executivo tanibm capacitado a aplicar a
nssistêiiciii social 00 trabaihador rural, (le cujas necessidades en-
contrará demnonstraçäo nos dados fornecidos pelos agricultores. No
dia ciii que tais mnedidas comecarern a sec postas cmii execucao, (51010
o Governo curando uma grancle enfermidacle e extinguindo a call-
so (Ia intranqiiilidade social. 	 Esta é a principal tarefa que urn
Governo corajoso e trahalhador terá de pÔr em execuçiio, scm demoma,
-I 	 (Ic tranciiiilizar uma iegiao (le brasileiros, uns afortunados,
miias incapazes, cuja iinica acão é espalhar o medo, o pavor, eon-
fundindo sofredores corn agitadores, já que niio flies ocorre
mente conturhada quaiquer medida salvadora. Bern certo disse o
saudoso lIder do Partido Trabaihista Brithnico, Prof. Harold Laski,
tio aplaudido quiio discutido em suit 	 pulihica, no sell
Reflections on time Revolucion of our Time, no seguinte trecho: "A
ausôncia de seguranca, sobretudo nos anos depois de 1916, trouxe
profundas conseqüências atrás de si Os hornens seguern a rotina do
vida. Quando eta é posta em dtvida, perdern toda a capacidade de
julgarnento normal. 	 Ficarn incertos quanto ao critério coin
deve ser julgado o procedirnento. I)iscussOes se tornamn clesafios, e
novas idéias Sc transformam em amneacas. Tornam-se presas do
medo. e 0 me(lo, pela sna propria natureza, é inirnigo do pensarnento.
E é desse modo que os homens, quando ficam aternorizados demais
para compreender, querem destruir tudo o que é novo, porque nan
ousarn deter-se para exame mais compieto. 	 Agarrando-se corn
paixão as suas rotinas costumeiras, des afirmam que desafiá-Ias é
urna blasfêmia. Não querem ouvir a voz (]it 	 que Ihes diz que

rcnkU a luta, pois so cia cornpreende as
aip u.(çu1 rcsul a i ks (him dcsafio. Os argumentoS do razo pa-

m-lhes urn pedido de rcndicio."
Corn cssa citacio, deixo claro que so urn govcrnador hem

Ii
tciicionado podera veneer to(loS os óbiccs que €ncontrar no
uiunho do redencao ccoiiôfluica de Minus. 0 trabalho é de con-

u!i1ii' 
encmgia, mas capaz de consagrar urn governante.

Este 	
cm julho, ao então candidatO

 é o disdurso que anuncic 
Govenno de Minas, Dr. Bias Fortes, quando o acornpanhei numa

H ta a sede (10 rneu Partido. E, no dia 3 deste, quando nos reunimOS

a H 
nina mesa_ridonda em suit agora coin Goverflador

ulito peia vontadc soberana do povo, senti-me revigora(lo a faze-b,
uaatagiu(lo pelo entusiaSmno divico desse homnern de grande c trath-

nat estiipc. Quer S. Exa. realizar urn govcnno (IC redencä()

In 
nosso Estado. Falou-nos coin entusiasflio, apeloU par a nosSa

ct)1aborm;aO nesto Assernhléia, pois nada podera consegtiir no sell
GnveiflO scm n apolo desta Casa. E aqUl esta a niinha inodcsta c
I tuinilde colaboracão, trazefi(i() it 	 pela pnuneira vez, aquilo quc

toilil (iUFhfltC 28 anoS de traballios pefloSOS, CSiflfiiflt(S, (IC OI)SC1
Icues traZi(liiS de baixo para cilia, onliecendo (IC perto as apre-

tiisOCs dais classes t i.abaIhado1(s, a ncgligênCiil dos flossOS homnenS

tinS C 
a iniI)ro(lUtidide do máquuna adnuiflistmativa do Estado,

II	 esemlgrefla(la fibs sells d cpartamn(n los.
\iitcS de terfliuflar, quero oferccer ain(Ia o fruto dos minhaS

toeS coin i-efereneia ao uso de comhuStiVeiS pebos veiculos do

Il5Iado. 	 N.-to concordo, absolutamenk, coin a negiigCflcia (ItIC se

enifica corn Os earros oficiais Oil 	 motorizadOs. Pam C0

I iicçar, assunalo qtie, entre 0 total de 200 vcicubOS CXlStCfltCS lit

Capital, metade esta coin 0 \'elocimctro intitilizado, 0 ([UC consider-

lacuna uniper(lOaV(i. 	 0 velociifletlo, coiilO (ievernos saber, nab II
0dotado pelos técnicOs cstrangeiros para medic apeflaS a velocidad

10(10, o cOnS 	 (10 c. OiTiI)tmStiVCi e a vida do própri
(((as, antes de 
iIIOt((l, (lcscohrimldose, pela fiscabizac0o do miedit normal,

	 (Ii
Por inciivdi quu

fuitos tin motor ott di sua unfifli(ladd de p(.cils.
parcca, o Estodo no confere a media regulada pam cada carro, mitt

pile SC 
ieferc ao gasto de gasolina l)o quilomnctnO. E esta mar,

nina particubaiid(1e quc condena a n0quina o (lmflhfliStrtlti\'a tin Estad

'a it':t ado de tudo, comb já disse.

I )istandiciille baslante 	 do assunto 	 conccrneflti' 	 00	 ( -

do coflStiuflb de Unlit locomflotiVa, scgUIi(
controle ais

nilo(IO 	 inglCs, 	 em	 quc 	 poiiCaS 	 gramaS 	 a	 m

- vOo no 1ii(iia (icnunciam faihas que seniarn logo apura-

la 	 P	 qu 	 ntt IavtIIIIHS o i(icSIiiO CoOl OS flOSSaS iiiaqtliflOS , SC,()I.



\ciocmniCtro 	 Localidade 	 Chegada

13.798 	 Belo Horizonte

13.892 	 Sete Lagoas 	 lOh3Ornin

14.074 	 Corinto
	 I Sh30min

276

Partida 	 ObservacôeS

8 horns

1200min 	 Almoço

Pernoite

Quantos litros de gasolina tomnou?
dc n.s ......Quantos litros de Oleo?

Relacionan (lefeitos (10 carrO a seremn Fe-

\Iotivo clii viagcnm
(Ofl formnc faturas

Fatuma fl. 9 ......
paridos .......

-- 171
175

vivemos nurn pals vercladciraiiitii 	 Iiii	 i .in, nas
minhas observaçoes, ulna relaç50 to I'll a pclo Eslad n ni p sb de
gasolina, fixanclo a quota diAria (IC litros para cacla y Cicull) IIi Ca-
pital. Para uns 15, 20 e 30 litros. Dir-se-ia que o Estado assitu
I)i'OcC(ICtI para evilar ahusos. Alas essa raz5o n ;,-Io mc Convence
Fixou o consurno, mdnosprezan(lo o ulais importante : 0 velocirnetlo,
que é a artéria (10 coraçSo (10 carro e que Inarca a verdadeira eco-
nomia e durabilidade do mesmo. Em automobilismo, sabernos que
o óleo do carter (motor) deve ser m.udado por outro flovo, CIUafld()
no uso do pi'imeiro o carro ultrapassa o total de rail quilômetros de
percurso, como também tern lirnite prefixado o filtro de óleo etc.
Tudo i.s.so é racional, e não ternos autori(ladc par modificar. Corn
estes ligeiros retoques, ergui a ponta do véu que encobre uma séria
anornalia quanto aos nOSSOS velculos. Verifiquci ain(la que esses
carros, gastern on nSo a sua quota (liiiria, v5o ao pos[o no clia se-
guinte buscar outra. Quern, (IC horn senso, conhecendo unia ad-
ThinistraçSo euidadosa, poderá conceber tal descalabmo? Analise-
mos o percurso de ida e volta feito toclos Os d ias por CSSCS veiculos, ii
fim (IC calcularmos sua quota no posto . So por al constataniosa
inoperncia (In medida. Por que n5o encher o tanque par vOrios
dias e controlar o consurno pelo mapa diário? Vamos analisar
ainda se as quotas acirna citadas estibo hem calculadas. SerO pos-
sIvel que urn carro oficial terO de percorrer, diana e obrigatoria-
mente, na Capital, 60, 80 e 12() ( l uilÔfllCtrOS? Isto (lando ulna niMkt
minima de consumo, ou seja, a dc 4 quilOnietros por litro (IC gaso-
lina, par citar apenas as respectivas quotas ( le 15, 20 c 311 litros.
Positivamente, nSo concebo medida tao esdrOxula.

NSo é meu desejo ilustrar essas cons ideraçoes corn trés irregu-
laridades que apurei sern d ificuldade, cada tuna (lelas bastan be
Coloco-me em posic5o mais elevada, procurando indicar reméd in
par sanar o Inn!. Aliibs, an classe dos motorisbas, liii OS que nib
tern o inininio interesse e cuidado corn as coisas do Estado, mas
tambCrn existern aqueles cuja capacidade c zelo l)rOfissioflal Sc co-
locarn a salvo (IC qualquer critica . Infclizrncntc nao compete it estes
dam licOes Oqueles. E co Estado quc precisa a gir e fi.scalizar. Eis
por quc, dentro cia pouco, yOU apresen bar outro pmojCto (le lei, SU-
gerindo a criaciio (10 mapa diánio par USC) dos moboristas de carros
ohciuis (I)) Estadu, flit Capital C 110 interior, COIT1 US seguintes (uSd1-
minac6cs:

Secretaria das Financas

Departamento de Compras

Velculos motorizados do Estado .......

Cliapa fl. 9 	............c ........Ano .......Quantos Cl-

ii) I i 	 ! 	 ......(Smpacidadc banque .......litros 	 ......

1 apa diário ......(dia ....../ ....../ ......).

mIle (10 motorist,........Cart. n. 9 IlorOiio (IC ser-

V 
............ Intervalo .......QuilornctragCmn marcada no veloci-

metro quando pegou o canro .......Quid a quilornetragern que
marcava o veloclinciro no dia anterior? ......Quid a quilorne-
tragern regiStia(!a no velocimetro hoje, quafl(lO rccolhcu o carro ii
gamageli) 	 ......... 1)11 hotas 0 i'ecolheu? ......

V I A G E M

ObscrvaVOeS:

uand o am clou 0 olco (11) (1111(1' (mu br) 1)1111 610 ]Mt vez 9 ......

Vclo irnet mu 	 ...... Fa burn n.° ......Quan to ilevera rnarcar 0

tkcirnetrO pUma mudar novarnente 9	 ....Quando lavou o carro

ita 011mm veZ' ..... . Aplicou graxil, logo apOs, nas pontas de

todos Os parafusos ou porcas, na parte inferior do carro, para evitar
lem - mugemu C, (oflSe(ttiefltcfllCfltC. (lesprcn(Iimento (Ia lataria? ......
Quando suhstituiU o filtro de Oleo pela ibitirna vez? ......Fatura a.°

0111 (tUal (1 UiloIlletmagdlhm (leVera iiiudá-10 a vaiTteiltC ) 	 ...

()ua is sau US caracbenlsticims dos (1uatlo pnetIs 9 ......

N.9 ......Marca ......Quando foi mudaclo 9 ......

Veluc iiiiitJ0 9 ......Fatura n. 9 ......

N. 9 ......Marca ......Quando foi mudado 9 ......

\clocimmictl0 9 ......Fatuma 11. 5 ......
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3c - N. 	 . Marca 	 . Quando foi
VclocImctro 9 ......Fatura n. ......

4.9 - N. 1 ......Marca ......Quando foi mudado9
Velocimctro 9 ......Fatura n.° ......

Quantos litros (lc gasolina sobraram no tanque para o (In
1.' 	 (If) Oil's 5CUii1t(' 1 	......(Iii'a ('1(11(1 (II) CUilStilil() iUU(liO)

(A,ssinaiui'a (10 i)iolol'iSt.)) 	 (Localidade) 	 -	 (l)ata)

Não acredito quc Os motoristas a1egucn (Ua1qUer (lifiCU(ia(lV
na sua confeccüo, pois, na sua singeleza, esse tral)alIlo flCifl se coin-
para ao de urn maquinista, quc, numa viagein dc mais dc 200 km
diários, tern de anolar todas as estacoes, horái'ios, paradas c detaihes
flhiflUCiOSOS, para obtei' 0 COflSUiflo ITlé(liO lie SW) flia(IU1U1( no iiiii
do mês . Por quc n5o fazerem 0 ITleSillo, (I Uafl (l0 (Sf51) CIII jog)) a
econoinia e a conservaçSo dos veiculos peFtenceilteS ao Estado?
Proce(iêssemOS desta forma ('UI 10(10 0 Brash, e a economia kiln dana
jiara ('liar muitos iJOstos (Ic sañ(IC. EU próprio, (IUC flaO (leVO olo'-
diência a ninguérn pclo USO (10 men carro particular, anoto rigorosa-
mente Lo(ias as minñcias, tOIIIiida (IC gasolina etc., n5o so pani
acompanhar 0 consumo C fiscalizai' a rnriquina, mas, sobretudo,
par notar iflle(liutamente (leterinifla(loS dcfeitos (JEIC so at I'(V)'5 (1(551'
sistema poderSo ser denunciados.

1-TO POUCOS mc'ses tivc 0 nijnha atencao (leSpertal Ii p ow ion
fa to c'xpI'essivo, publica(1O ('III Jomnal (leSta Capital. Um ) p ri)-

tOrio (IC Onihus verificon, casualmente, clepois de muito tempo, que
0 motorista e 0 trocador estivam de.sviando a rencla (10 veiculo.
Entregou 0 CiISO a Poilcia, e esta clescobniu, malS ainda, interrogando
os faltosos, que des tambem Sc locupletavarn corn a gasolina, adulteran-
do a fatura, corn a conivência do posto onde Se abastecia 0 veiculo.
E hem possivel que a vitima (IC SW) propnia inclolencia adiflinistra-
tiva jO cstivesse tentando, junto 0 Prefeitura, face 0 diminuiçao (I)'
sun renda, o auinento do preço (las passagens, buscando, on bo1s
do povo, ressarcir 0 prejuizo causa(io pela sun incapactda(le. Co-
mo esse proprietOnio, muitos outros n5o sabenr o valor de um velo-
cimetro. 0 caso cnn fda serve (le miniatura do que se passa pelo
Estado, on meihor, por esse Brasil afora, crija InOquina administra-
tiva nOo sofre a dcvida fiscalizac5o.

Sr. Presidente. ('IS OS (lois projetos qUC tcnho a honra de
apresenlar a ('sEa doula A.s.sc'inhk'ia, ('01 resomo la ininhLt longa cx-
posicOo:

- 177

PHOJET() DE LEI N:' 538

i	 ((II) I' / ('1	 /01'Iii!il)iJ'iO 1)(11(1 0!)! ('11 (10 Ii)' (1(1(10 S (1(1

/)1odU coo xgropeczzarzi

A Asscinb1ia Lcgisla t iva do Estado lie Minas Gerais decreta

Art. 1. --- Fica o Departamento Estadual lid EstatIstica auto-
niZa(Io a (I iStl'ii)UiI a tO(IOS OS agricultores e Cri[LdOI'('s (10 Estado,
atiaves dos Agentes Municipais de Estatistica, o formulOnio criado
por esta Id, (lestill ado a ohter a real producao de ca(la l)ropriedade
agnicola 1' a outros fins, a partir (1(1 ano de 1955.

Art. 2." --- 0 tormulario devera ser preenclirdo em 4 vms,
ficando uma eni poller (10 agricultor on criador, cuinprindo ao
Agente Municipal (IC FstatIstica enviar umna no 1)epartamento Esta-
dual tic EstatIstica e outma it Secretaria do Agnicultura, IndOstria c
Comércio, guardanclo a Oltimcma Cm seu arquiVo

Art. 3. - - A Secretaria cia Agricultura, enirosada corn o seu
Servico dc Estatistica da Produc5o e coin o l)epartarnento Estadual
(Ic EstatIstica, ficarO na oljrigacao de enviar o seu reiatório anual
circunstanciado, apOs a recapitulacOo dos clados, no Governo do
Estado, it Assemhléia Legislativa c a cada lull de seus rnemnhros, bern
comb aos SecretOrios dc Estado, (10 cival conste a prociucao real,
sun exportac5o par outros Estados, (lescrevendo a media de au-
mnentacao do povo mineiro por espéCie tie cercais, qUanti(lade etc.

Art. 4• ? Nos anos suhseqiientes, o fommulOrio devera ser
o'rccadado pelo Agente Municipal de EstatIstiea nos prmmeiroS
dias do mnês tie janeiro.

Art. 5•0 0 Governo (10 Estado colocai-a ao alcance dos
orgaos respectivos todas as facilidacles necessOrias no fiel cum-
primTlento desta lei.

At-[. 	 - 0 registro do propniedade é oi)I-igatorio na Sc-
cretaria da Agricultura.

Art. 7 •9 	 Revogadas as (iispoSiçoes em contranio, esta ic'i

	

entrama CIII \'i4Oi' na clam 	 (II' SUa puhhcacuo

Sala (Ins 1c'uni6es, 20 (IC' iIezemiIhl'o de 195

Moxeira Jfznior
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IROJETO N: 539

Estabelece o contro(e de eow/ojs/iveis e p('ça's tie
earros •oficiais do Es (ado c dd outras providêneius

A Assembleja Legislativa do Estado di Minas Gerais dccreIi

Art. i.' Fica a Secretaria (las Finanças, através (10 seti
Departarnento (IC Compras, autoriziula a conti'olar 0 consurno tie
combustiveis, lubrificantes e pecas dos veidulos oficiais do Esladu,
sediados na Capital e no interior (10 Estado, através do inapa diãi'io
criado por esta lei, para uso (lOS niotoristas, a firn de se encontr:ii'
a flie(lia (IC quilornetros 1)01' litro

Art. 2.' - -- 0 referido I)cpartarncnto ficará autorizad() a
em condicoes de perfeito funcionamento Os velocirnetros, nivel tie
cornhustIveis c (lernais apai'elhos indispensáveis a boa conservacSo (his
veiculos a motor.

Art. 3. Para o trabalho do carro no perImctro da Capiltt I.
bastará apenas a anotac5o da quilornetragem (velocImetro) percorrila
durante o dia. NSo havendo diminuic5o do consumo, passarão a set'
cliscriminadas as corridas corn a observacSo (le suas nccessii.Iades
estritamente ligailas ao serviço do Estado, o mesmo passanclo a ser
feito corn as viagens longas, corno deinonstra o modelo anexo.

Art. 4."	 Bevogadas as disposiçñes ciii eat! 'aria. 'shi hi
cntrará em vigor na data de sua puhlicac5o.

Sala das ReuniOes, 20 (Ic dezemhi'o de 195.

Moreira Jànior

Deixo-os entregues agora aos cui(lados de tiicus nobres l)al'cs,
cci to de quc a sorte (Ic ambos depende das luzes cia inteligência
e do tirocInio dc eméritos juristas, que os hurilarSo on ampliarSo,
para quo preencham as SULI alIas finalidades

Daqui envio ainda urn apelo ao futuro Govcrnador do Estado,
I)r. José Francisco Bias Fortes, de cujo patriotismo e qua-
lidades civicas Minas Gerais muito espera, no sentido de prestigiar
C dar a fliais ampla assistência aos encarregados da Esta-
tIstica, que, no men cntencier, serSo os primeiros soldados emprc-
gados na luta pela rccuperaçiio econômica (IC Minas Gerais. Divida
S. Exa. o excedente de funcionários existentes ciii vários departa-
inentos, entre a Secretaria da Agricultura, no sctor (10 Serviço dc
E.statistica da Produçiio. e o Departamento Estadual (IC EstatIstica.

19 -

i'ltI:. ie', '- usultados da vitOria compcflSarao todos
esforços e saciificios.

Para cssa tarefa, quo se me afigura afanosa e longa, lcinbro ito
Futuro Governador que n5o use a lSiflpa(Ia rnaravilhosa (IC Aladirn,
pals ü soerguirnento (IC Minas nSo se operara por força de urn mi-
lagre, nias deve preferir a lanterna dc 1)i6genes, nit procura, n, -Io de
tiiii honieifl apenas, iflitS dos patriotas competentes (IUC 0 auxiliern
ia guande ltetalhtt [)cin PO4I'CSS0 C N(l('flCtO ((OflOiiliCti (It' Minas
eu' is

	l \'I'i':I1 I .'\	 ,-\ I'liOV.\ I ),\

Ilequeuimcntos ii.'-'. 1.205, 1.206, 1.230, 1.249 c 1.298.

Requerimentos s/n.°:

(In Sr. Jose Marcus Clicréiit, que pede voto (IC congratulia.'''
da Casa corn o povo de Uberaha, pela passagern do G7. ,

 de fundacão do jornal Lavoura e Comércio:

do Sr. Jorge Ferraz, requei'en(lo urn voto (IC congratu I:
tts Srs. Clemente Medrado e Marcos Lobato;

do Sr. Manoel Costa, pedindo urn voto (le congratuiar.
corn a direcao da Imprensa Oficial, Pelts inovaçSes que v"e:

sendo imprimidas ibquele órgSo;

do Si'. Lélis Chaves, que recluer urn voto de congratularae -
('0111 05 bancarios Antonio (IC Faria Lopes, José Boggiorn'
Alberto José dos Santos, por regrcssai'eiII ao recinto i
seus lares;

do Sr. José Marcus Cherém, que pede voto de congratulaçSo
corn o Sr. Secretário do Interior, pelo êxito alcançado no
Encontro Regional dos Municipios Sul-Mineiros.

InlicacOes n.s: 1.109, 1.123, 1.125, 1.138, 1.139, 1.149,
1.150,1.167, 1.176, 1.177. 1.180 e 1.187.

Iai'ec'i's de is'l ,':a final 	 las ! t u'aj'las ii's: 3.58-t e

lNCEl-l1A.\I I;NT(

\:l:: jj i ,, t is luavenclo a tratar, o Sr. Presidente encerra OS

	li'alialIa: e It ('têl('lt( S Cusa d 	 Ordeuu (10 Pit (Ia ft-iuniibo seguinic.



319. ReeLo Eytra(diná?ia da Assembléia LegsatiVa, em
20 de junho de 1966

flI1I 	 '(I\ fl() SB. BONIFACIO DE ANI)BA1)A

'\s 201i4Onhin, compareCem os Srs.:

	

ln[tCiO de Andrada 	 Leo BorgeS 	 Joüo Na-

-- ]Reny Rabello - Pinto Coelho - 	 Agostiflho

Campus Neto -- 	 Alviiflar Mourão -- 	 Altair Chagas -

Artur FagundeS - Athos Vieira de Andrade - Aureliaflo Chaves
Batista Miranda - Benedito Salles 	 Carlos Eloy - Carlos Megale

- 1)ãllofl CanabraVa - Daniel de Barros 	
l)élson Searano - -

Exped ito Tavares 	
Geraldo Fonseca - Geraldo Quintão 	 Gerardo

Grossi - 	
Comes Moreira - Hello Garcia - 1-Iofllel'O Santos -- -

lain) Magalhaes Jarbas MedeirOs - Jehovah Santos - 
João

Bello --- Joio Luiz de Carvalho --Joio Vaz -- Joaquim de Melo
Freire - Jorge Vargas - José Botelho --- José Fernandes Filho -
José Maria MagalhiC5 - José Mariano --- Lélis Chaves - Lñcio de
Souza Cruz - - Lui'/. Junqueira - Manoel Costa -- Maria Pena

Marta Nair Monteiro - - Martins Silveira 	
-- Moreira Junior -

Nicanor Armando 	
Oclilon Rodrigues - Orlando Andrade -

()swaldO TolentiflO -- Otelino Sol -- Pauhino Cicero 	
Pires da

Luz 	
Haul Fernandes - Salim Nacur -- SehastiäO Nasciiflento

Sfle de Barros - -- Sousa e Silva - SpârtaCO PomPCU 	 UhisseS CoutO

\Taldir MelgacO 	
Waldir Morato ---- Wahiomiro Lobo -- Wilsu

Modesto 	 Wilson de Paiva
Coin a presenca ile 64 Srs. T)eputadOs, o Sr. Presidefl'

cc ca aherta a ReufliO
A seguir, é feita a leitura dcc Ma 0 11 fl- cci. 	 iii	 cc

(icc) 1 c aprovada scm rcstricO(S.

()RADOI

Iran) !fu(:(10 de PiOPOSP.

SB. \VALl)(1IRO LOBO: Sr. Presi(lenk' c Sis. l)cpUi'

if) 
coiflPrCSSOI quc sempre atua nessas oportunidades j 

et,

)1( p1Vi(I0 para (lerrotar minha proposlcao. 	
0 DeputadO Délson

	

do parecer. 	 Mas
Scarano estava ate nervOSo, ouvindo a leitui'a 
ceonteCe o seguinte: C que quando se vota UIT11 pioposicao, tendo-Se

1' pul)lirm to no Mina Gerais,
mil 1)^Irccer' 	 'S5(' parecer (le\'(' 5( 



principalmente nurn caso (lesse, em quc a Mesa Sc baseou nurn
parecer (10 Consultor Juridic () e nAo no cia Comissão de Justica
Para oricn tar a Cornissibo Executj ya (Ia Assembléia, foi ouvido a
Consultor JurIdico. Francamente, eu nao entendo bern. Eu larnenlo.
Fui rnenino pobre que nüo p6(1e estudar. Nibo tenho ametde grau
no decli, rims a luta quc lenho enfrentado aJuclou-me em muitos
pontos Ora, a proposicibo vai para a Comissibo dc Justica, esta
não (lb parecer. Através de Requeriinento rncu, vein a proposiçibo
Mesa para ser colocacia na paula; depois alguérn se lembra, coisa
que nunca acontece, pie a Comissbo dc Justiça perdeu o prazo;
logo, vamos ouvir a Corn issbo Executiva. Mas a Comissbo Executiva
nao se rebne para isso. Aqui, no processo, nada consta cia Comissibo
Executiva .Até agora, llao (fl(Ontrei. Talvez esteja cscondida
Mas, se houvesse qualqucr opinibo cia Coinissiio Executiva, seria
i)aseacla no parecer (10 Consultor Juridico, que nAo tern nada a vci
corn o Legislativo, dentro desta Casa. E Consultor JurIdico ]b
fora, nbo eni PlenArio. Nbo posso concordar corn isso. Alias, os
scus parcccres tern sido Sempre derrotados. E quern é o Consultor
.Juridico? Eu niio sou. Isso é porque a coisa é feita em cima clas
pernas. Quein nubo tern conipetCncia, nibo se estabeleça. 0 tempo
é cut-to, etc diz, entiio nao posso fazer. Mas, Sc vai fazei', faca (iircito.
Nubo terrninei, assim, dizenclo "quc o Governaclor nbo é obrigaclo a
comparccer". Quem falou que e? Ninguém falou isso, nern sequcr
pensou. Assirn, a Casa vii votar agora urna proposiçibo cujo parecer
é contrario, mas nibo foi emitido por comissbo composta de Depu-
La(IOS, sendo 8PCflS 11111 parecer (10 Consultor JurIdico.

Consultei ha POUCO 0 Sr. Presidentc sobre a constituciona-
li(la(le (10 minim ploposicubo. A cia niio se opbe a Constituicibo
Federal, nern a Constiluicibo Estadual, nem 0 Regirnento Interno, o
cjtie scria realmente ol)stibcUIo a que esta Casa aprcciasse a minha
proposiçbo.

Agora, tcmos urn parccer "encomendado" . Pc'la sua leitura,
podernos observar que 0 Consultor JurIdico nbo teve saida. Citou
muita coisa e tuclo ficou no mesmo lugar. Parece-me quc quis
correr e nubo souhe como faze-b.

Tambérn nao concordo corn o térinino lo parecer feito pclo
Consultor JurIclico, clue diz que o Govcrnador nibo C obrigado a
comparecer a esta Assembléia, E (ioloroso ciue venha a acontecer
isso nesta Casa mineira, na terra de Tiracientes c de Filipe dos Santos.
Nibo é possivel que queirarn "enforcar" 0 Deputacbo, que, nesta Tribuna,
estb agindo honestamente. 	 Esse parecer deveria sec submetido
a Uflia comissac) (Ia Assenibléia e flibo ao Consultor Juridico; do
contrario, as comissöcs tCcnicas scriarn dispensbvcis i)aia emitir
parccercs. 0 Consultor Juridico poderia faze-b. Seria hem mais

fo'i1 e iiiiiiIo 	 A Aseiiibliil (sl.a incorrendo nunia grande faiha

abrin(l() urn p l'ccedIefltC pci'igosisSilno corn essa atitude. Tenho
ccrteZii (le clue os Srs. I)eputadOS pie me oUvein, ncste inornento,
('51110 concOl(1dfldo coni rneu pontO (be vista. Tanlos i)eputa(bOs in-
teligentes, conhece(IOrcS do nosso Begirn s'cnto Intcrno, faze' porte
(1115 cornissibcs técnicaS do Casa, e, no entanlo, urna proposicao
tern pie ir para as mubos do Consultor .luri(ijCO, a fins (be quc cste
opine sobre a mesina. Esta Casa vai votai' (je a(Or(io corn 0 parecer

l ) Consultor Juri(iicO, que nib 	 C Dcputado e nibo peiI('UCC as

',tOiSSbCS.
I)cvcria ser VOta(l() 0 parecel, jb que Sc esgotoU o prazo jjala

os cornissoes se rnanifcstasScm a respeito. Ainda inais, porque

o 
parceer rhO foi aprcscnta(io por nenhuma das ComissbCS, fiLlS Pdl0

Consultor Juridico, cuja coinpetCncia é tratar (IC asstifltos exterflOs, e
intornos, dos flOSSOS Irabaihos

M.\TEBIA APROVADA

Requcriiflcflto n.' 1.297.

holicacbcs n.9s 1.081 e 1.102.

elatario c Parecer do Comissibo Especial (be Sindichncia,

01(1 
a procccidncia cbs ciendflCias (10 Deputado Athos Vieira (be

Il	 contra o GovernO

Rlrccer (be rcclacbo final do Projeto n. 9 3.720.

'i'oJetOs -- discussao bnica: n.°s: 3.678, 3.683, 3.684, 3.692,
:i 7u'7 3.716 (coin a Emenda n. 1' 1), 3.719 e 3.720;

1.' djsciissa(i: n."s 1.695 c 3.661.

(,)tTESTOES 1)E ORI)EM

0 SIt. \VALI)OMIRO LOBO 	 Sr. Presidente, V. Exa. anun-
ci quc houvc parcccr contrbrio da Coin I osao Exi'eutiva 110 IOPU

lt ('qU('rirnento n. Q 1.270?

i uma Questão de Ordem que lev,rnl)

SR. PRESIDENTE - A Coinissibo 	 '(il IV.! I \ II II 1

posicho para, sobre a rncsma. (inc 1 S1'U	 o11r .1

rIJui'idii'a cia Casa io 	 .'r..H
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[rahalho da Consultorja Juridica, a ( ii i sui I\(tl [1 va, pu H
dos scus inembros presentes, (onsidcrou COrno suas as la7(( jhjConsu j torja .Juridica, contrárja a aprovacao (in proposiç5()

0 SR. WALI)OMIRO LOBO - Muito obri gado. Sr. Predente, estou VCO(i() aqui, aSsifliido pelo Dr. Luiz AclvInctila Beis,
Consultor Juridico, tilTi parecer quc (liz "Dada a natureza de ui-
gencia desse nOsSo parecer de 01(1cm normativa, opinamos quc o
Governador (10 Estado nao cstá obrigado a comparecer ao PJCflãli()
da Assern j)iéja Legislativa".

Quern falou, Sr. Presidente, coin o Consultor Juridico, quc
o Govcrnac1oj estava obrigado? Quern soprou isso em seus ouvicjos?
Serã que ele nSo ieu a niinha proposicao? Ignorante etc não é;
entSo, agiu de ma f. Ninguéiu disse que o Governadoi é obrigado.

Este paiccer improecltenle You 1cr o InCH Bt'querirnento que
é 0 Seguinte:

"REQUEFIIMENTO N. 1.270

Exmo.	 Si.	 l; j iJ(flL1 	 hi	 \ssiiiihI(j i	Lijhifjv: i ihi	 itailtidc Minas Gerais

	

0 povo i11ne11t debate--sc iiii IIRi() a iUifliisa crise. 	 ESEa,

	

que perdura ha muitos anos, apresenta inumeras facetas. 	 Eco-

	

noinlea, financeira, social e administratjva, principaimente 	 Masé tambérn crise (IC fé c de csperança. A medida quc Sc sucedein os
govcrnantcs, o povo ye renascer sua expcctativa de rnclhores dias,
pela inudança do tirnoncito da nau do Governo. Alas logo cia se
(litul, pela incficiCncja da nova administracao, pelos embaracos em
(IUC se enrecla, pela incapacidade (IC faisos lideres.

Torna-se nccessário, por isso, Urn major entrosamnento entre
os representantes do povo na AssemblC ja Legislativa e aqueie que
(ictérn a chefia do Poder Execiitjvo. Os Srs. Deputados, cm SUaS
perarnbulaçOes por suas regiöes eleitorais, pelos apelos quc diaiia-
inente recehein neSta Casa, encontrain-se sintonizados corn as
aspiraçöes populace e Seflt(rn, inais ( L UC 11111ito. us p00105 !ailiiis (hiadministraçao.

Parece-nos uul 1550, (lu inlciriu p iocedn(ja a iflicjativa deSe convidar 0 elluinerite Sr. (iovernadoi (10 Estado par discutir,
corn o Plenárjo da Casa, os graves problemas (to Estado, a firn de
que os Srs. I)eputados possam tornar conheciniento das providCn-
rias (hue veni adotando no sentido (IC Solve-los e, por filTi, sugerir
as niedidas quc forem aconsetha y ci s
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.k postula (-ao ui peifeilaloen Ic constitucional, cis que a Carta
Magna assegUra no Sr. Governador o (lireito (le ser ouvido pela Casa.
Logo, 0 entendimento direto entre os (lois Poderes pode ter lugar.

Mesmo porque nao existe 1imitac5o alguina a que esta Assein-
blCia COflVi(id' qUaidller autoridade publica o ViP a sun prcscnca

Isto posto, os i)eputados quc este subscrcvcm, na forina regi-
mental, requerern sea enderecado convite no Exmo .Sr. Governador
do Estado, Sr. Israel Pinheiio da Silva, a firn lie que S. Exa
(ornpareca no Plcnário cia Ass- Il!bttia Leguslativa para urn debate
sobie Os probleinas que aftigeiii Esi ado c sohic as soliiçoes (llCOfl-
ti11(laS pilil administraçao

1)o convite deveru constat 	 solici Iaç5o d iiigida a S. Exa . no
scnti(I0 de que marque dia e horn.

Sala das Heuiii(cs, 7 de jimho ilc 196G.

lVul(foInito Lobo"

0 nieu Be(jueiiiiicntui r' 110 Sc!) tilo ilc Sc convidar 0 Govemna-
(101 U comparecer a esta Assenibtéin Etc null C obriga(lo a (Oil!-

pancer. . Admiro muito o Consultor Juridico desta Asscrnbléia, mas
S. S. esbarrou na retranca . 	 E niujto feio esharior desse jeflo

0 Consultor Juridico lermina o seu parecer (in seguintc ma-
neira: "Dada a natureza de urgCncia desse nosso parecel, opinarnoS
no sentido de que o Govemnador do Estado 01(0 estii obrigado a corn-
1)11cc cr no Plenário da AssenibiCia"

Para quc gastar tanto papet, quc cusla 0 dmnheiro do povo,
perder tanto tempo, para escrever urna coisa irnpiOCC(teflte corno esta?

Eu n5o disse que o Govemnador C obrigado a coniparcccr a esta
Casa. Desculpc-me o Sr. Consultor JtirIdico (lesta AsscmbiCia Le-
gistativa, mas dc não leu a ininha proposicao. Von tevantar urna
Qucstäo de Orden-i. Quero que mc inostrcnm a Constituic5o e apon-
tem quat o artigo que proibe que o Sr. Governador, ou qualquer
outra pCmSoflali(Iade, visitc a AssembiCia Legisiativa . Niio v5o en-
contrar TSSO. Nosso Regimento Interno tainbCm e omisso. Não
ftli cu qucin ctaborou o P,eginiento, poitanto, a culpa nao é rninha
A Constituicao diz cuc o Sr. Governador pocic comparecer, espon-
tancarnente, inns n5to cliz quc dc nbo pO(Ic ser convidado. Quando se
faz urn convite a urn Secretário dc Estado, todos se alvoroçarn, como
aconteceu ontem, quanclo o Secretiirio da Saiude, intcligcntemente,
aprovcitou-se da oportunidade e fez Lima prornoao cleitoral fan-
tástica. Ele pôde ser convidado. l)ectarou aqul que a culpa não
era (Ide, quan to S con I rataç5I de medicos c (lent islas, 011(5 Si m do
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Sr. Governador do Estado . 	 Ele (lcela uou I sso (111(111 e fux iuuilu
burn. Disse quc inanda Os nomes par o Sr. Governador e dc
quern resolve. Os assessores do Sr. Governador deveriarn oricntá-lo
no sentido de que não permitisse a contratacão de tal on qua! pessoa.
O Governador (10 Estado é urn lioinern livre c pode resolver os pro-
hicinas da maneira que Ihe aprouver. Quando falo que o Sr. Go-
vernador urn hoiiiern Uvie, lembro-ine de urn Governador que,
por ser livre, passeaa pelas ruas, trocando idéias corn o povo. Foi
o falecido General Faraco. 0 Presidente Getñlio Vargas Lambérn
foi assim. Por i5SO 0 pOVO 0 adorava. Ele não se incomodava que o
uh:ma;sein du 	 .o (I! 	 (i 	 () (1ti 	 cle (tIeria era a
sinipatia popular.

Este, do Palawio 	 !.WVHh 	 ala I{ 	 11014 	 1(1(1 ((lflVIdlIl()

para vir a esta Casa. Etc fica longe do po'o

Sr. Presidente, nao POSSO concordar c(;ll (lV pIircccl 41(1

Consultor Juridico. Näo sci par que gastou tan to tempo para cliegar
a urna conclusao corno esta .A minha proposig5o n5o fala (Wd 0
Sr. Governador é obrigado a vir. Diz a ininha proposic5o que
vanhos convidar S. Exa., o que seth ate urna honra par dc; mas Os

1)eputados que o apoiani n5o quereni (lar-ihe essa honra e, nestes
áltirnos dias, procurain urn obstaculo, para que nño se aprove o
mcii Requerirnento. Tanto assim que consultei a Mesa, antes (IC

apresentá-lo, para certificar-me se era constitucional. A Mesa dissc
que silo e 0 recehen. Mandou-o par a Comissão (Ic Justica e, se
OS (loutos membros (lessa Cornissibo não deram parcccr, foi porque
não quiscram. A culpa não C minha. Eles C que deixaram que 0
prazo se esgotasse. Consulki novamentc a Mesa sobrc corno p0-
cleria a minha proposic,-io entrar na pauta dos flOSSOS tmabaihos, e
cia informou-rne q IC cu (lever! a fazer novo requerirnento .Apre-
scntei o Requerimento, e dc continuou engavetado. Ontem, a bite,
apareccu. A provi(Iencia (la Mesa é tardia. 0 caso era matéria y en-
cida, (lesdc (IUC a Mesa acditoLl 0 mcii RuqU(li nun to. l)epois (IC

esgotado 0 prazo, C que Sc vai ouvir a Coiiiissibo Lxccutiva (Ia Assuni-
hléia, que nunca opinou sobre isso?

Sr. Prcsidente, (lUd1'O (1 I1C V. EXa. iiiloiiiic a este Ill0(IeSt() C iii-

culto Deputa(lO -- poi'qUc fui ddlTOtado pcict LuIt() Consultor lurid lea
(In Casa qual o artigo (Ia Cons itui t aa (l Uolh( S(lt (oUvidlidli
qualquer pessoa pam vir a csta Casa

0 SR 	 11lSE1)F'JFi 	 () 1)01)14 i)(p(I[l0i0 [(CIllIflohI II OtieEai
(Ic Orderni?

1S7

Sil . \VAI l)( \i I Itt 	 A d) 	 Quero levantar (liversas Qucs-
10(5 (le Ordern.

Esta é a primeima delas (luero quc seja esclareci(l() qual 0 artigo
In ( nLituicibo que pIOlIM' seja (OVid ad 11 qualqucm personalidacle
1)1(C)) visitar a AssernblCia

O SR. PRESTI)ENTE - A Mesa inforina que, tendo recehido
o Requerirndnto (Ic V. Exa., tern qUc concom(Iar que é urn (lireit() do
I)eputado convidar a qudill quer quc sca Para cornI)areccr a este
Plcnário.

Nibo ha impediinento (Ic 0 1)eputado fuzer qualquer liequeri-
iiicnto, porque a Mesa reccbeu o (Ic V. Exa.

o SR. WALDOMIRO LOB() - Muito obrigado, Sr. Presidente.
A minha segunda pergunta é a seguinte: ein nosso flegimento Interno
exisle alguni aitigo que, (Ia inesilla maneira, ilnpcça não so o
Duputado (Ic apresentam' proposicocs ncssc sentido, fins que impeça
a visita do Sr. Govcrnador a esta AssembiCia?

O SR. PRESII)ENTE -- 0 nosso Rcgiinento Intemno nao trata
desta mnateria, (Ic modo qUe, logicarnente, dc m50 pO(lc impedir.

	

0 SR. WALDOMIRO LOBO 	 Mansa e pacificaineihtd, não
C neoiislitucional a minha prOposic1O

Sc a Constituiciio nibo proilic. SC 0 Begimento (Ia Casa näo
j)l'Oil)d, logo, S. Exa . pode ser convidado . Viri Sc quiscr, não é
obmigaclo. Poderé S. Exa. (lam urna deseulj)a par aqui n(o corn-
parccem, inas, Sc aceitai', scm 010 gesto (I dlihOc rático, fomniidávcl
rnesnlo, (10 Sr. Govemna(ior (10 Estado, e aqui estaici par apIau(lim
S. Exa . Não sei cival a valilia(lc do parccel- do Consultor Juridico
(!iante (in ConstituicAo.

Sc a ininha pmoposiçao dissesse: "0 Sr. Governador é obrigado
a (onhI)amecdl, uiiha vez cOflVOCa(lo', ai Sin), inns ninguelil vai
(117cr isto. S. Exa . virá Sc quiscr.

Sr. Presidcntc, no qucro [olnar 0 tempo (Jos rncus nobres
pare s . Alas, Sc 05 Srs. I)cpulados näo concom(lamcrn em votar
favomavclmcnte no mcii Rcquerimnento, podcrci (lizem, daqui 1)01

liante, no povo (Ic Minas, quc CU quis ci ue o Sr. Govemnador se
(In-igisse ao povo, atmavCs (Ic scus mcpmcscntantcs, a fim (Ic qiic
rnostrassc a opinhiio pdblica suas boas iflteflcacS, scu cavalheirisrno.
Sc S. Exa. comparecer ib AsseniblCia, tcrá 0111 1)cputado na Tmihuna
para aplaudi-lo, par IccdI)ê-1O, o l)eputado \Valdorniro Lobo. Alas,
se isso não acontcccl-, teidi que dizer no povo quc eslou na AsscrnblCia
C que a corifusäo C gem! no Estado, POIS 0 Sr. Secrctârio (la Sadde
foi acusado (Ic fazem con Ira 	 inns S. Exa . vcio ii AsseniblCia



para dar explicacOes aos parlanientaru 	 a

documentos corn os nolnes para o Sr. Goveritador, C OS aSseSSol(s
de S. Exa. é que vcrificarn se tics p0(1cm OU no ser contralad(ei
A culpa, então, cai sobre os assessores do Sr. Governador, e a
sahilida(lc de ludo 0 que acontece cable a dc.

Hoje um 1)eputado fez IUTIa acusacao, da Tribuna, dixxiolo
que foi norncado urn padre estrangeiro para clirigir urn CW.pifl
estadual em Araguari. Pouco depois, dois Srs. Dcputados foi'niii
a Tribuna para defendê-lo, mas o orador declarou que tic é pern-
guidor de professoras, inclusive de uma irma do Prefeito Oswahh
Pieruccetti. 	 0 Deputado José Boteiho ganhou a questiio, pu!-
padre é mesmo incompetente. 0 Deputado Lélis Chaves afirrnoa.
da Trihuna, que o padre cl-a horn, e depois ficou calado, porquc
Deputado José Boteiho provou o contrãrio.

Por c'ue entao fla() (Icixarn 0 Sr. Governador eolnpai'ecei-
Asscrnbléia par esclarecer a opiniao publjca? 	 Por (lilt querem
toiher a açiu 	 Ic 1 owo	 mic 1 1	 I v r-i 1 fl u,	 mu-
craticarncnle

Sc 111 	 d1i'., (FIHII	 IilI 	 uI/uI) 	 1('I:11/.	 (II1I()
isto, pOrque fl 	 \''I' a 1)1011 vot' aqut suiiieute (I (lilt intemessa
exciusivamente ao Governo, oil nomear pessoas quc interessam
unicarnente ao Governo. Não julgo ma! o Sr. Israel Pinhcimu.
Posso (liscordar (IC S. Exa., (Ia Tribuna, posso cobrar as divid1l
(10 Govcrno par corn as instituicOes de cariclacle. Tenho obrigack
(IC (lefcfldcr o povo, tenho ciuc cobrar as dividas. Mas, sr
von a Secrctaria da Fazenda, e o Sr. Sccretário (liz que n5o 11I
verba, näo ha dinheiro e que não tern que dar satisfacao, entao,
o POVO precisa tornar conhecirnenlo do fato.

Lamenlo apenas quc o Consultor Juridico da Cas:I
tenha perdidc) o scu precios() tempo c gasto sua inteligencia.
para dar parecer sobre uma coisa que não tinha que receber parecel'.
V. Exa., Sr. Prcsidcntc, (lisse pie a Constituico (10 Estado nun
proibe, quc o l-4egirnento interno (In Cam tambéin n-5o proIhe o Sr.
Governador (IC cornpnreccr ib Assernbléia, para dar explicacibo. LOn,
é constitutional a minha proposiciio - 	 Logo, S. Exa . . o Sr. C
vemnalior, pocic scm convidado a comparecer a esta Asscrnbléia, par,(
dizer 0 que jib fez e 0 (lilt pretende fazer, ao invés de mandar
1)eputados dizerein o quc pensa. Garanto, Sr. Presidente, que, su
isso acontecer, serci o prirnciro a esperá-lo no poi'ta (icstc Pail'-
mento, para aplaudi-lo. S. Exa. rnerecerá todo o meU respeito
terá toda a minha consi(leracao. Caso contrãrio, ficarei desiludidu,
tanto corn S. Exa., quanto corn aqucles quc o eiegemarn. 	 Nu I

posso concordar (IUC Os corrcl '-ann 1111(5 Pu S 	 Exit 	 () ilnpe(al((
de (u111p:Ir p('er a i'sI a Asscinbléia

IlI('ild' do Plenario, requciro a V. Exa. qut' Si' I!iflC 1k' lIlaillit

ci' 1) l)1UtC'1 (in Consu1toiia Juridica
U SIR. PRESIDENTE -- 0 nobie I)eputado Manoel Cost:

Is'qUCr a leitura (10 parcccr cia 'Consultoria Juridica sobre 0 Requc-

rirnento do Dcputado Waldorniro Lobo. A Mesa norneia 0 Sr. OP'

Ion Rodrigues Secrctário ad hoc, para proceder a Icitura do parece'

In pUl)liCa(lo.
() SR. \VALI)OMIHO LOBO --- Sr. Piesidente, en qucli

tue V. Exa. ('SCiareCesSe este modesto Dcputado sobre o dis1a
'atiVi) (10 Regimento Interno Ciii U(i 5C baseou 0 Consultor ,ii'idit

Par parecer a (-sta proposicao
o SR. PRESII)ENTE - - 0 Consultor JLllI(liCO não poPe & 1 1

jara 0 Pltnamio St iiiaiiifestir a respeito do mesflu
-din, informar as Comissöes T&-nicas e a Comissño Executiv:.

0 SR. \VALDOMIRO LOB() -- Si'. Presidente, se cit 111(
((III Ii pai'ecer, como é quc, nestc criso, faz Porte (10 proceSSO, ('(11
prime! I-u lugar, o seu pai'ecer, etija icilii mu foi pC(I 1(10 ptlu Deputad
Manoel Costa, lider (10 Govemno, porn esciareeirnent() (los Srs
1)eputados?

() SR. PRESIDENTE --- 0 Consultor Jurid ic() (lea (LIII parecer
i 1iOl'Illat!V() 0 Cornisso Exeeutiva, c estu CflCUiflj)OU o ieferiilO

i , 	- I'ortantu, i-ste é do Coniissuo Exceutiva.
SR. \VALI)OMIRO LOBO - Obi-igado. Agora Cu (luetia

In' -dos OSSCSSOI'CS inforniasse oflIle esta 0 parecer do Coniisso
IXuI(l I \'a, em quo pirte do l)1oCCSS() cit St encuntia, porque, ate

1)00 o encontrei aqui.
SR. PRESIDENTE -- Na 611illia pilgina, vei'so, V. Exa.

!wwttrarA 0 vot() da Cornissäo Executiva, poi inajoria de scus
III nih '(IS, encalTipando OS termos Pa informniciio (10 Consultor
.1 (11'i(IitO -

o SIR. \VALDOMIRO LOBO --- Ento, (SSC Parecer (hive sec
(Ihitcado no Minas Gerais, pois esla pi'oposicao, dc acomdo
'in o TIOSSO Reginienlo, flab P0(Ii' Se l- (1IS(UtI(1a c votiula, enquanto

1(1) for devidarnente pubticad p o pameecr. -

o SR. PRESIDENTE A Mesa, akfl(iefl(lO it Questão (IC
L(r(i'rn, alias, justa, do nobre Deputado Waldoiniro Lobo, retira cia
(tita o Requerirnento n. 9 127, para quc 0 pai'ecei scja pUl)iiCado

no Minas Gerais, e, depois, prosseguirá na votacão da matéria,
nlcndcndo o pcdido do autor do Rcquerimncnto . 	 -
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0 SR. \VALI)Oi\IIFt() LOBO V. t' C i[, !W(I( informal-
-me, jã que iiao h)i votada a presente p1oposicao, se a inesina caI)era
apresentaçao (IC enlefl(Ias, substitutivos etc., isto porquc, SC nan
for votada C0lfl() esti, lerenios tempo, através (IC efliefl(laS C SU1)S-
Litutivos, (le falai' bastante nesla Tribuna, para esciarecer bern a
Opifliio publica sobre a flC(CSSidade (10 cornpareciinento do Sr.
Governador a esta Casa, a fhn de inforinar certas coisas que 0 POVO,
IA bra, esta cornentando, a[6- em forma de anedotas, C que o Sr.
Govcrnadoi' nüo sabe.

o SR. PBES1I)ENTE - A Mesa informa ctue receberé emen-
das i sua prnposiçao.

o SR. WALDOMIRO LOB() - Suhsiitutivas tambéin?

O SR. PRESII)ENTE 	 Receberé emen(IaS substitutivas no
mornento oportuno.

o SR. WT ALI)OMIRO LOBO -- Sr. Presidente. 1)esculpe-me
tei' aborree ido V. Exa . mas sa io desta Tn buna con traniado e sa-
tisfeito.

Con trari a ito, POi(IUC de 111 an ci ra n en h unia PD d.c ni a concord an,
(0ii10 represenlan te (10 pOVO, (h OC a 111 inlia I)roposicao tivesse (i
parecer de urn luncionénlo, aindu qUe categoriza(Io, da Assemhléia
Legislativa de Minas Gerais.

0 SR. MANOEL COSTA - Sr. Presidente, data venia
nan prctenden(ho fazer poleinica corn a Mesa - - o Requenimento do
Deputado Waldomiro Lobo já esta em fase de votacäo, corn a dis-
cUSSao encerrada.

Tli(Iago SC, mesnio nesta ciicuflstâneia, pode receber einendas

O SR. PRESIDENTE - - A Mesa tern a coinunicar ao Plenárjo
(hue , fla i'ealidade, senia meihor, para os debates desta rnateria, que
se ptiblicasse o parceer da Coinissão Executiva. E, dispoiido-se a
puI)Iicar esse parecer, tern CIuC abnir, pois, a tramitaçiio (Ia maténia,
a apresentaçao de cinendas, sejam substitutivas, a(litiVas on de
qualquer espécie.

O SR. WALDOMIRO LOB() -- Si. I'residente, este gesto, corn
a nesposta act LIder do Govei'no, dernonstra, rnais uma vez, set- V.
Exa . urn hoinern pertencente a unla farnIlia de verdadeiros demo-
cratas, bornern inteligente C quc sahe pôr a mao é palfl11it6nia, comb
S(' (liz na gii'in . Incori'er no eii'o, todos nOs incorremnos; inns
perSiStil' nele, COlfl() fez o Deputado Manoel Costa, é muito grave.
V. EXa. agiu corretamenle, e o I)epntado Manoel Costa perdeu boa
oporl iiiiid ade de Gear calado
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[Si 	 Mesa, corno nada tinha a acreseenLar
is de ()rdcni anicninies, do Deputado \Valdorniro Lobo,
noIa [Clii a acrescentan neste instante.

0 SR. ATHOS VIETRA DE ANDIIAI)E --- Si'. Presidente,
I1CStLI Qtiest.h (le Ordem. CIUCI'o SI.lS('itii' (loiS poiit0['. 1, , ) qie fiquc
ionslando (la A ta d e nossos tna1)i1hoS (jfle, (111 votacao, 0 parecer
Ia Comiss5o Especial de Sind ictincia foi aprovu(lo por unanimi-

2.) que V. Exa . , ainda n) coici' de WhU, Clue 0
dtirno dii antes (to recesso panlamcntai, solicite é I)iretonia-
- ('iat 1)novi(Iencias no sentido (IC quc esta Casa rerneta ao Sr. Go-

hir as sugestoes (10 velatói'io

I SR. PRESIDENTE - - A Mesa, I'esIJ()n(lCn(l() a QtIeSta() (le
I ) in (10 nobre Deputad o Athos Vicira dc Andrade, informa CIUC

i'cgis tiara, corno deve, o quorum a qne se refei'iu S. Exa . No
meant" é 2. panIc da Qucst5o (IC Or(lern, esciarece qUe, einhoi'a
haja recesso parlamentar, niio ha recesso no scnviço a(lrnifliStrL( tivo
deste Poder, ([UC continua :i funconar e proceder segundo as deter-
11111 açoeS des Ic Plenãrio

D WICISA() DE QUESTOES 1W OHl)EM

( ) SP. I 'flESh [)'NTE - A Mesa vai decid.in Questtio (IC Ondem
11151' I	 pcto flOt(l'C I )eputado Manoel Costa e mencionada pelo

I ido Artur Fagundes
0 Deputado Manoel Costa iecorreu (In dccisao do Presidente

i Comissdo Especial norneada para apreciar o Projeto n. 9 3.641.
P01(1(11' aquele dinigente havia deferido pedi(lO de vista por 24
horns, quando o nobne Lider do Governo requercu vista p01' 48
horas, comb disse, hascado nl ResoluçSo n.' 751 e cm (lispositivo
do Regimento da Cârnara Federal.

Atenta a questilo, a Mesa manténi a (IeciS ao do PrCSi(lente (in
Comissiio Especial e considera preju(liCadO o recurso (10 nobne
I )eputido Manoel Costa, porque entefl(ie que, unia vez (ieferi(lo 0
icunso, ficania a Corniss5o, na reali dade, scm nenhurna possiI)Iida(te
ic realizar a sua atividade legislativa

No tocante ii Quest5o (IC Ordem do nobre Deputado Manoel
Costa, referen c ao Suhstitutivo di CornissSo (IC F'inanças,aprc-
sntado ao Projeto de aumcnto da rnaistratura, a Mesa, (lbe(iicflte
a sUn (heciSab, nan definitiva, mas inicial, e também de acondo Chili

urn parecer da Coinissilo de Consti[tiiciio e Jus[ica, consi(lcra pre-
judicado o Substitulivo naquiho em que pretend.e aumcntar 0 venci-
nun [u (111 niini'.Lrio pildico, crndo uiia vincula,--to de 905( sobre
1 \'01i(111C'flIO dos iiiiigistnncios
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A ColfliSSao Especial, pols, nii 	 )i)ii(! 	 iICliii 	 shi
do Substitulivo, porquc fica, assim, fora da area legislativa cons-
itu'IonaJ (l(ste li(narjo c (If-.0c l)iI(r, liii forioa dos abs 	 nsti-

rn viii	 Ia I. 	 (njjItoj,iaI n 	 I

32O. Reuniaa ExracrJiriu'ia da Asseml 

\a(ia lunis havendo a [mint', 0 	 V	 ri :i
	 de 19

I	 a	 (.:is:i 	 ) 	 a	 -	 ) a 	 a	 i :1

.Vs 9h10inin, comparecern Os Srs.

Ii nifácio de Andrada -- Leao Borges 	 Mario Hugo I

oin Navarro 	 Reny Rabcllo - Pinto Coelho --- Anuar Faics

Agostinho Campos Neto 	 Altair Chagas --- Aivimar Mourilo - Artur
Fagurides - Athos Vieira (le Andrade -- - Aureliano Chaves - Batista
Miranda - - Benedito Salics 	 Benedito Xavier - Curios Elo y -

Carlos Megaic -- I)álton Canabrava ---- Daniel tie Burros 	 Délson
Scarano - Domingos Jório -- Expedito Tavares -- Geraldo Fonseca

Geraldo Quintão - Gerardo Grossi --- Comes Moreira - Who
Garcia Hermelindo Paixão - Homero Santos -- Jairo Magaihaes
--Jehovah Santos - Joiho Bello - Joao Luiz de Carvaiho - Joao

Vaz 	 Joaquim de Melo Freire - -Jorge Vargas --- 	 Botciho

José Fernandes Filho - Luiz Baccarini 	 José Maria Magalhãcs -

José Mariano 	 Lélis Chaves - Licio (le Sousa Cruz = Luiz
Junqucira = Manoel Costa - Maria Penn 	 Marta Nair Monteiro
Martins Silveira Moreira Jtinior - Nicanor Armando Odilon Ro-
drigues - Orlando Andrade -. Oswaldo Tolentino - Otelino Sol -
Paulino Cicero -- - Pires da Luz --- Raul Fernandes - Salim Nacur
- Sette (IC Barros -- Sousa e Silva - - Sptirtaco Pompeu - Ulisses
Couto - -- Waldir Morato - Valdir Melgaço - Waldomiro Lobo -
\ViIsoi Modesto - Wilson tic Paiva c Wilson Tanure.

Corn a presenca de 69 Srs. I)eputados, o Sr. Presidente
(I((Ifllii aberta a Reuniéo

A seguir, faz-se a leituma dii Ata da Beunino anterior. que
I al)t(iva(Ia SIlO rVsIrlcrns.
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MATERIA APII()VAI)\

Requerimentos n. 9 s 1.286, 1.292 c I . 31

Indicacoes n. 9s 627. 1.051, 1.061, 1.063, 1.071, 1.072. 1 .
1.082, 1.086, 1.090, 1.094, 1.101. 1.115, 1.124. 1.140, 1.171, 1.172,
1.174, 1.181, 1.205 e 1.206.

Vetos totais opostos as Proposiçöcs di [Al n's 3.199 c 3.773

REGISTR() 1)E PBESENC,\

0 SR. MANUEL COSTA . 	 Sr. Presidn ft. (n()n ra
Casa, no Cahinctc' de V. Exa., o Dr. Cérson Atigusto cia Silva.
Coordenador da Bcfoi'ma TribuLiria, clue veio a esta Asscmbléia
fazer urna exposicao (lessa Reforma. Em vista clisto, rcqueiro a V.
Exa. seja o mesrno ouvido em Plenário e que se nomeic urna comiss5o
de Deputados para introduzi-lo flesh' recinto, hem coino o Sr.

 cia Fazenda e outras pessoas que o acorn j)aflhlaIfl

NOMEAAO DE COMTSSA()

0 SR. PRESII)ENTE - A Mesa, corn fumlaincnlo no art. 104
do Rcgimcnto Intci'no da Casa, defere o Requerirnento (To nobre
Deputado Manoci Costa, tendo ciii vista tralar-se (10 Di'. Gérson
Augusto da Silva, uma (las mais aitas autori(iacles financeiras do
Pals, encari'egado dos estiiclos da Reforrua Tributária Nacional, e
norneia a Coinissão constituida dos Srs. Deputados Manoel Costa,
Daniel de Barros e Wilson dc Paiva, para introduzir o Dr. Gérson
Augusto da Silva em PIcnirio, juntamente coin o Si'. Secretário cia
Fazenda, Prof. Celso Montciro Machado. (Pausa)

Para saudar o 1)i'. Géi'son Augusto da Silva, tern a palavra
o nobre Deputado Manoel Costa.

ORADORES

IMJ

.\	 \siiili i:l	 I,4isl:I1i va 	 (IC 	 Minas, 	 seinpre 	 preocupada
(10 s i'eforrnas tributarias da nossa Pãtria, nSo pocieria silen-
iir-sc' ncstc instantc, quando V. Exa. , rnineiro como nós, é
S('()lhido pal'a Coorcienador-Genal da Refoi'rna Tributái'ua , Sabernos
la sua preocupação, ito sc'u intcrcsse e do seu desejo (IC fazet' real-
nente urna discrirninacao de i'Cfl(laS que nSo atrofie os Estaclos-

. iiiernbros. Tambérn nós, Si'. Coordenador, temos ti(io essa preo-
cupacSo que tao hem foi exposta a V. Exa. pelt) digno Secretário
(Ia Fazenda, Dr. Celso Monteiro Machado, no Rio tie Janeiro, em
conclave cin que se reunirarn todos os Scci'etários dos Estados-
.rnemhi'os. La foi exposta a inquietaciio (IC Minas, nesta hora,
corn a reforma que se vai iiiipiantar, inquietaçao (IE1C 6 (IC tO(IOS OS

Estacios-rncinhros, corn a possibiiidade (IC screm pi'ivados (IC rntiitos
irnpostos vitais para seu progresso e scu desenvolvimento. Nosso
rcpresentante nesse conclave rnostrou a V. Exa., inicialmente, a
iprecnsa° pela implantacSo dc'ssa m'cfoi'ma brusca C violenta e
sugeriu, ent5o, clue cia Sc fizesse (Ic mo(lo -,I poilcr proporcionar-nos
urn l)1Z() qUi n5o fosse curio, para clue, assimn, os Estados puclessern,
dentro de reformas que tenuam di' fazer tarnbémn em seas leis tn-
biitanias, estahelecer condiçöes que impecIi.sein urn cohapso total
(IC sell tesouro. Sahernos que V. EXO. ni-to foi indiferente, niio
foj insc'nsivel c nSo fez onviclos surdos a essa sugcstiio, c gostanlamoS,
na exposicibo que V. Exa. fará, dc ouvir a sua opiniao, a sua
palavi'a neste sentido. I)c i'esto, Si'. Coom'dcnudor, cm norne desta
Asscmbléia, tnansrnito a V. Exa. a nossa saudacao, OS flosSos votos
(IC boas-vinclas, repetifl(Io que Minas Gerais estA semprc' atcnta, nibo
j)dflOS pelo seu Executivo, mas pclo scu Poder Legislativo, a todos

os jooblernas clue realniente interessamfl a econornia nacional.

Des[e 1110(10, i'ccehendo V. Exa. neste Plenam'io, qucro, corn
OS incus colegas, ouvir Os esclarecimeiitos que por certo V. Exa,
1105 darib. V. Exa. estA entre Os hornens pablicos clue coflIpi'eefl(iciTi
o sen (lever e sua responsabilidade .Se ja bern-vindo

0 SR. PRESIDENTE	 0 Dr. Gérson Augusto dii Silva fará
t111111 exposiça() (10 pi'ol)lerna tnibutario uninciro c, em scgui(ua, cstarã

disposiçao dos Si's. Deputados para I'espofi(lCl' uS indagaçoes sobre
o assunto.

—,-

Tern a pauavra o Dr. Gérson Augusto dii Silva.
0 SR. MANUEL COSTA Exrno. Sr. Di'. Gérson Auguslo

da Silva, muito digno Coordenadoi'-Geral da Reforma Ti'ibutãria;
Exrno. Sr. Presidente cia Assemhléia Legislativa; Exrno. Sr. Secre-
tário da Fazenda, Si's. Dcputados.

Constitui, nesta liora, Dr. Géi'son Augusto (la Silva, motivo
tie satisfaclio receber V. Exa. neste Plenario.

0 discurso (10 Dr. Gérson Augusto cia Silva (leixa (IC constar
los .\nais por nao ter si(io encaininhado I DivisSo de Publicação.

() SR. IRESIDENTE NSo havendo inscricöes de Srs.
I)cputados pam'a fazerern penguntas ou inclagacöes ao ilustre Coor-
denadon da Refoi'rna Tnibutária no Brasil, o clue cumpre A Mesa é
olgm'a(Iecem'. em riome to Podci' Legisla ti vo, ao emincnte Dr. Gérson
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Augusto da Silva pelas explicaçöes oci 	 qw	 a
csclarecirncntos que prestou aos representantes do povo minclo.
Esta Asscmbiéia teve, assirn, oportunida(Ie dc participar de urn
debate de alto significado para a vida cconôrnica do Brasil, e cumpru

Presidência congratular-se corn o Dr. Gérson Augusto da Silva,
que, por sua inteligência e cultura, clemonstra, a frente dos trabaihos
que realiza no Ministério da Fazenda, nao so alto (lescortino, mas,
sobretudo, acenitrado civismo e anior :10 progrcss() cronômico (in
flo.so Pals

:NcEl•{ H :\'I lNl(

A Mesa encerra os tIi)aliIos ( k 	 onj	 (asa 	 ():1rn
do t)ia un Bcun no

6O4. Reii Ci'dinâria da Assembiéia Legislativa, em
30 de junho de 196

l;:it\lA 	 )(S SkS 	 IlNli'.kCl() i(l 	 ANI)lAi).\ l 	 .l()\() V\.Z

ks 1015rnin, comparecern os Srs.

Hon ifacio de Andrada - Lcão Borges 	 Mario Hugo Ladeira
-- Joan Navarro — Reny Rahello 	 Pinto Coelho — Anuar Fares —
Agostinho Campos Neto - Altair Chagas - Alvirnar Mourao
Ai'lur Fagundes - Athos Vicira die Andrade — Augusto Zenun —
Aureliano Chaves — Batista Miranda -- Benedito Xavier - - Carlos
Eloy - Curios Megale — Cicero Dumont 	 I)álton Canabrava -
1)anicl die Burros - Délson Scarano — Dermeval Pimenta Filho -
l)orningos Jório - Expcdito Tavares Geraldo Fonseca - Geraldo
Quintiio - Gerardo Grossi - Gorncs Moreira -- Hélio Garcia --
Hermelindo Paixo — Hornero Santos --- Ibrahim Ahi-Ackel - Jairo
Magalh5es — Jarbas Medeiros 	 Jehovah Santos ----- Joéo Bello
.Joao Bosco — Joio Luiz de Carvaiho - Joäo Vaz — Joaquim de
Melo Freire - Jorge Vargas - José Boteiho - José de Castro —
José Fernandes Fiiho --- José Luiz Baccauini --- José Maria Magalhães
-José Mariano - - Lélis Chaves -- Lourival Brasil --- Ldcio de
Souza Cruz - Luiz Juncjueira - Manoel Costa - Maria Pena —
Marta Nair Monteiro --- Martins Silveira - Maurilio Cambraia -
\loieira Jdnior Nicanor Armando — Odilon ]Rodrigues -- Orlando
Andrade — Oswaldo Tolentino -- Otelino Sol ---- Paulino Cicero
Pires da Luz - Raul Fernandes -- Salim Nacur -- Sebastião Nas-
cirnento — Sette de Barros — Sinval Boaventura -- Sousa e Silva -
Spértaco Pompeu — Ulysses Escobar — Ulisses Couto 	 Valdir
Melgaco — Waiclir Morato 	 Waldomiro Lobo — Wilson CI-vcs

Wilson Modesto - Wilson die Paiva --- Wilson Tanurn

Corn a presenca 411 L- 7O Sl',,	 0I ptik;(Iw- ,. 	 ilaln

tuiflia aberta a Rcunitio

1nj segui(la, faz-s( 	 Ii	 i': 	 _i 	 '.1:1 	 a 	 i	 In	 (1 I 	 l I. (IL

I 	 1',vnt: 	 5(111
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CORRESPONDENCJ-\ llECl'IEI ).\

MENSAGEM N. 1.107

Belo Horizonte, 24(IC jL111110 de 1966

199

Na oportunidade, jenovo a V. Exa. os protestos de minha
tita (St lion c (listinta cons ideraçäo

flayinundo Gonçalves /I Shun - Presiden Ic (10 Tribunal de
ust Ca 	 It 	 Es Iii

Exino . Sr. Presidente ila Assembléja Legislativa do Estadu
de Minas Gerais

Tenho a honra (IC sul)meter é consi(lcraçao da augusta Asseni-
bléia Legislativa o Projeto de Lei que revoga Os aitigos 414 a 422
da Lei Estadual n. 3.344, de 14 de janeiro (IC 1965.

1)ispon(lo a Constituiç5o Estadual, no sell all (, quc, so-
rncnte por proposta motivada do Tribunal de .Jusliça, PO(IC ser
alterada a organizaçSo judiciária (lentro de cinco anos (Ia data da
lei que a estabeleceu, o Exmo . Sr. Governador (10 Estado soheitou
o exame, pclo Tribunal, dii inaléria inserida nit icfcrida lei, no seu
livro VII, ailiiis III it 122 	 i t 	 ollo	 to (onsellio lI( ;\s.sisfénciil
Ju(Iiciária.

Ti Iipoi IlaU (ifilsiavillil do PlOj(l() (Ic Lei encaini-
nhado pelo Executivo c de iniciativa do JudjciSrio, tendo resulta(to
(le emenda apresentada na trarnitaçio do Projeto.

0 entSo (iovernador (10 Estado, ao sancionar esse diploma
legal, vetou diveisas (IC suns disposiçöcs, dentre as qnais 0(10 0
livro VII.

A Cgrégia Assernbléia Legislativa (Didrio do 1ssejnbléio di
16-2-1966) rejcitou 0 veto do Executivo e prornulgou as disposiçöcs

A matéria, por sun própria natureza, é de peculiar interesse
do Executivo, que jé possui o l)epartamcnto Juridico corn o Servico
dc Assistência Judiciãria e cuida de aperfeiçoar o seu funcionanitn-
to.

A nova legislaçSo, alega o Exino. Sr. Governador, foj am-
hiciosa no sell prograrna C não previu Os recursos nCcessarjos pam
adinitir advogados, contratá-los, pagar-ihes pro labore, estruturar
sua Secretaria, nomear pessoal burocrãtico 0 Estado tern 271
cornarcas, e o Tesouro nao aprcsenta condiçoes para prestaçSo de
tat servico.

A Corniss5o Permanente, em reuniSo realizaila a 14 de lflaio
(10 corrente ano, deliberou encarninhar o Projeto anexo a apreciaçii
(10 Tribunal Pleno, que, em sessao (IC 22 do corrente rnês, dccidiu
pela revogaçSo dos artigos citaclos, pelas razöes expostas pelo Exmo.
Sr. Governador do Estaclo e por se tratar de rnatéria estranha a
Organizaçao Judiciãria.

i'HOJII() l)k LII N: 3,713/66

Renoqa os arligos 414 a 422 do Lei Estadual n.'

3.344, (Ia 14 de janeiro de 1965.

\ Assenibléia Legislativa do Estado (IC Minas Gerais (lecreta

Art. L Q 	F'icam revogailos os artigos 414 a 422, livro VII,
In Lei Estadual n.° 3.344, (IC 14 de janeiro de 1965.

Art. 2. -- Esta lei entrará em vigor nii data (le sun publi-
ttçtc rtVo1ad IS IS (1 isposicoes emcontrario

MENSAGEM N: 1.108

Belo Horizonte, 28 de junho de 1966

Exiiio . Sr. Picsidcnle da Assembléia Legislativa (10 Estado
Ic Minas Gerais

Tenho a honra de suhrneter, por interlflé(Iio de V. Exa.,
to ii1to pronunciarnento cia egrégia Assernbléia Legislativa, o incluso
Irojeto de Lei, que dispöc sobre a concesséo de pensSo mensal
v ilali(ia S viñva (10 Deputaclo SebastiSo Patrus de Souza

Mercê (le invulgar inleligência e niatcante capacidade de
ii toil Ito, soube o 1)eputado Patrus de Souza galgar coin êxito su-

tiSSIVUS posicöes de responsabilidade, vin(IO a exeicel', COIn raro
Itrilhantisrno e cspirito pSblico, o honroso man(lato dc Deputado
Eslit luil

l9ecoceinenle falecido, nSo deixou 0 l)eputado Patrus de Souza
itcutsos suficientes pala 0 atefl(lifllCflto (las neceSSi(IUdCS de sun
tiinília, composta da viUva C tie quatro filhos menores

As razSes expostas, que envolvem 0 reconliecirnento, por parte
do Estado, dos relevantes servicos prestados S causa pñblica pelo
nol)re Deputado Sehastião Patrus de Souza, dSo-me a certeza de que
a presente inedida se honrarS corn a favorSvel acolbida dessa ilustre
\ssciiihkit legislitivi IL
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lienovo a V. Exa., nesta opoi'IunidIe, as jrtEos (I( (((('U
elevado apreco e distinta consieraçio.

Israel Pinheiio	 ()vern(d)j' (I() I.S111I()

PItOJE'F ) N. 3.

Concede pnsdo (i viliva (10 I)(pi, bib Sebaslitio
Paints de Sou:-et.

A Asseiiibléia Legislativa do IsLado (IC Minas (jcralS deci'Ia

Art. 1. Fica conce(l ida a I). Dullia Teixeira Bacta Pa Irtis
de Souza, vióva do I)cputailo Sebastitio Patrus (le Souza, a pensüo
mensal vitailcia di' Cr 200.000 (duzentos mil cruzeiros) , enquanto
durar a viuvez.

Parägrafo uflic() Sobrevindo o faleciniento da bencficiiia,
em estado de viuvcz, a pensäo objeto (lesta lei serã rateada entre
os filhos menores (10 casal

Art. 2. - Para atender iis despesas resultantis tiesta Iii,
no corrente exercicio, fica 0 Poder Executivo autorizado a abrir,
pela Secretaria de Estado da Fazenda, o crédito especial (IC Cr$
1.200.000 (urn milh5o e duzentos mil cruzeilos), poclendo, para
isso, Sc neccssário, realizar operacöcs (IC crédito.

Parágrafo ünico - Nos CXCFCICiOS sul)scqucntes, as (lespesas
resultantes desta lei corrcrão p01 con a de IIço liapl'ia a sit
consignada no Orçaniento do Estado.

Art. 3. - Revogarn-se as (Iisj)osicocs cm eontrrio

Art. 4. - Esta lei eutrará em vigor mi data tie swi publicaçiio

OFICIO N. y 1.083

Belo Horizonte, 28 de junho de 1966

Exino. Sr. Presidente da Assenibléja Legislativa do Estado
dc Minas Gerais

Tenho a honra dc acusar 0 recebimento do oficio n. 5 1.226/
66/NRC, datado de 13 de junho do corrente ano, em que V. Exa.
me cornunica haver essa egrégia Asscmhléia Legislativa aprovado
os Vetos totals Opostos as Proposiçöes de Li n.°s 3.093 e 3.086.

lJ1

Au inanifestar a V. Ixa. us a Uy

Irza La comunicaciio, desejo prevalecer-me (to easel
((S I)rotcstos lu meU alto aprcco C consideraca

li'lo l-lcr 	 . 	 I	 1

Exino . Sr. Presidente da Asseniblêia Leg islativa do Esla
le Minas Gerais

A Seeretaria de Estado da Eilucacäo, através cia Cotnii-a
Isladual (IC Saiario-E(iucacäo - CESE, cm prosseguimento ao a a

Plano (IC coiistrucão de pré(liOs escolares, prograifloli para 0

29 (10 corrente, s 10 horas, 0 lancaiiiento da pe(ira fundauncilkil
(to Grupo Escolar Nossa Senhora clas Vitóiias, quc scrá erguil
nos terrenos (to DepartaiflCflt() de InstlUca() (in Poticm Militar di'
Minas Gerais (Batalhäo-Escola dii Policia Militar)

Sentir-nos-CIflos honrados corn o compareciillent() de V. Exa
c dos Exinos . Srs. Deputados a esta SOlCfli(Ia(Ie, que con tará tami)éifl
cool a j)resenca do Exino. Govcrnador do Estado.

Valho-me da oportunida(Ic para reiterar-ihe as minhas cor-
ha is saudaçoes.

(;ilb('Ibo A it tunes (be .1 litteida -- - SeereLirio ((a Educacão

OFICIO

Belo Horizonte, 22 dc junho de 1966

Exino . Si'. Pies i ( en ft d a AssCIT)htéia Legislativa do Estado

(Ic' Minas Gerais
Acusamos 0 recebimento do oficio n.' 1 . 181, aprcscntado peto

l)eputado Nicanor Armando C outros, CoOl aprovacao (IC) Plenário,

sobre it necessidade dc Sc restal)CICCCr 0 ArrnaZéfll n. 26, cncarre-

gado cia entrega dc compras feitas nos entrepostos da Capital. A
fim de atender a soIicitaco, iii determinamos estudos e provi(lencias

a	 Ic partaniento (ornpetentc

Ac) ensejo, aprescntaflios protestos (ic estiina e consi(leracao.

Feliciano Oliveira	 Secrettrio do Ahastecirncnto c Crédito

Bu rid 1
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0 F I C 1 0

Belo I lOt1Z0111(, 28 dC JIIfl Ito dC 1966

Exmo .Sr Prcsj d cit Ic (lit Assent deja Legisla [iVa do Estado
tie Minas Gerais

Tenh() a lionia tlt responder ao Seti oltcio n. 1.240/66, de
13 (10 corrente més, sobre a construçio c aslaitamen to da estrada
Bam hui__Medc j ros prjtinIii entroncamenfo (10 1311-262, para CO-
niunicar a V. Exa . quc 0 orçaiiiento do DEB mu) consigfla Verl)a
para Os serviços in(lica(Ios.

Vaiho-me (10 CIISCJO J)ttia iciltrat 	 V. Fx:t 	 o	 oItstos tin
meu grande e cordial apreco

1'Ioaeqr IIloii!eiro (/0 Si/in 	 tub 	 i)iitEor-Ctial 	 to 1)EH

OF I CI 0

Reiti J-loiiioitlt, 30	 Ii 	 ibm; tie 1966

Exmo. Sr. Prcsidenle do Assembléja Legislativa (10 Estado
(IC Minas Gerais

Acusamos o recebimento dc scu oflcio n. 9 1. 501/GP, dc 27
do corrente, no qtial V. Exa. submete ii nossa consideracão o Re-
querirncnto apresentatici por diversos Deputados, solicitando seja
tornado diana a linha de onhi)us (jUC faz o percurso ao redor da
Lagoa (10 Pampulha.

Em resposta, cumpre-me informar-ihe que este l)epartamento,
por intermédio (10 SCIJ Scrviço de I'iscalizaçño dc ConcessOes, fará
um estudo ito assunto

Atenciosamente,

Eng." João Batista de Senna Freije - Interventor do DMTC.

0 F I CI 0

Belo Horizonte, 27 tie junho tic 1966

Exmo . Sr. Presidl(nfe do Asseml)léia Lcgislativa do Eslado
dc Minas Gerais

Ao acusar 0 recebimento (10 oficio tie V. Exa., n. 0 1.361/66/
GP, (le 20 do corrente, acompanhado do Requcrimenfo n. 0 1.143,
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aprcscil tado pelo Si I )epul attn Nicanor Armando c outros, cuin-
pre-nos informar-ihe que 0 1)edido foi encarninhado 00 orgao corn-
1)eteflte (iesta estrada, p1 encarregatlo (le fazcr estudos relativos ao
alaigamento (Ia bitola entre as IOCaIi(ia(ieS (IC Antonio Carlos c

AIII-CHM10 Mourão.

Ao cflsejo, renovanlos OS prolestos de cieviulo apreçO e con-

sideiaçao

.l,ilio Ribeiro Gonlijo 	 Superintendente do Viac5o Férrea
( n I it -( )es t(

OF! C 10 S

I )a (fuio t -a \iu n I ci a I de Tinoteo, rcmctcndo cópia (10 Re-
t 1 ueniiocnt(t n.' 25/66, daquela edilidude

1)o SecretOrio do Colé gio Estadual Prof . José Borges de

Mona C; (IC Rio Pomba, 1)C(iifld() a noineaçao (IC urn escniturario para

OS (Stai)C1CCifl1CfltOS OfiCiaiS do Estado

1)a AssociacSo Coiriercial de Barbac ena, pcd in(Io informacOes
sobre isencOo do Imposto de Vcndas c Consignacöes pai .a os gêneros

(I( I . ottessidade

I )o Sr. Lorcelino Policaipo, tic Santana do I)eserto, contendo

pelo eta avon dZI anlonnIltia dos ititii)t(iI)iOs Otifl(ifl(S.

I'1)I > oSEcOES APIIESIN1AI)AS

iil,iiI'() 	 : .7 I2/P(

flu cieiioniiitu((xo (to .L tJrtIpo (5(0/ni de M!t(

j)iit(i Verde.

A Asscmblêia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta

lit. 1.0 — Fica denorninado Grupo Escolar Professora Helena

MagaIiieS 0 3.' gfljp() eS(oIar d e Campina Verde
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Art. 2. 	 Revogarn-se as disiosiccs em (On iiio. enirando
esta lei em vigor na data (IC sua puh1icaço.

Sala (las Reuniöes, 29 de junho de 1966.

Ledo Borges 	 Orlando Andrade	 Josh !'ernu,lea Filiw
Jehovah Santos - - Geroldo Fonseca - Misses Coulo.

Justif icaliva : - 0 Projeto visa a hornenageai- n na (lessas
abnegadas mestras que passani a vicla tocla a ensina r inorrem
no mais completo anonirnato.

E o caso do professora Helena Magalhes, (JUC prestou ii Causa
do ensino, em Campina Verde, os mais assinalados scrvicos, atra-
yeS (IC urna vida dc cledicaçiio exelusiva no afä de ensinar c
(le educar a populacao infantil que, por geraçOes sucessivas, passou
por suas honradas m5os.

E urn preito de justica dar o sell noiiic a (((H (IO.S gruj)()s dcli
Campina Verde. E o clue contém o Projeio.

Le(o iloiqes

'fl (Li tT( ) N:' 3.715/G6

1)6 0 nOnle (IC Cidade IIU/ljSiAj((1 tO(/Ue I?oltiirdo
a ciclade industrial de Vargiitha.

A Assernbléia Legislativa do Estado Minas Gerais (lecreta

Art. 1.' -- Denonainar-se-á Cidade Industrial Roque Rotundo
a ci(lade industrial crla(la em Varginha

Art. 2. 1 - Esta lei entrarã em vigor na data de sua publica-
çao, revogarlas as disposiçOes em contrirrio.

Sala dos Rcuniöes, 30 de junho de 1966.

Spdrlaco Ponipea - Wilson de Paiva Paulino Cicero -
Goines Moreira - Geraldo Quintao - Lélis Chaves - João Luiz de
Carvaiho -- Manoel Costa.

Juslificativa:	 Varginha, na forma dc lei vigente, por projeto
quo apresentei anteriormente c que recebeu a aprovação (Ia egrégia
Assernbléia Lcgislativa, hoje teni sua cidade industrial. Conside-
rando o valor inestimável dos iniciativas pionciras no indirstria
e, ainda, o que significa par 0 (lesenvolvirnento de urna comuna

a jiiipianHcm' (IC (UI( 	 iioo-.. 	 Poder Publico, em COflSO-
ruincia corn o Legislat ivo Esta (I on I, o ri 0 naquela próSpera cidade

urn centro de atividades industrials Ali jâ so cogita, para breves
has, localizar, no moderno bairro (lenorninadlo Jardim Andere,
csse meihoraniento, procurando-se, ainda agora, inicilir a cons-
trUça() do Fãbrica-EsCola do Laticinios . Assini, para quo so dê

ma jor incentivo a esse cometirnent() do reais esperancaS de urn
luturo inelhor para a Princesa do Sul, nós nos sentirnoS lisOfljCa(1OS
so lembrar, nesta propOSicoO, o noose (le urna figui'a (le alto valor
social, politico e comercial que all viveU, irrnana(la coin o pOVO

rl;iquela comufla, em busca (IC urn progresso certo e sedutor. Este
flOIflC é (10 vargiflhlense de comacao, Roque Hotundo, quo (lOU pot'

Varginha sua inteligência, seu labor e sell coracao. 	 A cidade in-
riustrial daquela comUfla terii seu flOifle corno urna hoincnagem e
1111, sirnholo (In 	 Un qrandeza 1(lltIri( -

Spartaco Porn peu

PUOJET() N.' 3.746/66

Do o noxne de Rodovia 1)r. Paulo MenicucCi

no ((HaUl asfallado que liga a cidade (IC Lavras a

i"eriruo Dias (1311-55)

\'-;soln (lola Legisintiva (10 Estado do Minas Gerais dccrcta

\rI . 1. --- Denorninar-SC-á Rodovia Dr. Paulo MenicucCi
(((((HI (sialtado que liga a cidade do Lavrns ii Ferno Dias (1311-55)

Art. 2. - Esta lei cntrarâ em vigor no data (to sun puhlicaco,
as disposicöeS otT' contrãrio

aIa dos RcuniôeS, 30 do junho (IC 1966.

Spurtaco PO!flJ)ett - - Wilson (IC Paiira --- Gonres Moreira -
Punlino Cicero -- Lélis Chaves -- Manoel Costa -- João Luiz de
(or,I!u --- Geraldo Quintäo

.!ustificaliva : -- Em 10(10 cidade do interior, o medico
nn(ai)(Iza-se pela vocacO de bern servir. 	 Sabe que dcve exercer

a sun hurnana profissã 	 rno corn dcsprendiortl0 C abnegacaO. Solo

duvida, todos assiin o fazem C, por isSO, meredem (10 rneio SOCiOI

urn carinho especial e uma amizade perfeita . E urn s000r(l6ciO quo
0:15cc desde 0 memento em quo colam grau, fazenclo o juramento
(lassico, cujos tcrmos continuam a ressoar em suns almas do
nafleira eT'OCj0fll(fltC C sensivel. 	 Por lSSO, quase nn n 	 50(1
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0 que St Cn(lCrCca an medico VIVO Oil (0010.	 Slij vilki iotisliltii
urna certeza de abrigo . 	 Sua morte, mais (10 que a vida, forinil
Lull i'&lw (110 	 Ie S:iLida(ICS c (IC \'tneracao, C 0 teilipo nan teni
COndall dc lilo(IiIO:ll' (I ('(Jll(j(Oi't:(IllCllIo de 5(05 	 (ll1i4OS 	 le lodas as
classes

Iiii I vl':is , 'los, vl',i'U I)i'. luIo I('uii('(l(('i tool (I
proxiuno, poi'qUC Seuuipi'e entendru qut' ficar lieu niio consislia ciii
receber, mas em ilar lie Si, na sua profissao tie curar inuitos ('
consolar to(Ios. Assim, conseguiu a a(imiracao perene (IC SCUS clientes.
de seus C0fltCITIflC0s C (le rnilhiires (IC Coesta(Iuaflos do Sul de Minas
Viveu corn() Urn anjo do hem, ministrando S113 ciCncia no cura dos
males da terra, e comb uun mi'igico, manohrancl() o sell histuri c
obtendo vitórias inurneráveis na luta contra a morte. Salvou vidas
de crianças, inoços e veihos, ricos e pobres, grandes e PcqUenos.
Que maravillia lie vida não foi a (10 Dr. Paulo Menicucci !Seu
nome C unia legenda que agora, nurn preito justo, ficarA como 1cm-
hranca (1(1 gran(le medico lie coracao dc out-(), do ci(ladao ('mcci to
(IC Lavra.s, de Minas C (10 llrasil

SpdrIaeo Ponipeu

PROJETO N.5 3.747/6G

1)0 0 (lClUJflhifl(JCUO (IC (,oiwi I 1/lo/l 1'iiiheii'
eo (.urso tie 4 uxjljai'es de Enfermugein, onexo ao
HospIa1 Regioimu! Samuel Libdnio, de Pouiso Alegre.

A Aseunhléi:i Legislaliva (10 Estado de Minas Gerais (lecreta

Art. 1." 0 Curso de Auxiliares (IC Enfermagern, anexo 01)

Hospital Regional Samuel Libinio, de Pouso Alegre, criado pela Lei
n.° 3.231, de 4 (Ic dezembro (IC 1964, passa a denomninar-se Coracv
Uchoa Pinheii'o

Art. 2. - Esta lei entmaii i'iii Vi10r no data (IC SUN I)uhlicacaO,
1icindo revogadas as (ii SpOSI oes I'm cmilrario.

Sala (las BeunlOes, 30 dc imilio dc 1960.

José Liii: Buccrini 	 Se/le (IC Burros	 iC Ilov(lIi Suimtos -
Jierinelindo Paixão --- Marioel Costa.

.JnsIificaliva : 0 Projeto qut' hull) 0 10)11 ia (II' suhiiietei' ñ
consideraçao (IC meus nobres pares visa a preStar uuna singela
homenagem a nina (las mais ilustres senhoras (Ia sociedade mincira

I)on:' Co i'::c VellI LII 0:11010 05 tocihores anos (IC sua cxistCncia ao
cquacioiiaiueflh) e soluçao (Ills Droblelulas qUC mais (le pet-to interes-

inn as classes mats humildes

No tCl'l'('fl() social, tern Si(i0 prostimosa colaboradora (IC sell
iiiarido, () respeitavel homem pUbIiC() e ci(la(Iao lie aita estirpe, Di
Israel Pinheiro, cpie ora d irige OS flOSSOS (iCStiflOS COfli firmezu.

enselando-nos a esperaflca (IC re(lencao econôiflica (le nosso Estado
'm fu luro prOXilflO, colocafl(10 Minas em lugam' (IC destaque ni

Fedei'acao

Dona Coracy. em Brasilia, fundou e dirigit', (0111 extreni
tledicaçiio, urn niicleo das Pioneiras Sociais c, em Belo i-Iorizont,
logo (lepois (Ia POSSC tie SCU marido no Governo do Estado, Well
lizon C conscguiU, em pouco tempo, a criaçiio do Fundarli I (10 1-11 1-

-Estar (10 Menor, entidade (Icstinada a estudar C resolver ((5 'Iii 'Ill,

do menor em nosso Estado

0 Curso tie Auxiliares de Enfermagcrn, anexo it , ) Ii
Regional Samuel Libãnio, como se sabe, C origiu1LiiO (10 Projeto U.
670/64, de iniciativa c autoria do medico de Pouso Alegre, 1)1
Mario (Ia Silva Caldas, apresentado a esta C:isa to'lo ihist is' 1)eput:ol I
Manuel Costa, transforniando-se no Lei n. 1 1:11
(IC 1964.

Considerando, pOiS, clue a populacil 	 II	 (UI .dii i
(1)11 i'll a tin p0551111' urn cstaheleeirneflto (IC ensino corn o norne dr

t . t o ilustre (lama,tiue pode muito heni sd' chama(Ia 0 "afljO (Ills
Iiomiiildcs", pelos relevaii tes serviços ([LIC tein pi'estad 0 il CoiflUflidlide,
t'spero ('neon till!' Un pla recepIividid C (IC 1111115 nohi'cs ((degas desta
Casa, 	 ((ri) II 	 (pl'UVal,'a).( lt1'SIC Pi'Oj('lo.

IllS)' Liii: Buecarini

REQUEHIMEN'l'() N. ,, 1 .

Ixiiio . Si'. Presiolente do AssemblCia Legislativa do Estado
lie Minis Gerais

0 Deputado que este suhscreve, no forina regimental, requer
V Exa., ouvida a Casa, seja cncaflhinlla(l() apelo ao Sr. Chefe

(1(1 6." Distrito RodoviiIrio, nesta Capital, no sentido lie que aquele
l)epartamento tome as providCncias necessCi'ias no prosseguimfiento
da o'onstrucao do cstrada que lig'a a 1311-262, no local oicnominado
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Estalagem, nus proxirnid ohs de (II1pos \IIHS, a ho- Ihhuh 1c ('.uarda
dos Ferreiros, na MG-163

Sala (las Reuniöes, 28 41C tlnhl	 h lhhh

.João Luiz de Curuallio - - Geraldo Quinldo 	 Hull Ieriuiiuies
-- Gornes Moreira -- Maurilio Carnbraia -- José MarCUS Cherérn
Benedilo Suites - - Wilson Tonure 	 José Luiz Baccarinj - Waidir
Morato	 Geraido Fonseca	 Paulino Cicero	 Misses Couto.

Justzficatu,u : -• Visando a conipensar a regiäo do Alto
Paranaiba pela SUpreSSa() do ranial ferroviãrio quc a servia, através
(Ia Estacäo de Barra do Funchal, a Comissiio de Erradicaçiio de
flamais Anticconôrnicos da Hede Fei'roviãria Federal, corn verha
especifica (10 Orcainento da União, (lelegou ao 6. 9 Distrito Rodoviário
do DNER a construção do trecho de estra(la que liga a BR-262 ii
MG-163. 0 objetivo da RFF é n5o so permitir 0 escoamento (Ia pro-
ducao (10 Alto Paranaiha através (laquelas rodovias, o que
escaparia a sua competencia, porque ferrovia, mas, principalmente,
(lar aCCS.S() 	 estacao ferioviária (IC Campos Altos.

A construçao (laqucla obra, cuja extensibo é dc 33 km, foi
enti-egue a tuna firma clesta Capital, cm concorrência páhlica.
Entrctanto 5 após construir cerca de 19 kill, aqucla firma paralisou
as obras e prornoveu a rCSciSa() (10 contrato reSpectjv()

Considerando-se que o refcrdo Irecho é (IC capital impor-
tancia para a interligaca() daqucics (lois importantes sistemas rodo-
viarios, coniprecnde-se a necess]da(lc (Ia sua urgente conclusão. E
oportun() leinhrar aqui ciuc a MG-163 se encontra em fase ativa de
retificaçibo e mu(lanca (IC tracado, cutordein prioritaria dc cons-
truciio, (lentro (10 Plano Rodoviário do Governador Israel Pinheiro.
E a Rodovia do Milho, assim (lenoni in ad a por servir 1(1 ('sc-cIa-
inento da produçao da rnaior zona o-oluora dc inillio do hstado,
que é o Alto ParanaIha.

Alérn das consideraçocs acillia, devcmos resstdtaw que o
rc-tardarncnto dii construcao (10 trccho ()hjctd) (lesta Indicacao pci-mi-
tiria a existéncia (IC urn ver(ia(leiro hiato naquele setor rodoviãrio,
pois teriamos cerca (IC 14 kill estrada tipicarnente rural, (IC

3 metros de largura e corn pontes de madeira em Csta(10 prccário,
a interligar (luas auto-estradas cia categoria cIa BR-262 C (Ia nova
MG-163.

A nossa Indicacão tent por ob,etivo Icuibrar no ilustre Chefe
do 6. 1 Distrito (10 l)NER nesla Capital a urgência da medida, de
vez que S. S. tern pleno conhccimcnto (10 assunto C (10 que repre-
senta para a regiiio do Alto Paranaiha a sua rapi(la soluçibo.

I 1'LFh I INT0

.10110 Lai-- (le Curvaliio

ii	 S,.. i'rs'd enic dii AsSeflThIei a Legislat iva do Estado

(IC Minas (;e(-ais
0 Dcputado (1t1C ('sic suhscreve, contalidlo Corn o neCCsSáriO

a 1)010 l'C4ifli t'fl I a! rc([UC I- a V. Ex a ., out' id 0 0 Plen ibiio, (IUC SC (Ii gn C

dc t-ncaminhar, eiii noflle cia Casa, veenienle apelo an Exmo - Sr.
Chef do St-er iço F'c k-rat dc Pi'oiimocño Ag 	 iiropecuLiria, o Sen ink) de

ii C' linia I)lil juiha motoniecanizadla i-ni J nix tie Fora, coin alu-

plili l dc pain OS fliUflicipiOs \'rLiflhiOS.

Sala (Ins BeuniOcs, 28 dc junho dc 1966

hi-inn hugo Ladeira - Spurlaco Porn pen - Watdir Morato
- - I!èlio Garcia ----------('1jul10 Chaves -- Carlos Megale - Curios
Eloy - Maria Pena -- Valdir Melgaco.

Instil icaiim'u - 0 PrefciIo Jose Hamilton Melo t- o Presiclente
da Cñnia ra Municipal de Bin Piclo, 1)i- Guilberme Furtado Portugal,
fi-zerarn semelhan te soiicitacüo, rnuilo hew fundamentada, a firn tie
(ItIC Si'\'l( (le justificiiliva a niinhu pioposiça((

"flit) Picto, 10 (IC jUnlO) tie 1966

Exnio . Si-. CheIc do Serviço Federal tie Promoção Agrope-
curia de Minas Gerais

A clianiU(ll) antiganleflie Zona cia Main, que se delimita pela
sc-can mineira do Vale do Paraiba do Sul e a parte alta do Rio
1)oce, corn seus afluentts, já foi o sustentãculo financeiro (In admi-
n 1st raça() inineira ....i(la(1e (It i uiz de Fora, que fez sua base
industrial na pro luçiio Ij4ii(OIii, chegou a ser cognominada de
"Manchester Mineira", na adjetivada oratória dc Hui Barhosa ; e, como
ha POUtOS il inS recor(lou, no Br sitI o Sr. Presidente d a Rcpibli en,
Mareehal Castelo Branco, a ci(I a(Ie de 3 uiz (IC Fora é umna t-specie
(IC capital funcional tin Zona (Ia Mata

Zona iiied ianamenit seivid a por estiatla de ferro, apesar da
decadéncia (In cafe, ainda é cia urn celeii'o para umna parte (I))

I ado de Minas, pane (10 Estad o do Rio de 3 aneiro e Para 0 Eslado
Ii (',tia 11 barn, urn ccli- lit) n5to so de cereals, inns tarnbémn (IC produ-
Is liii ai'anleiros, C 	 flC C laticilllnins -

oiair (i(' ser a regio at iden tida, a iavoui'a, gran(Ie ou peque-
ii a, till iii ha par a wecanizacibo, pc-In esfoi'ço de en tidacics estaduciis
c fudunais, t'tiniuluido C ('oiiItIliiidt) a atividadc particular.
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1)aj apclaren a Camaro i\IunicjpI C a Prefeitura de Bin
Preto para que nina (las I)atruihas motomecaniza(las se localizeem Juiz (Ic Fora, corn amplitude J)ara IflUflic jpjos Viz j flhos, visto(IUC ha pollco mai.s de cinco pat nil has ( list  riI)ui(las en t re ci-(jades disfantes de Juiz (IC Fora, ('oino Covcl'na(lç)f • \T aiadares, Belo
Horizonte, i\lontes Claros e outras, que ahstraern Juiz (IC Fora eJflunicjpjos satélites de qualquei' 	 PossiI)jljulafIC 	 dc 	 assistênt'ja
'necanjzada do porte do Serv iço Federal de Promoçij() Agro-
pecuaria do Ministério (ha Agrieni tui'a Vol Minas

CoriSiderainos ai nda razo;i yel fa tor já exist I r Uflia Ofjcj noReq i n a I Meejin I ca dc Mann ten cii o (IC Miiqu in as, coin sede no Pos toA gropccua0 (IC Rio Prcto, apla a ('fettlar ponderivcj parcela iIc
reparos, senao rneslno a Iuase totaljdadj ( (IC trahallios, inclusive ('0111clernentos humanos, distantt' 89 km da cidade (IC Juiz (IC Fora, setledo 9•a C.A.

Consi(1eran1s .Juiz (IC Fora conio grande (cflhl'o de cxpressa()geo-econornj( .a lie urna vasta regiiio, cOnC('itLla(Ij em t odo o Brasil.
Aprcsezotanios pFOtestos etc. etc.

José Hamilton Melo - Prefejto

Gu jiherme Furlc,do Portugal - Presidente da Câmara"

Mario Hugo Ladciri,

TIEQUEBIMENT() N. Q 1.323

Exmo. Sr. PrCsj(lentc' do Asscinbléja Legislativa do Estadodc Minos Gerais

Os Deputados ahaixo assinados rCquerCm a V. Exa . , ouvida
a Casa, seja enviado urn apelo no Exmo. Sr. President do lnstituto
Iirasilejro do Café, no SCnti(lo (le alen(Icr ii I'CcOlilCflrlaciio cia JuntaAdrninistratjva daquela autarquia, Clii SCSSij O de 24 de naio do coi'-
rente ano, v('rsan(I() sobrc recehiuten to (IV café, encaminhado para
venda ao JBC, em arinazém da Companh j a tic Arrnazéns e Silos (10
LSto(Io lie Minas Gerais - CASE\IG, local izado no cidad C (ICMantena.

Sala dos BeuniOcs, 29 dc junho de 1966.

Domitiqos Jdrio -- Martins Silveira - Gerardo Gross i
Expd ito Tavares 	 José Maria Magallujcs	 Altair Chagas -- Odiloji

i.

Rothih'ues 	 Jorge lurg(/.s	 José Boteiho 	 Valdir Melgaco -

Ilomero Santos - .Iodo Bosco 	 Ledo forges —Aureliano Chaves --

M(Inoe! Costa - Wuldomiro Lobo

,Iiistifieutiva : -- E a seguinle a integra da rcsoluciio do Junta
Adniinistrativa

"A Junta Ad in in istraliva do
iiso dos atrihuicôcs (tile lhe sfio
1.779, (IC 22-12-52,

RESOLVE:

i'((olnen(lar ii i)ii'cloria Execuliva di aular(lUia a extensio
(IC (((c lomenlo (IC cafés do safra 1966/67, encorninhados para venda

IBC, ('lfl armazeni do Coinpanliia de Arniazén s e Silos do Estado
de Minas Gerais - CASEMG, iocalizado no citlade (IC Mantefla, Estado

u p Ilinas Cerais, e antiga urea do Conk'stado Minas/Espirito Santo".
A resoluça(( é lie auloria do Si'. ()nofre Braga de Faria, sefliprC

alen 1(1 005 e1Cv11(IoS ill tcresscs de Mill OS. c su hscrita. tainbém, pelos
Srs . MaUrici() Luiz (Ia Silva Thomé, Nlirio Bochetti, Geraldo Mesquita
(IC Carvaiho, representantes de Minas Gerais, e Peigentino Vasconcelos
c JuiIio Cola, (1(1 Espirito Santo.

A justificativa do resoluçao apon to, de modo clam, a grall(1C
conveniencia da inedida . 	 Diz cia:

"Por varias (iezcnas (It' anos, aquela região liniitrofe dos
(lois Estados, enihoi'a (be grande prooluçao cafeeira, sempre bra
inarginaiizada pelos I)0(1C1'CS ptThlicos

Fcliznicntc, a quest-5 0 (IC iimitts, (tile parccia insoluvel, tOfl

scqu 1(1 SeT' Ie'i(ba a thu termo (IC ('oflciliacao, caben(bo. agora, aos
SPt(i1'(S 1)tlbIi('OS coinpctentes, a con . ugacao de esforcos no sentido

(IC possihilitar 0 (IC5CU\'OlViIllCfltO e ,I intcgracao econômiCa

e social (laquelC I)o\'O

Por CSSCS fl1(ltiVOS C ( ' OflSi(lel'OndO ser a produçao cafceira

l(OSC ('cOflÔflhiCa daquela regiao, C, ainola, estarem OS arlflazéflS (II

atital'quii( linuS proxinlos localizados Clii Caratinga e Tcófilo Oton I,

a ma is (it' 270 kill (1C (I istaflcia, ('0111 cerca (IC 150 kin (IC estrada (I
terra, intransitavel no pviIo ('liuvoso, torna-se inlpresciil(liVel qa
a I) i retoria Executiva, no alto prol)ósi to (IC c'umprir 0 ohjctivo
assistir a pi'oduçao, possibilile, ati'aVeS do acordo existen Ic ('0111
coinpa nil ia de CcOli((fll in Ill ista referida, () l'ecCI)ilIlt'flto tie cafés iio
o FlT)07.Cifl 1 ocalizado 110 ('ill adc dcMan lena, ccn tro gco-econófliiCCi(1,1
rc'qlaO."

I)ouiinqos .loiu 0

Instituto Brasileiro (to Café, no
conferidas pela Lei Federal n.°



BEQTJERIMENT() .'s. 1

Exun). Sr. Presidente da Assembléla I 	 iHt.va
(IC Minas Gerais

0 I)e puta(lo al)ai xo a ssi n ado, n a form a regimental, req i,
ouvida a Casa. seja C1'iVia(lO nrgentissimo apelo 0() Exrno . Sr.
siclente da Bcpiihlica, por telefone ou telegrarna, no .sentido de sui
revisto o preço para o café, aprovado pelo Consciho (lonelar]o
Nacional, c to Exmo Sr. Governador (10 Eslado, pal'a quc, (irs']),
logo, a VOZ (IC Minus Sc Ufla is dos Govcrnadores (110 Parani e Ha
Paulo, na defesa de urn preço juslo eni favor dos cafeiculha .
repudiando, as.sini, a (leeisao unilateral tornada p( i aqiu'li' C( ni

Sala (las Beuniocs, 30 de junho (Ic 1966.

!iélio Garcia	 A!aliba Meiides 	 Martins .Hli'e,ru -	 liilson
Tanure -- Raid Fernandes	 Paulirio Cicero	 Gerardo Grossi
Wilson dc Paiva 	 Waldir Moralo	 .!osé Fernandes Fil/io - Pins
do Lii: 	 Geraldo Fonseca	 Misses Coulo 	 Manoel Coslo
.LélIs Gluwes ---- Jehovah S(iiilOS 	 José Boleiho.

•Jusliftcoliva :	 0 Estado dc Minas Gerais C 0 3,9 l)1'0(l U

de café no Pais. 	 Esta pflS ic.ao confere-Ihe aulorid ade pa ru fati

corn que sua voz seja ouvida sohi'c assunto tao iIflpOITtaflte C 1101

0 flOVO esquenla (IC PCOS (IC) cafe.

o Estado (IC Minus Gerais nao Sc pode oulitir c ficar silsii-
cioso, quando (i problerna assume urna fcicilo critical, ('jS que (is
precos do cafe, para a safra deste ano, já aprovados pelo Consciho
Monctario Nacionul, foram considerados "mortais para a lavoui'a
cafeeira", nurn pronunciamento coletivo (loS memliros Ia Junta
Administrativa do InC. 	 Estes, cm face dcsta conjun ira. ((liLt
mente, tarnbém solicitararn rcnuncia dos seus cargos

A noticia esciarecedora da rnateriu acha-sr III Jon,a:j (1(1

Brasil de ontem, dia 29, primeiro caderno, página 13.

Coin efeito, o flosso piano (Ic preços causará preju ii
Estado e aos prod utores, causara dcseinprcgo, causara a l'ui ii a
toila unia Hasse c o ahaiidono e deslruicao (las fazendas de ('al..

Passanos, pois, a transci'cver a titada publicaçao da irnprcna

"JUNTA DO IBC QUER RECURSO JUDICIAL PAR.\ ELEVAR PHEU

Nurna sess5o chc'ia dc pronunciamenlos cxaltados, durante it
Si' soliciloij jUelUsI') a 	 'iflhIiiija (HstiVi(, a bali \iliiijnjsti'aiiva

a H ihilidade de rccorrcr judicialluenle

i'iiIi'a (5 pIeços h 'al' pa a it safra destc ano, já aprovados pelo
(insciho Monelarlo National C qLlC el'aifl considcrados cOfli() "niorlais

a lavoura ('afeci ra", pelos ineml)i'os da Junta.

SSo OS seguinles OS preçoS apl'OVa(IOS pelo CMN, a vigorar

it dia J .Q1.Q de janeiro (Ic 1967 tipo 5, preço-base por saca, livre
Rio/zona: Crs 36.500, acrescidos de Cr$ 1.100, Se (IC tipO

(urn, e de Crii 2.300, se de lipo mole. A partir de janeiro C) pioduto
jubarcado recebera m ais 3 in ii crtlzciros . C) cafe despolpado Sc1'a

a Cr III 100 1)01' sitca, tie janeirO, e a Cri$ 43.000 tic janeiro

liiioS lipos

II pri'çt 	 iprivad. 	 iii'a o tipo 1 é (IC 36.900 por S1I.CI, COil)

is I . jOt) t'rUZeii'OS no ti1)o (luro C 2.700 cruzeiros no tipo mole.
() do tipo 3 serS de Cr$ 37.300, corn mais Cr$ 1.900 e 3.000 i)a'
(,5 1(1)15 duro C mole l'CSpCCtiV1I))efltC 	 E o prcco (10 tipo 2 serii

P	 37.700 por saca, aléni de Cr$ 2.300 e 3.500 p01' tilio

Segundo OS lliCfl)l)l'OS ii Junta A(llninjstrativa, o Governo teria
PH ao Presiilente (10 Instituto que no divulgasse o esquclila

iii i ncciio pa ranSa fra 1966/67 antes (IC) i nicio (10 escoamento (tit

si cia, quc cOmeça a 1. 1 de juiho, para ('V itar tl1C se formalize a
inicncao dos produtores de recol'l'ei'Cifl jU(licialrnefltc contra OS prcvos

o'ovados pelo CMN. o que, segundo a Junta, poileria scr feito corn
P si' ni Lii n. 9 4.924, de 23-12-65, (tUe fixou normas para a clabo

I'll 	 ill I aLl11:l 	 F i nurito 	 11 .s salias i'ahrii'aS.

lIo,ioliii i/li (:Ll't I..

Enquall to si li. ii often) (tUe 0 Presidente (10 IBC, Si'. Le6-

1I 	 BOrio, lena solicitado sua (Iern aisso p01' nSo estar de
'inclo COOl 0 (JUC foi aprovad() pelo (,MN --- demissito que n5o foi

eon fii'rnada oficialmen Ic - OS ineinliros (1 a Junta AdministratiVa do
Instiluto afirniavam a suit opifliaO tie que taflt() 0 Presi(leflte do
IBC comb o Ministro d ill lndistnia c do Coméreio, Si'. Paulo Egidio,
tinliam feito 10(10 0 possiVel j)at'fl coflScguil' aurnefliar OS precOS, 0
que nao tinlia Sj(IO conseguido, pela inflexibilidade do Ministro tia
Fazcnda, Sr. OtSvio Gouvcia de BulhSes.

Para vSnios membros da Junta, o Governo brasileiro estâ
fazendo 0 jogo quc intcrcssa S CEPAL, que, ao afii'muar que "0 café
é inflacionSi'io no Brasil e que porisso precisa ser ci'i'itilit'ado",
(10(1', apenas, heneficiar a pl'o(Iucao de outros pulses sul_afiiel'icaflOs,
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em franca COflcorrência coat 0 Brash. c ([Ut inclusive jS tslao ga-
nhando terreno em v&rias regiöes (10 mundu Segundo eles, ainda,
é nessa linha de aç5o que teria sido aprovada, dentro do esquema
a ser divulgado, nina espécie de honificaçao, di 12% sobre 0 prcco
já aprovado da saca, por pé tie café arrancado, aos produtores que
provern ter erradicado urn InInirno de 15% da sua plantacSu total

I)ecisäc, Repudku(a

0 representante do Paranã na Junta Adiitin 1st rativa do IBC.
Sr. Wilson Baggio, (lisse ontem que a Junta "repud ha corn todas as
lorças a dccisão unilateral toinada pCI() Conseliio Monetario Nacional,
sobre o esquema financeiro, A revelia tie todos us interessados no
problem". Informou ainda que Os produtores pretendern iniciar
UIIIU carnpanha de grande envergadura "para informar o páblico
sobre o quc se estii fazendo coin o café e para dizer quc nSo se
responsabilizani pelo problema social provocatlo pela politica anti-
cafeeira do (tt'(rntt. ([UI :ttinita dirchimentc 12 initii5t it Ira-
baihadores".

Declatoti u Iepicscn[atnt ii lai.ti5 m`m cnicnthi por qite se
insiste tanto na erratlicaçäo do café; que, segundo as autoridades,
deve dar lugar a outrits culturas, quando o café ocupa apenas uma
area de 36 mu quilôrnetros e ha taflt() (spaco desocupado no Pals,
Segundo dc, ha plantadorcs que. diante (las dificuldades, desistern
de plantar café, on compram terras ein outro pals, como no Paragual,
por exemplo, o quc vein ocorren(lo coin grande freqüênciu Uitiiilai-
niente --- e o que prova que 0 cafe é ainda urn grande negócio
ou cntSo plantarri capon flalat 	 )I'(panI at 	 IIaI(ao 	 h	 itt. qut é
de custo mnuito mnenor.

Segundo o Sr. \Vilson 11agi4. ilcittutin c fcieut[tr ittixara di'
se-lo par produzir outrus piodu tos agiicolas, "1)Orquc a i'end a ([LU
se obtérn coot qualqurr urn deles n5o C suficiente" porquc a atuati
politica dos produtores agrIcolas C reduzir a produçao para provocal
a alta dos gCneros ate urn nIvel que "seja considerado rendoso."

Nestas condiçOes, C de ser aprovado, corn urgCncia, o presente
Requerimen to.

Hello Garcia

HEQUEHIMENTO N. 1.326

Eat U to 	 Sr. I i'(Si(lefl Ic tia ASSCIIII)leiii Legislativa do Estado
,ic Minus Gerais

0 1)eputado infra-assinado vem requerer a V. Exa . , flu forma
regimental, que, oUVi(ta a Casa, seja encansinbada ao Exmno . Sr.
Prefeito Municipal de Belo Horizonte in(licaçaio no sentido de que
S. Exa. envie nina mensagern i Camara Municipal (IC Bela Horizonte,
para que seja dado 0 flume (IC Praça Marcehal Itondon ao bogradouro
situado no Bairro de Santa Teresa, nesta Capital, onde se eruzam
as Ruas Consciheiro Rocha. I )ivinópolis e Sitvianópolis

Sala (las Reuniöes, 30 dc junho de 1966.

l','aldomiio Lobo - E.rpedi/o Tavares --- 	 Boteliio
Martins Silveira -- A laliba Mendes

,Jiislifieatii)a - - "Morret, se necessário for; niatar, nunca"
ui I) lerna do Mareehal da Paz, que se tomnou a palavi'a dc indent

05 SOl(laidOS que COfli cle empreenderain a gigantesca obra de,
cortan(io os scitöts hrasiteiros, levar ate OS mnais longinquos rincoes
dti Pátria 0 fio telegráfico, desbravando nina imnensa Area do tern-
torio nacional, a par (to quc, fez trahaihos lingihisticos, geológicos,
eogrãficos, etnogréficos, bot5nicos, zoologicos C (IC integracao pa-

(([(ca (1(1 indigena flu coinunidatle brasileira
Seus j)aSSos pelcoileraili cerca (IC 40.000 kin, on seja, a cii-

cunferoncia da terra.
Sen trabalho foi en tusiasticaillen Ic aplaudido no Congresso

([as Racas, reun j(IO cut Lon dres em 1913, conto exem pt() a ser irni-
[ado "para honra cia civilizaçSo universal"

Seu nomne está inscrito em letras de ouro ivacico nit Socicdad
Geogrâfica de Nova York.

Sen gCnio foi reconhecitto cool o prCmio Livingstone, coot-
S to pela Sociedade Ceográfica (IC Nova York.

Teve seu heroisnio recompensado, elevado que foi no mat
(liala IA) pOt lei especial do Congresso Nacional, e sun dedieaç So

Itoinenageada : o antigo território do GuaporC 	 S5OU a chamnar-"t

Itondonia
Theodore Roosevelt disse a seu respeito 	 "A America Pt

apresentar at) mundo duas realizacbes ciclópicas no Norte, o Cant
In Panama; at) Sub, o trahalho de Rondon -- cientifico, prat (I,
tiuutanitario."

"0 exploraclor que mais Sc avafltajoU ein terras tropicais.

a "civilizador dos sertOes", o "grande ehefe" dos silvicolas,
i\lancchal dat Paz", dive ser hornenageado por Belo Horizonit

1)11 Sell 	 OVO
I%aldo.iurro Lobou
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REQUERLMEN1'() N. I

Exnio . Si'. President(- (Ia Ass€iiihleia J,ck1c tiv;c 410 Lshccio
(Ic Minas Gerais

0 Deputado que ('ste siII)sereve, na fornia regimental, vein
requeret' a Casa, ouvidos os Srs. Deputados, seja feito tim convite
ao Presidente do Instituto llrasilciro (Ic liefot inn Agraria ( IBRA)
para que compareça a esta Assembleja Legisiativa, a fim (Ic expOl'
os pianos daqitcie Instituto. (I iscorrcn (10 sobre 0 Ca(laSIrafllCfl to e
fazendi 	 d 	 (Im . 	Iwl	 !I; hra-
sileira.

d; 	 li•

Daniel de Barros	 Valdir Melqaco 	 1J1:,n .r/i(
José Maria iTwjalhue	 .1 1:1/	 1!; ii/	 1(u/fin (Ill/lola
Carlos Me gale.

ItEQUERIMEN F() N. I .

Exmo . Sr. PresidenLe (Ia Assembléia I 	 i;;i iv; 	 Ii
(ic Minas Gerais

0 Deputado signatarlo (lesla, na forma regiinent;d.
V. Exa . que se digne dc, apOs audiencia (10 douto Piva I1(i, en-
caininhar apelo ao Exnio. Sr. Governiidor do Estado e an Sr. I)iretor
do Dapartamento (Ic Estradas de Hodagem, no sentido de se cons-
Iruir uma rodovia asfaltada (Ia cidade (Ic TapiraI a localidade (Ic
Cachoeira, ligando-se S BR-262.

Pede seja este apelo dirigido, em farina (Ic requerirnenh
no Exmo. Sr. Minisiro (Ia Viac5o e Ohms PibIicas e ao Exinci
Si'. Diretor do Departanicntci 	 \:i('L(i1;II I! 	 ESI ((IllS iii' 1(((ll1Cc1(,
aos quais deverS scm cn('l(IIIHiIIl 	 ;fllh!ll 	 1	 ILtO 	 UIt((4ItVa,
em todos os seus termos.

Sala das ReuniSes, 3a dr jimho IIC IdhG

1Vicaiior Armando - Gei'aldo Quinfdo - Maria Nair Mon/pr
Jodo Luiz de Carvallio - ,ltaiiba Mendes.

Juslificaliva: - Sc se asfallassem apeas 35 kin, on seja,
se Se construIsse uma rodovia (Ia cidade (Ic Tapirai S localidade
de Cachoeirinha, estaria completa a ligacao Rio (Ic Janeiro— SSo
Paulo--Belo Horizonte e Sul (Ic Minas ao TriSngulo Mincirn .
(EUC a iigaçao do Rio—Belo Horizonte ;io Tri5ng1110 se faz atualinenle

1'j 	 (1111' 1);S 	 pit Serra 	 la Saud;ule, nadv s0 	 liOn

vx[cusos OS lieClinS asF i cllahs. 	 Sc IOSSC ft'itt a rodovia ifldic[Id
(T imal- Cachoei rinha), as condicocs (Ic L((pografia scriafli mcap 
Ihumes, c 0 

per('urs(( mefloS (Icmorado. 0 T ri5ngulo ê Con Si(Ici'alIO
(( celcii'() (1(1 Estado . Sun pmo(I uçao ('Xige fScil CSCOahIi('flt0 I)i(I'lL

as dais graui(Ics inercados consumiclol'c5, rcpmcsentados por Belo
I I0l'iZt)fl Ic c Rio dc Janeiro. 	 Ac rcsce (lud' () asialLailIt'flt( 1 ja atingc

d'i(Iil(ld' (IC Baml)ul, e esla condicSo mu ito facilitaria o transporte

(le 1)CSSOflS I' ln('1'('a(lO!'ias (TO Tri5ngulo i\I ir!cii'O on (las que para

IS se (I ii'igcln .Ade lithiS, a 01)111 mo(loViaria 1)i'('ten(Iida neste aj)e10

t' nestc re(!uci'iiiic nt a I ifltI 1(11 1)1(11 aiiicntc 0 Sill olc1ctivo, St 0

'ech((, qU(', coflsOafllC assinaIano ê (le apeflas 35 km, fosse também

asialtaclo, ('iii 9V5S('U1i1t 	 Ito qtlC ja se fez au' S c'Iadc' (Ic

Bamhui. 	 Mas nan Sc facilitai'ia, coin esta pi'nV I déncia, apenas a

Iigaçan Belo Hoi'izoflIC- Rio (Ic .Jaric'o. 	 Outra modovia cstra-

légica seria 1)eflcfiCia(l1( pclo trecho em refei'ência: 
trata-se (ln

1311-262 ('Vitória - Belo Hol'iZ()i1t( Uhcral)a), na (111,1 1 so estilo sendo

feilos SC1'V iços ib' Lcrmnplen ag('fll, (' ('UJI( paV mientacan definitiVa cstá

11 i'ejo(Iicada peli fall' (IC vei'ha c pela apl'oXifliacao do periodo (1119

rliu\'aS. 	 Apesar (IC incluida, p i 'iot'iLai'iafllc11t, no piano las obras

ii (.ioverno Federal, a pliViIli('il taçao (Ia Rodovia BB-2132 s' podCU

5cr feita em 1968. 	
Ate o scu tCrinino, a construcilo do trecho

Ia pirul a Cacliociriilha facilitaria a Iigaç5o supictiva (Ia BR-262.
Nicanor Armando

lEQIBiMENT() N: 1.329

1' 'wi. Si' Prsi(Ieflti' (Ia AssemblCia LegislatiVa do Estado

(((, Miocs Gerais
(I 1)c1)uta(I0 que estc sulscmeve, na farina regimental, requer,

Casa, seja cncainiiihaulo apelo ,to Sr. Presidcflte (In Be-

u blica. 110 Sr. Ministro (Ia \T iacSo e Obras Piiblicas, ao Si'. Pre-
idcntC do Grtipo ExecutiVo (Ic IntegracSO Politica dos Ti'ansportcs
(;EIPOT) e an Dii'ctoi'-Gei'al do I)NER, propondo modificacao no

I rcçado inicial (Ia BR-135 (Rio--Belo Horizonte), (le modo a (1U('
, faça a ligaçSo (Ic Andrade Pinto a Juiz (Ic Fora, ao invés (Ic

\ ndra(Ic Pinto em linha rcta a Barbacefla (sent prejUtz() desti

dt 111111 
cidIltie), com o que se constrUirSo apenaS 52 km nesse

Imecho, enquanto, pCli( proposicao original, seriam construI(loS 116

11111 . cv 
itando-Se que o MuniciPio (Ic Juiz (Ic Fora seja marginalizado

Sala (Ins ReuniOcs, 30 (Ic junho de 1966.

.1(10 Naiai'1'0	 Manoel Costa	 Pin In ('oe!ho	 fl(ill hi

c/c Rirrro,s	 ,hdn I.uir il (0r,'al/(0
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Just if icalivo : A eonsiruçio de titan nova ittdtvia 160 -
Belo Horizonte está nos pianos (Jo l)cparlainento Na(ional dc Es-
tradas de Rodageni, tendo a engenhei lo I)jalma Muria proposlo
won vaniaca() clue vat d iretanien te de Nova Iguaçu a l3arhacena,
j)aSSafldo par Andrade Pinto. 	 Essa I)ropostcão flat) in lere.ssa, tit
modo alguin, ao Municipio de Juiz dc Fora, de vez que aqueli
grantle (CO ti'o piodutor industrial ficaria niarinaIi2a(io Arc
vindicaçiio de Juiz dc Fora C no Seflti(lo (Ic 5(1 feita a ligaçiio coin
Andrade Pinto, encurlando it distAncia tie 189 kin para 126, entre
Juiz tie Fora e Rio dc Janeiro. A c idade de Barbacena lanibém
serA beneficia(Ia cam o nova lracado, pois, de 286 km, que é atuat-
mente it dessa cidade an Estatlo da Guanabara, sent a ro-
dovia encurtada par 223 km, coot o aproveitamente do treclio da
atUll cSIra(ia. Ptn (JtiC s' ira iiiipiantan Urn tiecho de liii kill,
enire Andrade Pinto e Bari)a(tfla, se a esirada de Juiz de Font
Barbucena é plena r,ien te ap movcitAvci ? Aléin (it) inais, esses 116 km
seriain feitos em rcgiAcs cuja lopogra fin nan é tins mais favoraveis
Seria de estranhar-se desprezar a esirada entre Juiz de Fora e Bar-
bacena, principalmcn Ic numa e))aca ciii que tu(io é fei to no scntido
Lie conter despesas c deter it intiacit tflál'ia que caimAi a
economia de todos.

Joiuio Navarro

REQUERIMENTO

Exmo . Sr. Presidente dii Asscinbléia Legislaliva do Estado
de Minas Gerais

() I)epu I alit) (tuc este subscrevc, fia Farina legirnen lid e dcvi-
cianien Ic a pojado, rcqu(r seja intl icado A CoirtissAo dc Ag ricuitura
0 seguinte

a) sugestaa par clue aquele argao Iecflic() prornova
viageni (IC tt.tfllicciitntus C (11)5 .......,ic6cs a()S paises (IC agiicultura
desenvolvida e mecanizada;

Ii) 	 (l Uc (Ssa V tagein SC realize, piiflcil)ali)lCfl Ic, j)cIOS palseS
europeus: ItAlia, Franca, Alemanha e Ingiaterra;

c) quc, no relatónio a ser apiesentado apos a realizaçAo (1 esSa
viageni, seja analisado o pmoccsso tic [ran sporles ferroviánios

(1) verificaçAo da intensidade on flw dos transportcs rodo-
viArios no processo tic produçiio agricola, das areas produtomas aos
centros cons urnidores;

tIUiI() 	 dehilhado 	 (it) 	 p)'Ol)Iei)tuli(tt 	 Itt 	 t)S1lCfl()tt 	 SOCItI

in Ii Tutin lu cailipo naqueles paiseS

1) analisc suciflia (10 mcCafiiSlil() (ins entidades eCOnOmic
-iii)ncciras : bancos, companhias tie investirnento, organisruos I

ii 
nancialneflt() piibIico oil pnivado nis at iv i(tades fin an c iAveis

pioduçuo agrOPecUAiiiG

g) quc tenha a CO1O1SSaO, l)tit( essa viagelli, autononhia para re-

quisitan. peict fli(IIOS, tlois eSpcCliIiiStilS cm agropecUltnia e tranSpOr-
[es pa ra asSe SSOIafllefit() ii a ()bserVticilo dos problemas relac ion ados
cotti estcs setoreS dc atividtideS naqucics passes

Sala das Reun iitts, 29 de junho tie 1966.

.%Ioreira Junior - -- José Maria Mwjalltaes -- JJ1is(u Miranda

40001 I-tires -- - Sousa e Silva 	 Benedito Suites - Orlando Andrade

José Lui Baeearirii -Maria Penu - José Fernandes Fiiho -

Ron! Fernandes - -- Odilon Roirigues 	 Erpedilo Tavares - - Martins

,Si!veira - - I)oiningOs Jóiio 	 - .1 litdtii() Forisecu	 Gerardo Gros.si - -

.larbus Medeiros - -. SpdrhuO Pompeii	 Conies Moreira	 -los é

Botellzo --- -ilvitnar Mouroo - - Liuio de Sousa Crii: -- .1iIios Vieira

tie Andrade -- - AureiinO Cliai'es - - .lo(io l'a: 	 - (Jielino So! -- -

Curios Megule 	 Manoel Costa -W oh/jr Moxalo - - Lélis Chaves -

Paizitiw Cicero - - Jorge Vwgas -- José Marian	 Bosco

	

o - - Joao 	 -

Jehovah Santos -- - I)dl!oii Caiwb iai'i - Jairo Mayailiães -- Cicero
l)umont - - Osvaldo Toleiitino - !cturta Nair Monteiro - Homer

Santos

It EQ [Eli I MENT()

Exmu. Sr. Prcsicicntc da Assenihléia I t il:t vi 	 ii	 ti

Ic Minas Gerais

0 Deputado infrit tssinado rcqucr, ouvitia it Casa, denira das

n alan s i-cgulaillcfl tales, sejil consignadu cut Ata urn 
N,ojo dc coflgiti-

lulacOcs coin it Secictalia de Estado para ASSUUIOS dc AçAo Social.
pela funclacãa, ens no Estado, dos ScrvicoS tic Obras Soclais -
s () S. l-lequcr, autiossim, seja dada ciêflc in do mesfllo ao titul a

(111 Stie ui. l) , Iati 	 Shiistic 	 Niiv:nia \'hinit. quc 1cm sido a



incansiivel divulgador dos S.O.S., p01 	 I	 Inn I: I 	 it in	 ii

20 conhtiniis minciras, tolliando por modulo a organ izaçiio (IC ciii IIII
coin ii iliusilin flOili p , ('0111 iiiagnificos ii'suil)ilns. (111 Pti('()S (11' (niIWi
(MG)

Solo tins Reuniocs, 30 de jllflhi() do 1966.

Lélis Chaves - Spdrlcieo Pompeii -- 	 0
Ma.qalliues -	 I9enedilo Solle.s - -Athos Vienu tit , I mnliinle 	 -
iieqale - -ic IWI'(IJl .S(lil1OS - -Ge raldo Fonscea

.Juslifieuti pa	 --- l'atos ha (jt1o, pelo sell eontoiidii lllilullinii,
pOlO espIrio (10 idt:disiiio quo ofluornaill, bein coino
cine ('Xlgcili. iimolurimli Os aplausos do Poilci Legislahvo

Viemos porn oslo Assenii,lêia, nan hiflto porn cliii n r 	 Ii
estA errodo, inns, sobrutudo, )Jlli'a iilostmai' 0 cam inlio cciii 0, ii]
quo já o paluiilharn, estitnular corn o color (be nossa palnvra e.
inais do quo isso, opresentar do alto (I osta Tithuno 0 sen ('xeilIi)t
porn imiiaçiio dos (lomais cidadilos, crodenciando-os, assun, a iitiui
ilialor i'iccphvi lade fins divcm'sos scinias dc nussii eniiiiiniiliide

Os votos (IC congi'atulaçOcs pcia mundni 	 Iii- S,.() .S.
justainente esse ohjctivo

fl, preciso qUo Os fliiS loiiginquos iiIi(nnn 	 II 	 i1iiioi (ulnuol
conhecirnento dos csforcos (IC uina pbeiodc do honicns (to
scnsIvcis it dor dos classes menos ofortunadas dc nossa sociedailu,
i', toinondo conheciiicn to, sintom o convi Ic interior dc corral fh
Iciras em torno de unto couso comnum

Interessante é ressaltar a história (Jesse Inovirnento. Prencle-
-Se no S.O.S., mati'iz de Pocos de Coldas, o qual foi irnitado por
várias entidacics, coin 0 mesino nomne, no Estado (le Si-to Paulo,
inclusive cni Itapira, o quc mncieccu tim belo artigo (Ic 0 Crix:eiio,
atiovés cIa ScflSibili(jOdC ferninino dc Rachel dc Quciroz

Em Pocos de Caldas, o S.O.S. crrndicou o pmoblcrna do
mncndicância, quo é a fonina inois oguda e tloloi'osa cia qUestao social.

Ao toniar posse no Secretania tie Governo par Assuntos tie
Aciio ScIcial, o I)eputndo Navarro Vicira sofreu logo o impacto (IC
umo Secretai'ia corn tins 30 funcionários, scm quadro propnio, todos
requisitados e, pior ainda, scm a csperonca de hberaçao do vcrbas
que ]he dessem oportuniclade de realizar uma parcela de grandes
sonhos, alimentodos desde 0 sen tempo (Ic vicentino em Poços do
Caldas.

Urna interrogaçiio angustiosa pairava diante de seus ollios,
especinimnente quando, ante cbs, (lesfibava o espctãctibo do ulisénia -

voi(ladci Ins iaiiapos lIullinIli)s, acocoi'ados no longo (be nossas a y e-
liii I as c ii as pi'OX jul iibades (IC flOSSOS igrejas, caidos nas sorjctas on

ii	 (icilnixo (las marquises e viadutos no cabacia cia noite

Ri n uncior ii Sccrctaria seria umna covardia, cspeciolrncntc para
Ii fllla forjado nns nigidas cioutrinos (to In tcgralismo

Foi, en tao, que tirna ideio fcl iz, (1 igamnos Itic.Sflio, pi'ovidcncial,
:i-nmou-lhc ii monte. A funçiio (Jo Potter Executivo é n5o so rea-
i i ,, ar 111(10 (lirctarnente, runs tamnheiii suplemnen tar e coordenat' . Por
,litc, cntOo, ni-lo entrai'ia a Seci'ctaria dc AçOo Social em ('ontittO

iii as fovças vivos c disponiveis do comwiidadc, stmplcmentondo-as
iiis suns otiVi(ba(bcS, ii mcdicla Clue tivcsse mclhorcs condiçoes finan-
ceiras, e, sobretudo, coordenando-as todas dentro de uma planificacão
iii 1)01? 	 Os prohlcntns SOClOIS Silo (IC Iiil illonto P-' somnente uma

ii inn i ficoçiio global c ii a1'regilnentac5o de grancles forças sociais
soluciona-los mm, polo rncnos, iliiflorii-lOS

\ii In inais natural que urn rcprescntante do Poços de Coldas
0 losse 1)01)1 outmas plagos Illimil'fl')15 UIIIiI oxpeniência assis-

iiiHiat lib tao rica em frutos
Adniiriivol é a nianeiro como 05S0 idéia foi cornunicoda, ('In

ni'[oIla fusibo (IC scntinicntos C jntcressis, nos diversos funcionOnios
i Sicrctni'ia, quo forinain, coma o Scene tiim'io, urna unidadc de coracao

o Ic alma
Todo fiul de sOiIIOfl a, ii Secre tibnio e fti ncioniinios miiais crc-

iii iii nil iS van a ii iveisos bocais porn contains e IlitutaS vezes para
H I :uiin do novo S.O.S.

III) ni'ao (IC estatutos oti (1 isti'i buicao tic cOpios, de cantos,
iVOl505, (Ic escboi'ccimnento, tic cstiiiiUlo o il 	 convitc,

I is) ii hoiçan de cohentoi'es a en tjd odes assistenclitis, passes para
ii torno do fain lb LOS prestcs a c'aI ron) emil estadlo (IC miientl icibnci i

dnstranlcn to d, 111(1 igontes, coin 	 foinil ins, (las qua is

20',,'r livoiLlill soluçao (lefiflitiV)1 Pitlil SOLIS problemn)IS, ati'i y cs iii'
iliplego oil rctom'no it ('idade do oi'igeltl, San OS a) iVidlolinS ((U0 flOS

hjz ( qlj sentir 0 ritmo (10 trabalho (baqueba S 'iii' hula. qili' (' Il 011110.
a n))irallorn e a coorctenadora dos S.O.S -

.\indo inais : o Secrctilnio, numb visln 	 iniplii	 Iii iIIi' suja
i	 iit'jib, (1(11 Ot)tCit flail SO 05 cfeitos dos mitati-s, nttttia Iuucou 05515-

IuiicUil, mos tambérn as próprias causas, numa acão preventiva.
'ocul'a partie ipar (Ic soul iiiibl'iOS c fazer conferências, no propósilii
i' osilarecor C deSpent)tr OntUSLaSIIIOS C foi'cas flOVOS PiuI'O 0 dcviii ii

i-l)uacionaiiieflio e soluçao dos pl'ol)hiflaS . Ainda no (JUl 28 (Ii)
'orrcnte, tive a OpOI'Iufli(I)t(ie tie assistii' a tinia pabestro, profernia

Viiin, paIru(ii1i(Ii 1)110 (ibl11ara TOn ni do



Belo Horizonte, sobre o tema Mão-de-()bra Lspeeiali:adu c I)esc'iio
J)1'('fjfl, teiia candeLitc dc' itual idacic mic foi inanifica,ncn II 	 lesen-
\OI\iClcl. flUlila 1'cv(Il(:I)p 	 11111)1)) 	 j)I)11(II)t4 IoU 	 5)0)45 	 41)4(5 I0I1L0jI1(Ua5
impljcñncjas.

Para que iiitIliw se hiiIin iiiii ilcit to (ILIC SC .idol ws Sclvicos
de Obras Sociais, incluo ncsta justificaliva us Estalutos do S. () .S.
dc Belo ll44rizonfe, quc s10 unia udaptação as sitlI)çocs 10)-ills (14)

15I U tO I) -PU) I I'))) 	 I)) S. U. S.

(ti lI.) 1 	 0 (sI Iii III 	 a rcalizaciio (le estudos sobre o pro-

hlenia social, ViSO(fl(1O sua soluçao

f) 	 o SOS podera pFOCUJ'iU dnlrosar-s( ('4)114 4 SUIrcl aria dc

\co S0(iUi, hem conio ('01)1 as (lelilaiS I'Cl)aI'l 4)0)5 I)Ui)I I )' U 5. 1

SlIflilcO juridica dc cadit 61'9flt)

Art. 3,5 Pam mnelhor consecucilo de stia lllt)iIdH)'. 4) S(S I) -

coirera aos prOCCSSOS, nsétoclos e técnica de scrviço social, institu i fi-

I!)) (Is S(lViç))S oil d p partafliefltOS flCc(SSaI'IOS

(;.-\E1TUL0 It
F:sl'\lrl'() 1U SEHVI(() Ill: Ul;IIAS su(:l\!s

S.O.S.

R(lo 11OlIZOIlt(' 	 lsIooI)) du ).linas (,coals

G\1414'110 I

Da J)eizoiii,zoção, .Sedc e 1' iiz.s

Art. 1. - 0 Serviço de Obras Sociais SOS, fundado
aos 22 dc abril lie 1966,  nit Capital do Esta(lo dc Mimis Cerais, SO!)

os auspicios da Sceretaria dc Ação Social, é jima sociedacic (It cotra-
icr assi.stencial c scm fins itIc10((i\'Os. (0111 'Sede c fwo flU cidade dc
Belo Horizonte.

Paragiafo (Ifl (4) 	 () 55 ft j ( ) IuroI(Uo il1(I('l(l't(IiIlt1(IU

Art. 2. - 0 SOS terá (01110 fiflali(ladcs

a) proItlovel' (4 i)(nI-(star individual (01 cIa farnilia, (OnSi(Ic1'ada
como urn todo, scm (list if] polilicas, religiosas nu raciais, prcstan-
do assistên cia (Coflolilica, social, moral, cultural, educacional, recrea-
lisa, fiska 1 mcI igiosa, respeitomclas as Iil)crdacics ifldivi(lUaiS

h) combater it falsa incnd icancia c prornovu i it rC(UpClacao
(I US pessoas realniente flIceSSitadaS

c) a polar US dcina is instituiçocs soclais, cstimulanc.lo-as a ado-
tarern prograrnas Plan ejados c coordenados, para niclhoi' e major
prestacao dc scrvicosac oiiiunidade

(I) conjugal' csiorços para a soluçao dos problemas comun un-
i'ios, estimnulando a ('riaçu( (las oltm'ots (IC hem-eslat' social que atm-
jam setorcs dc cOflIUflUtouIc cuienles de recursos;

1)os Sóci°

-I; () SUS c 0mishituidti p01 4)))) IIUII))'))) llIIllII)l 1 I 1, h s

C)OS volunlal'iOS, coinpreendendo, Cfllr( ouLlas, as S()l0il1t(s (tI

go na s

a) 	 contrii(uint(s 	 - sclUlO 0(5 I)(SSOUS fisicas ou juridic' 	 Ills-

miIits 114) (1t1ad1() dc SOCI(lS, ('(Ifltl'ii)U111(10 ifl( . flsUiIfl(fltC corn ufihit

pllrtallc i 01 (ICICI'tll i na(ia
h) colahoradores - scrao aquelts (jUC prtstoti(mn sci'VicOs Pes-

soaiS c ens caratel' penlflaflefltc;

C) benenieritus - scra() as l)(s° fisicas OU jurid icits (lU(' Ii-
screm prestado rclevantcs sCrVicOS ao SOS ou contribui do con) do-
natisos de vulto . A coflcesSao desk titUl() ou outro ficará a cniténio

(101 l)ii'etoi'ioi
Parãgo lmnico 	 Poderiiu 5(1' cnioolas OULIOIS cateorias (le
raf 

SóC j oS, dc acordo corn as necessidades, a critério cia Diretoria, ad re-

ferendum do Conseiho l)elihcratiVo

Art . 5. - --- Os 5óNOS flao i'CSpOfldCIll, nelil 1(1(51110 SU1)Si(iiiIl101'

1ncnte, pelas obrigacôes socinis, não sendo beneficiáriOS diretos oil
indiretoS da entidade.

Art. G. - São deveres do sócio:

a) prestar scrviços quando solicitados pcla l)irctoria
h) contribuir regularmente para a socicdadc, corn quotas

a ( L uc SC obtigar em dinheiro ou servicos pessoais;

-rt. 7 ,9 - São dircitos do sócio:

a) cornpai'CCCr a Assemhléia Geral, aprcsentar e discutim
ISSIII1IOS p (1 i i n ( fll)5 	 4 S) 1 IVU05 l)rIst4li))s 	 01 qioc 	 11)55)4111 SCF

(1)15 (Ci)) SOS,
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h) (liscutir C manifestar-se sobre o hjionro uiiiul, j)I(SIitI(H
pela Diretoria, podendo examinar os livros contábeis, urna vez pvc-
cnchidas as formalidades (lestes Estatuios e (IC) Hogimen to Inte'rno

c) discutir e votar os assuntos aprcsentados Ciii ASSOIId)l(Id

Geral;
(i) votar e ser votado para Os cargos cia Dii'etori

e) exercer, quanclo cleito, os cargos (lit 	 do

SOS.
Parágrafo tinico - 0 sócio que nSo esteja quite COOl OS ( - hr-

(IC) SOS pei'(I('I'a, (1)(jWiilI(1 ('III lilora, 1(5 i'c'1(ii1Is c ((S (lIflIt0' oul
estabelecidos
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c) cieciclir sobre toda a matéria n5o reservada expressarnente
a Diretoria e ao Consciho Deliherativo;

d) deliberar sobre a reforma ciestes Estatutos, dissoluc5o do
SOS, fusSo corn outras entidades;

e) decidir sobre os recursos nas decsoes do i)irctoria e do
Conseiho Dclibcrativo.

Parágrafo ünico - As chapas de can(lidatos aOS cargos cia
l)iretoria e as 25 vagas do Conseiho Dcliberativo a serern submetidas
ii Assernbiéia Geral deverSo se.r registradas na Secretaria da entidade,
M6 cinco dias antes da realizaçSo do Assernbléia Geral.

Art. 12 --- 0 Conseiho Deliberativo Se coznpôe

CAPETULO lit

Do 0 rjan 1

Art. 8. 	 Sao orgaos b ( I SOS:

a) it 	 Cc ia I

b) o Conseiho 1)cli1aial 'co
C) o Conseliio Fiscal;
ci) a Diretoria

Art. 9.'' -- A AssembiCia (;('li(I I'CUflhI'-SC-l( ordinai'iaiuciilc', 0010
VCZ 90V 000, no 111CS (11' lflOFçO, 1)010 10100(10 (IC cuflls (Ia I)ireioiia, e
cxtraordinariaincnte, por convocac5o (Ia Diictoi'ia, ola tcrça pai-lc dos
mernhros do Conseiho Deliherativo oil (lit porte dos SOCIOS qui-
te's, sc'nd(( (xpostos no convocaciio os motivos desta.

Art. 10 - A convocacão dos sócios para a Assemhléia Geral
será feita pela iniprensa, coin anteecclCncia (lc pelo illulo s

thas.
Parágrafo ñnico -- Será mstala( Ia it Assciu deja ( d' la I. cm I (C

rneLa convoeacao, COfli ((ill tc'rcc) dos 50(105 (1(1 1 1C M . no 1)11(1(110, 	 (((I
segundo, cinco clias apds, IU('(liaflI(' nova con 	 1whi lllIj)((l1Sil,
corn qualquer flurnelo.

Art. 11 - Conipetc -,I AssenihiCia (dial

a) 	 cic'ger a Dii'ctoi'ia c 25 iiieiiihi'os do (oiisclIw i)('lIi(FiiIC
VO, COlO iflSCriç-5o prey ia dos cand idatos, poi aelaniaçao ou po'
tinio sccreto, clescic quc o rcqueiraln Ciflio SocioS no 11)0 (1(0

h) 	 aprovar as ('00105 (Ia 1)irc'Ioi'ia

a) do Presidente de Honra;

b) dos membros do Diretoria;

c) de 50 rnernbros efetivos, senclo 25 eleitos juntarnente corn
a Diretoria pela AssernhlCia Geral e 25 representantes credenciados
pelas entidades interessaclas na SO]tiçao dos prOl)iCrnas atinentes ao
SOS;

d) de 20 suplentes escoihidos pelo Conseiho Deliberativo.

Parágrafo ünico --- Caberá ao Conseiho 1)eliberativo escoiher
as entidades de que trata a letra "c" deste artigo, devendo faz6-lo pelo
inenos 60 dias antes (lit 	 prevista para a posse (10 flOVO Conseiho.

Art. 13 - 0 Conseiho Deliberativo será presidido pelo Pvc-
sidente da Diretoria.

Art. 14 - 0 Conseiho DeliI)erativo reunir-se-a ordinariarnente
no segundo quinzena dos meses (IC feverciro e agosto, e extraordina-
riarnente, sempre que for necessário, convocado pebo Presidente ou
por cinco de sc'us membros on pela décirna porte dos sócios quites.

Parágrafo LfliC() 	 A convocacão serã feita inclividualniente.

Art. 15 	 Compcte ao Consciho Deliherativo:

a) aprcciar e votar 0 orçaiiienlo anual;

b) apreciar o piano (lit 	 do enti(lade e tracar as suas
dircirizes bAsicas para o exercIcio seguinte;

c) resolver sobre as (lespesas superiores a duzentas vezes o
saiArio rnInimo da Capital e nAo previstas no Orçarnento, na forma
do presente Estatuto;

(i) 	 totuar eonhc'c imc'n to do lilO\' illICil to finance j ro (IC) SOS
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e) opinar sobre a criação de instiluiçöes cm consonftncia Coin
os objetivos do SOS;

f) interpretar o Estatuto em pontos obscuros ou duvidosos e
supri-lo no que for omisso;

g) deliberar sobre a exciusilo dc sócios por motivos que não
sejam os do artigo 20, alinea "f", deste Estatuto;

Ii) decidir nos recursos (las decisies da Dirctoria;

i) (Tar posse a Diretoria;

D prover as vagas quc se verificarcm no próprio Consciho.

Art. 16 - Dos Atos da Diretoria e dos Conseihos Deliberativo e
Fiscal, caberá recurso para a Assembléia Geral.

Art. 17 0 Conseiho Deliberativo decidirá sempre por malo-
na de votos, nao po(lcndo votar o Conseiheiro qtie tenha interesse di-
reto on indireto na decisão a ser tomada, e cabendo ao Presidente o
voto de (teseinpate.

Art. 18 - A Diretoria serã eleita pela Assembléia Geral, corn
mandato de (lotS anos.

1. A Assembléia Geral da eleicio serâ realizada na prirneira
quinzcna do rnês de dezembro (10 ano em que findar o mandato da Di-
retoria.

2.9 - A posse da Diretonia eleita e do novo Conseiho I)eli-
berativo (la y-sc-ri na prinleira quinzena ilc janciro subseqilente a
cicicao e seri dada pelo F'iesidcnlc do Conscl]in Drlihei'alivo (Iii

exercicio.

§ 31 -- A Diretoria Sc constiRna de

a) Presidenic

b) 1.0, 2.Q e 3.9-Vice-Presidcntcs

c) 1.0, 2. 1 e 3.-Secretários

(1) 1.0 e 2.-Tesoureiros

e) Diretor de Relacöes Piiblicas.

jjj 19 - A Diretonia reunir-se-ã, ordinariamcnte, uina vcz
por mês, e, extraordinariamente, por convocaçiio de seu Presidente
on por urn terco de seus diretores, deliherando corn a presenca de
seis mCml)rOS, pelo menos, e por maioria de votos, cabendo act Pre-
sidente o voto de desempate.
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Art. 20 -- Compete a I)irctoria:

a) administrar a sociedade na forma do presente Estatuto
e praticar todos os atos de gestão necessririos a consecucãO de seus
fins;

B) promover a obtençrio dos recursos necessáriOS ii nianuten-
çiio dii sociedade;

c) prornover o desenvolvirnento do quadro social.
1) criar departamentOs, serviços e conhissOes que s& iZl	 ca.

cessarios;
e) resolver sobre a concessrio de subsidios, (lentro do respuc

tivo orçamento, acts departamentos, serviços e comissöeS, para coil
secução de suas finalidades;

f) deliberar sobre a admissiio dos noVOS sócios e a exc 105w ii

scm motivo justificado, deixarern (IC pagar seis rnensalidai is

ecutivaS
g) fixar a contribuicrio mensal minima dos sócios;

B) executar as deliberacoes (To Conseiho 1)eliberativo c do \
scmbléia Geral.

Art. 21 - Das decisöes da Diretoria caberá recurso para o
Conseiho Delil)CratiVO e deste para a Asscmb16ia Ucral.

Art. 22 - 0 titulo de Presidente de Honra do SOS 6 vitali-
rio e dá direito it r vdo iias Idicracns ilr tad(  S

orgaos da entidade.

Art. 23 	 C)Inpcteao P11 Si(1Cil Ic

a) represcntar a entidade nos abs de. sua vid.c social i ca
ridica, podendo delcgar poderes;

B) 	 presidir os trabaihos (Ta J)Ilcccal. 	 (	 tic

rativo e ila Asscmbléia Geral
c) convocar a Diretoria e o Cccnstllac I 	 I a I.

(1) apresentar ao Consciho Delibcrativo, em cada sai

(linaria, em nome da Dirctoria, urn resumo das atividades sociais C

financeiras e, na reunião de fevereiro, urn relatório completo corn
prestacão de contas;

c) assinar coin o tesoureir() cheques c quflisquer outros tItu-
as C (locumcntos tie que resultem rus 1 caIciC 1lci!jiLicis 	 rraiiiiria5. lirm

((11110 l)111111i((ICS c lrilanço 	 criI
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f) contratar e demitir funcionários ad referendum da Di-
retoria;

g) designar os membros dos departamentos, serviços e comis-
söes criados pela Diretoria;

Ii) assinar coin 	 Secretãrio as atas das reuniôes e correspon-
dência oficial;

i) exercer as demais funçes inerentes ao cargo, superinten-
dendo todos Os serviços da entidade, sern prejuizo das funcöcs espc-
cificas dos demais mernbros da Diretoria;

Parágrafo ñnico 	 Em caso (le vacAncia, assiimii a Prcsidên-
cia, ate o final do mandato, o 1.-Vice-Presidente.

Art. 24 -. Compete aos Vice-Presidentes:

a) tomar parte nas deliberaçOcs do Diietoria e do Consciho l)e-
liberativo;

b) auxiliar e substituir o Presidente cIa seus iinpcdimentos
e assumir a Presidência na ordeni de sua cnumci'açiio.

Art. 25 	 Compete ao 1.9-Secretário:

a) secretariar as reuniöcs da Diretoria c do Consellio I)eli-
beratwo;

1)) superinten(lcr os scrvi(;os do Sccrctaria e assinar o cx-
pediente;

c) substituir o 3.°-Vice-Presidente cm suas faltas e impecli-
mentos;

(1) assinar, corn o Presidente, as atas e correspondência ofi-
cial.

Art. 26 - Compete ao 2.-Secretário:

a) secretariar coin 	 1.-Secrctário as rcuniOes da Diretoria
e do Conseiho Deliberativo, redigindo as atas;

h) substituir o 1. 1'-Secret-,'trio em seus impedimentos;

c) auxiliar o 1.-Secretário seinpre que for necessário.

Art. 27 -- Compete ao 3.°-Secrc0rio:

a) superintender os servicos do Tesourai-ia, Contacloria e
Caixa;

b) auxiliar o 1.-Secretário.
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Ail 28 - Compcte ao 1.-Tesoureiro:

a) superintender Os servicos da Tesouraria, Contadoria e

Caixa;
h) receber e ter sob a sua guarda valores sociaiS, aplicando-

-Os de acordo coin 	 deliberacôes dos órgãos coinpetcnteS

c) prolnovcr a arrecadacäo regular dos contribuiVöes dos as-
socia(los e demais receitas sociais;

(1) expedir, regularmente, os avisos de cobranca, informando
a Diretoria, pelo rnenos de três em três meses, sobre os sócios em
atraso

c) assinar, juntarnente coin 	 Presidente, Os balancetes men-

sais e o balunco anual;

f) recoiher a bancos o saldo quc houver em seu podcr e em
nome do cntidadc;

g) assinar, juntamente coin Presidente, cheques e quaisquer

tilulos Oil (locumcntos dos quais resultem responsabilidades pecuniâ-
rias para a entidade.

Art. 29 	 Compete ao 2.-Tesoureiro:

a) auxiliar o 1.-Tesourciro, atendendo as ins1ru6es do Pre
sidente;

h) substituir o 1.1-Tesoureiro cm seus irnpedimentos.

Art. 30 - Compete ao Diretor (IC Rclaçöes PCiblicas:

a) tomar as provi(Wncias neccssârias a boa thvulgacao das
atividades do SOS e preparar noticias de SC1I intcrcsse;

1)) 	 p1-ol11o\er ligaçao C enteii(Iiiiw illos ila l)ircttio twit atitoli-

(ladeS C coiii a i fllplcflS

(Al t lt'[L() IV

1)0 Consellto Fiscal

ALl 31 - - 0 Coitsclho Fiscal compoc-se de lrês jitciabros cia-
tivos c três suplenles

A Diretoria do SOS solicitarâ a Secretaria do Fazenda do
Estado de Minas Gerais, ao Departaniento do Fazenda do Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte e a Secretaria (IC Açäo Social (10 Estado
de Minas Gerais que indiquent sen rt-presefltaflte C su1ttcflte Palo

ColflpOl(IU a Coils(-Iho Fiscal.
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Art. 32 - Compete ao Conseiho Fiscal:

a) reunir-se pelo menos uma vez por ano, para exame d,-is
coritas, ba]ancetcs, registros, estado de caixa c deinais documentos de
caráter financeiro e patrimonial;

h) ernitir, anualmente, parecer sobre as contas da Diretoria
a serem apresentadas a Assembléia Geral;

C) opinar sobre todos os assuntos patrimoniais C financeiros
que Ilie scjani (.11C(11it1iIol0s l)(la l)ir&toiia ou ilo (ojis(I I)eli-
herativo;

(1) 	 1eprus(nlar a Dii'eoria (l !ut () I cluai:cluer 	 ilaii(ads
porventura verificadas no execucão orçarnentária ou (las (ontas;

e) exarninar os Iivros contábcis da entidade.

CAPITULO V

Do Patximónio

Art. 33 Serüo considerados patrimOnio (10 SOS todos us
bens móveis e irnóveis c dernais valores provenientes de quaisquer
fontes a tItulo de donativos, convênio, subvencao, transação e outros
recursos.

§ 1 Qualquer transacão que implique alienacão de bens
imóveis de valor superior a 200 salrios minimos da Capital, e não
prevista no orçamento, deverá scr submeticla a apreciacão e aprova-
cão do Consciho Deliberativo na forma (.10 presente Estatuto.

2. - Todos (SSCS recursos sci'ao aplicados integralmente em
tert(ia) I1a 	 (ial.

CAPI'l'ULO VI

Das Disposicdes Gerais

Art. 34 	 Considerar-se-á dissolvida a Sociedade:

o) por deliheracão da Assembléia Geral;

h) Sc a Sociedade deixar (IC operar durante um ano, scm
qüe, dentro desse periodo, Os sócios promovam a realização de sua
rcestruturaçiio.

Parágrafo iinico - Dissolvida a Sociedade, reverterilo seus bens
para socie(Tadc assistencial indicada pelos socios remanescentes.

,\iI 3 - -. Pcideiá 0 inandato, clevendo ser substituido por outro
o niembro da Diletoria on dos Conscihos Deliherativo ou Fis-

qi, scm niotivo justificado, faltar a três reuniöes consccutiVa.

Farágralo ünico 	 A escoiha serâ frito pclo Presidente, de uina

IkIa ftIpliee apresenlada pela Dirdtoria.

\rt. 36 - Cada sócio, alérn do seu voto, poderñ ter a rrprescfl-

In IC outro SóCiO apenaS.

Art. 37 	 Todos os cargos da Diretoria C (Jos Conselhos Deli-

l)(tilivo e Fiscal do entidade serilo cxerci(IOS scm qutilqucr rernUfle-
:° sendo considerado corno scrvico relevante .o trabaiho presta(.lO.

Art. 33 - Ate o mCs de dezembro de 1963, quando cntiio se rca-
lizará a elciçäo do nova Diretoria, o sos será admifliStra(1() C (liligidO

pela Diretoria cleita no AsscmblCia Geml de fundacão, rcaliznda ciii

22 (ic ahril de 1066, e pelo Conscllio DrlibcratiV0, const jtidO de acor-

do cool o artigo 12 do prescnte Estatuto
Art. 39 - A sociedade terá urn Regirnento Intemno, que dis-
(fire outros assuntos, sobre obrigacöeS dos coinponentes do qua-

(Ii  a In inistrativo e funcional.
Art. 40 -- 0 ano social coiflCi(lirá coni 0 ano civil.

I)iretoria eleita em 22 de abril de 1966:

Presidcntc de Honra: Dcputado Scbastiiio Navarro Vicira

Prcsidente: Joaquiin Cândido de Andrade

1.0_Vice_Presidente : Maria Adelaide de Paula Ic(11:lills

2.9 VicePreSidefltC : Cássio José Monteiro Fan a

cu- !'rcsideiitc Laura Furtado Tcixi ri

I :-Se(1clario : José Ayrton de Melo

2._ScC1etálio : José dc Aiiiijo Nob

3.-SecretáriO Joäo Via"'"

1 ._Tesoureiro Nib An tn in Ga" nc

2.'TesoureirO José Henriques MLII'

Diretor de RcbaceS Piiblicas : Tlioiiiaz i'dson Gilvi j o \Vond"

Lélis Chaves
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REQUERIMEN'Fo

Exrno. Sr. Presidente da Asseniljléia Lugislativa do Estado
do Minas Gerais

0 Deputado abaixo assinado roquer a V. Exa., ouvida a Casa,
so oficie ao Sr. Ministro da Educação, o ominenle D(putado Pedro
Aloixo, enviando-ihe as manifestaçöes do rcgozijo da Casa pela suu
brilhante atuação a frente daquela importante Pasta.

Requer. ainda, se faca urn apelo a S. Exa. , no sentido de quo
tome providências junto ao Diretor da Campanha Nacional da i\le-
rcnda Escolar, para quo o referido órgio supra a falta quo vai ocoi-
rer, quando a Cái-jtas Brasileira deixar de fornecer alimentos, como
ha Inuito vinha fazenclo, aos gi-upos escolares, escolas reunidas e
escolas coinbinadas do todo o Brasil.

Para rnaior oselarecimento do Sr. 11inistro, requor 0 signatário
seja enviada cópia do discurso quo, a este rospeito, pronunciou nesta
Casa.

Sala this Reuniôes, 30 do junho do 1966.
11'aliloniiro Lobo

1Nl)lCA('() N. 1.297

Exnio . Sr. Presidente da Assemhlbia Legislativa do Estado do
Minas Gerais

0 infra assinado, ouvido o Plenário, indica ao Exrno. Sr. Pro-
sidente do Instituto do Providência dos Servidores (10 Estado de Mi-
nas Gerais, Dr. Eduardo Levindo Coelho, a necossidado de oxaminar
e, na medida do possivol, atender a justa roivindicaco quo fazem
as viüvas ponsionadas polo citado Instituto, a firn de que sua pensão
soja aumentada na rnesrna proporção em quo foi aumentada a pensão
das viávas que recebern (10 Estado.

Além do ocorror em favor da pretensbo (las viávas pCflsiona-
(las pela Providência, o principio da paridado, já introduzido no sis-
tema romuneratórjo do funcionalismo pñblico ostadual, o custo de
vida está aurnentando (10 tal ordom quo bern so comproonde o grande
(losespero em que so engolfarn as pobres viiivas assistidas pela Pre-
vidência.

Anexa a esta Indicacao cópia do telegrama quo reccbou e
que bern testernunha a draniaticidade do problema.

Sala das Rotinibes, 30 do junho do 1966.
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"Belo Horizonte, 7/6/66

Cicero, peço-lhe encarecidaiuoiiie inleressar-so junto as auto-
rlda(les competentes no sentido do urn auinento podi(lo na pensin
(las viávas quo rocel)ern polo Instituto (le Previdência (Jos Sorvidoies
do Estado do Minas Gerais, pois, na lei do aurnento quo o Governador
conceden aos servidoros do Estado, em fins do 65, ha urn artigo (crein
quo o 59) que ostendo osse benoficio as viñvas do Estado, scm dis-
tinçäo. Entretanto, as viiivas (Jos oficiais e as quo rcCOl)em (10 Es-

tado foram beneficiadas, o nos, da Previdência, não. Contudo, caso niio
tenharnos diroito a este boneficio, rogo sua valiosa colaboraçbo no son-
tido do quo olhe por nós, pois o aumento (to custo do vula, mclii-
sive (105 aluguéis, tern levado as macs (10 farnilia ate o hospIcio, polio
crer. Nao é justo quo sejamos tao esquecidas e abandonadas assini,
scm termos quern dê por nós uma penada. Ficar-ihe-ci eternarnento
agradecida .

INDIcAcAO N. 1.298

Exnio. Si'. Piosidciitc 	 ia Assciniil'ia Legisialiva do Estaibo

de Minas Gerais.

0 Deputado infra assinadi, na foinia i'i'giiiiiiiIai, bcvidaiiienbc
apoiado, requer do V. Exa., ouvido o Plcnário, quo so faça ao Si.
Sccrctbrio da Sadde, Prof. Austregésilo do Mendonça, apelo no sun-
tido (10 quo seja detorrninada a instalacbo (10 our gal)inete il&ntaiii
rio Grupo Escolar Monsenhor José Paulino, do Ponso Aligic.

Sala das Reuniöos, 29 do junho (10 1966

Lelis C/moos - 	 J1'/mom'ulm Santos 	 Ilisses (onto 	 rimnnI

Fonseca.

,Jnsli[ieatiL''m	 - () (ruii Escola' Monsenuiui' .io.s' Patilino,
die ional estabelecirnento (10 onsino daqucla citlailo, ofereco as con iii-
çöes necessárias par quo nele seja instalado urn gal)inoto dontaiii,
possihilitando, assim, ampla assistCncia aos SOUS alunos.

Considorando, portanbo, justa u opoituna a prisonlu 111iiii'8ço,

i'Si0i'ifllOS seji aprovada
Cicero Dumont 	 Sousa e Silva 	 Ran! Fernandes	 Daniel

de Burros - João Bosco.	 I.e/is Clumi'eS
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INDIcAçAO N. 1.299

Exmo. Sr. 	 iiititi	 Ii \.iiiI1ii	 ii.laivtdoIIdo k
Minas Gerai

0 Dcpu[uIo (1I( (ta sulowl , evc, (kVIdIIflI(iit( )olIIda, rcqlrr
a V. Exa . , ouvido o Plcnario, quc se iligiic (IC indicar tw Exnio . Sr.
Diretor (10 DER/MG mande executor 0 uterro (10 poflIe (IC COflcIC-
to armado construida pelo Estado no cidade de Rio Novo, no rodovia
estadual Rio Novo 	 Guarani, cm face de oferecer a ponic !)rvis()-
rio, ora usada, sérios riscos a vida dos que por cia transilani

Sala dos Reuniöcs, 29 de junho (IC 1966

MOnO 1111(10 Lu(u'iIW -- Odilon Rodrigues 	 Cecozilo (;roi -
lizretiojm (Iio('Is	 (iiHo 	 [.1oi	 \itliii 	 ii IJ(1(() -	 lie/in (lareiu.

N.	 lU

Exmo. Sr. Presidentc di Ai ttiWkia I,ii i; 	 h Fhihi h
Minas Gerais.

Os Deputa(IOS cite csta assinarn vein indicar ao Exino . Sr.
Governador (10 Estado (ic Minas Gerais a necessidade de que Sc or-
ganize urna sociedade por acöcs e de cconornia mista, coin denorni-
nacão de Produtos Farniacciil io s de Minis (hriis -- S.A A. FA h-
MIG, sob a seguinte sugcst5o

Art 1.0 - Fica 0 Govcinn ihi kstado di Alijias Geraa; autorizadu
a organizar sociedade por acOes, (ic economia fliista, coin a denonit-
naçao de Produtos FarrnacCuticos (IC Minas Gerais S. A. FAI-IMIG,
cujos objetivos scriio

I produzir c vender, a bixo preço, a Secretaria (Ic Sauide
e AssistCncia, as casas de rnisericórdia e outras entidades filantrópicas
do Estado, Os rne(licarnentos indicados no artigo 2.;

II ---- proceder a pcsquisas qulilneas iCativas 	 sintee (Ic no-
vos produtos potencialmente ativos;

III	 prornover o estudo fitoquIriiico dos J)iantas (Li flora
brasilcira que possarn apresentar propricdadcs tirapeuticas;

IV estimular, atraves (Ic assistencia tCcnica e financeira, a
instaiaciio, no Estado (Ic Minas Gerais, (Ic laboratórios perteicent(s
a empresas (Ic cOpital csscnciaimcntc nacionai;
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V ---- cooperar coin a Secretaria dc Saiide C Assistência no
combate a doenças endCmicas, fornecendo gratuitamente a popuiacSo
pohrc do Estado (Ic Minas Gerais os reiflC(liOS nccessárioS ao trata-
inento daquelas moléstias.

Art. 2.' 	 Os medicarnentoS a quc Sc refere 0 artigo 1.0 seräo,

ic prefcrencia, Os seguintes

T	 vrrnifugos em geral;
II - ferruginosOS
111 	 aspirifla;
IV - vitaminaS, principaimente C c as (10 compiexo B;

V -. sulfa e suifona;
VI - antibióticos, compreendendo penicilina, cloranfenicol

tetraciciina
VII - quimioterápiCOS para tuberculose;
VAT - soros artificiaiS
IX .- produtos biológieos, comb SOFOS C vacinas.

Art. 3.' - A assistênCia financcira, (Ic que trata 0 artigo I.,
scrii dada em colaboracao corn os estaheieciiflcfltos (Ic créclito (IC qea
o Estado seja acionista.

Art. 4.' 0 capital da FARMIG será (Ic Cr$ 2.000.000.1k"
(dois biihöcs (IC cruzciros), diVidi(10 ein açöeS (Ic Cr$ 1.000 (Iiiieii
iii ii cruzeiros), corn direito a voto.

Pa rágrafo ünico 	 A participac ao (10 Estado (Ic Miii II S C ((Ii I

no capital (Ta FABMIG seré de, no mnInimo, 60 % (sessenta por icnln)
(10 capital.

Art. 5.' - A integralizacão do capital do Estado dc \iiiia
Gerais scrá feita corn o produto da Taxa de Saüdc Püblica, que fica
cria(la e se cobrará a partir da publicacão (lesta lei, juntaincfltc coin
Imposlo (Ic Vendas c ConsignacöCS, na base (Ic 5% (cinco por CCI1IO)

([C sic
I'arágrafo (Inico - Os órgSOS arreCa(la(loreS (10 Estado (ic1)os-

loran, ULC 0 (ha (ICZ (10) die coda rnCs, na Caixa Econômica (10 ESIIUIO
(Ic Minas Gerais, a crédito cia FAIIMIG, o produto (ha arrecadacao
la Taxa (IC Sadde P(Ibiica relativa ao ITICS anterior.

.\rt. 6.0 - Para atcnder a porte die sua suhscricSo no capital

social, n Governo (10 Estado (IC Minas Gerais transfcrirá a FABM1G,

p1 
lo valor (Ia avaliacSo fcita nos ternIoS do Decreto-Lei n.' 2.627, (Ii

26 (1C setembro de 1940. 	
de Pmndttln l"arl(iO(f(Ull(nS ii

Inst [into Ezequicl i)ias
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Parágrafo iinico --. Em decoiicnia (Ta Erwsferêncizi Patliino-
nial a que se refere o artigo, ficait a FABMIG obrigada a receber
o pessoal (10 LaI)oratórjo de Produtos Farmacêuticos (10 Instituto Eze-
quiel Dias, contratado dc acordo coin ConsolidaçSo das Leis do
Trabaiho.

Art. 7. - Enquanto o Estado de Minus Gerais for acionista, Sc-
rão publicados no órgSo oficial do Estado, dentro de oito (8) dias
de sua realizaç5o, todos os atos contratados C acordos (IC valor igual
ou superior a Cr$ 1.000.000 (hum inilhSo de cruzeiros), celebrados
pela FARMIG.

Art. 8. -- As acöcs suhscritas pelo Estado de Minas Gerais
somente po(Ierao see alienadas corn iwtorizaçao da Assembléja Le-
gislativa.

Art. 9•Q A FAR1\IIG estara isenta (10 pagaiiienlo de qual-
quer imposto ou taxas esta(luais, enquanto o Estado (IC Minas Gerais
participar dc scu capital.

Art. 10 0 Governo do Estado não cohrarS nern permitirS
que Sc cobre qualquer importSncia a titulo de rcmuneraçSo pelos
scrviços de incorporoçiio do sociedade cilia organizaçSo se autoriza
nesto lei.

Art. 11 	 Os (liretores do F'ARMIG farSo declaraç5o (IC hens,
nos termos do Lei n. 1.218, dc 3 (Ic feverciro (Ic 1955.

Art. 12 - Enquanto o Estado for scu acionista, a FARMIG
aprcseiitará anualmente ao Tribunal de Contas todas as contas c o
balanço do excrcIcio anterior, sdn(Io 0 representante do Estado no
Assemjjléja Geral dos acionistas 0 fiscal do fiel cumprimento dos de-
cisOes daqucle Tribunal.

Art. 13 - 0 Poder Exccutivo regulairientará a presente lei den-
tro dc sessenta (60) dias dc sua publicaçSo.

Solo dos Rcuniöcs, 27 (Ic junho de 1966.

Selte de Barros - Luiz Jun qucira - Li)cio de Souza Cruz
Paulino Cicero - Maria Nair Moiiteiro -- Maria Pena	 Otclino
Sot 	 Lélis Chaves - Arlur Faywides 	 Rout Fernandes	 José
Maria Magalhdes	 hello Garcia	 Ben edilo Salles - Fernandes Fl-
1110 - Athos Vieira de Andrade - João Navarro	 Spdriaco Porn peu
- Herrnetiiido Paixdo - HCIio Andrade	 Geroldo Fonseca - Wa!-
dir Mora(o - Joaauirn de Melo Freire	 Jorge Ferraz	 Ddlton Ca-
izabrava	 Ulisses Coo to - Jodo Vaz 	 José Marcus CherCrn	 Al-
t'irnar Mourão	 Hornero Santos	 Cicero Durnont	 José de Castro
- Lourival Brasil - Jose Mariano	 Pinto Coelho	 Manoel Costa

José Boteiho - Dermeval Pimejita Fit/ia - Valdir Me!gaco -
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Larlos llegulc - 1)uiiiel de Burros - Antonio Fonseca - Wilson de
l'aiva Jorge Vargas - Oditon Rodrigues - Wall/ion Gou tart -
!?(ilisla Miranda.

Justificativa: Torna-se dcsnecessário proclamar a impor-
tância da presentc Indicacão, que, se aprovada, virá scm divida
minorar os sofrirnentos (las classes pol)rcs do Estado, as quals, em
virtudc dos precos proihitivos dos rcrnédios, n5o podern, em caso (le
juoléstia, adquiri-los, ficando, portanto, Il mercê apenaS do reacao
(IC scu coml)ali(lo organisiflo.

NSo hasta somente a assistência flié(lica a pCSSOaS (lCsfaVorC-
(9(105 pcla fortuna, els que, sent uso poI porte (10 pacientc (la mc-
(licacao adcquada, os faci.iltativos nib p0(1cm, é óhvio, fazcr curas.

A criacio do FARMIG (bra ao Governo do Estado, que (leve
tee perrnancntemcnte a sua atençiio voIta(la para a sorte dos hurnil(leS,
os meios necessários ao combate (las (loenças cndêrnicas ou nib, cob-
cando ao alcance da bolsa popular os medicamentos referidos no art.
'). Q do Indicacio em foco, os quais denominamos remedios de primei-
ia flCCCSSlddC.

Data jâ de longo tempo a nossa luta em prol da assistência
005 (loentes pobrcs, em ViFtU(1C dc flOSSO experiencia comO medico de
reg!ao interiorana mostrar que a grande maioria (lesses doentes se
tomb irmecuperiivel, por faltar-lhc rcCUrsOS financeiros para aquisiciio
dos remédios qc the s,-to prescritos.

Q uando, corn gran(Ie honra, excrcernoS 0 mnandato (IC 1)epUta(1()
Federal por nosso Estado, tivernoS OCOS100 (IC sugerir, mediante pro-
jeto, a criaciio (10 Fundo Nacional (IC Pesquisas Farmacêuticas, des-
tinado a incrementar a dcscoherta de novos flle(liCaITientO5, a firn (IC

SC evitar o pagamento de pesados royalties a indñstria alienIgena, que,
alérn (IC piovocor a cvasao dc preciosilS (liViSa, c ncarece, sobremodo,
J(11i(1(S produtos

Os exaustivos estudos que fizemos sohre o assunto ora trata-
(TO cm(denciam-nos a pi-opugnar pela organizaciio, Clii Minas Gerais, (10

FAItI'ilIG, que propiciara a recuperaciio (IC enormes parcelas de
nossa populac5o, cujos laces silo constantcrnente atingidos peba movie.
por falta absolula de rcmédios.

O êxito dos atuais socic(la(1CS (iC econoniia mista existent(
cin nosso Estado faz-nos crcr clue a meihor maneira (IC enfrenia
corn sucessb, Os cruciantes problernas aqui cogila(Ios scrii a cl-iaça()
da Produtos Farmacêuticos de Minas Gerais S.A. - FARMIG, razéo
pela qual o crnincn[C Govei-nador C OS esclarecidos e nohrcs Deputados
corn aSs(il[0 nLa A;scmhIia upoi!, ((HO. 1 U nj)WiuIh(
iniciativa

(I! 	 (IC 11(1 I'!•o.
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INDICACAO N. 9 1.301

Exmo. Si'. Prtsideiile da Asseiuliléia LeL4isliItjva (10 Estado (IC
Minas Gerais

A signaku'ia deshi, nos [Clubs i'eiuunntais, indica a S. Exa .,o
Sr. Dr. Celso Machado, 1)1). Secrctário da F'azenda, a necessidade
de (linarnizar Os pagarnentos no interior, atrasados ha vários meses
nas cidades de Paraisópolis, Jequeri, Nacip Raydan, Vespasiano, Caia-
na, Ferros, Mii'adouro, Silvianópolis, Bonfim, Mendes Pimentel, San-
tana dos 11ontcs, São Domingos do Prata, Jaboticatubas, Candeias,
Pratinha, Catas Altas da Noruega, Formiga, Piranguinho e Senhora
de Oliveira.

Sala das Reuniöe, 30 de junho de 1966.

Mcui'Ia \iii' 1110 IltCiF(i

Justificativa - 0 professorado do interior tern vivido, meses
a fio, por milagre. Trabaiha, dedica-se a infãncia, sent no menos
perceber os parcos vencirnentos quc the são devidos.

0 comércio the nega tudo: roupa, calçados e flicios die subsis-
tência.

Fecliada a carteira de cinpréstinios da Caixa ECOnÔIIijCO, ünico
rccurso (IC quc dispunhain as esquecidas niestras, recorrem a parti-
culares, contraindo empréstimos corn juros exorbitantes. Não é pos-
sIvel que as autoridades competentes fiqucrn indifcrentes a tal si-
tuacão. Urge uma medida quc venha pôr firn a tao gritante injustica.
Pagarnentos em din, cmboi-a modestos comb sao, resolveriam, scm
(IUVi(Ia, o pi-obiema angustiante que vcm geran(Io [al1ta deso1aç0,
vcrdadeira calamidacle páblica.

Atualmente, atravessando (Iifjculdu(Ies financciias (IC hbula CS-

J)ecic, vein a inestra do interior vivendo meses e mcses de apl'CcnsOes.
E que nem niesmo o pequeno salário que the é devido, cia o percebe
cm dia. Cidades ha em quc o profcssorado se acha reduzido a quase
miséria, em consequência do atraso de pagainento. São 4, 6, 8 meses
c mais ate, scm que a professora ponha os olhos no seu pobre orde-
na(Io! Já the falta tudo: (leslie vesti(los, que vao ficando surrados, os
sapatos que se desgastarn, ate o alimento, cujo fornecedor estã can-
sa(lo de vender a prazo. E a mcstra, apcsar de todas essas provaçöes,
sacrifica-se, trabailia e confia. Confia cm que os poderes pdblicos
The deem urn pouco de atenção, uma parcela de estimulo, não a dci-
xanclo assimn tio desassistida, relegada a urn piano tao haixo

Jnteglan(l() (sla ius[ ificaliva, apresento a Casa a seguinte cor-

'Paraisópolis, 14 (le junho (Ic 1966

( . 1)(pt1L01 	 l.ldut( .'sao ljonteiio

Asscmhléia Legislativa (to Estado de Minas Gerais

Os professores e funcionãrios administrativos do Coiégio Esta-
dual de Paraisópolis vimos respeitosamente apelar para V. Exa., no
sentido de solicitar dos Exmos. Srs. Dr. Israel Pinheiro, DD. Governa-
dor do Estado, e Dr. Celso Machado, DD. Secretãrio da Fazcnda,
que tomem providências junto aos órgãos compctentes, a fim de ser
enviado a Exatoria die ParaisOpolis suprinicnto monclario sufi -
ciente ao pagamento do flOSSOS vencimentos em atraso, tendo em vista
a dolorosa si Iuacão que enfrentamos,  sent poder solver os compromis-
SOS assumidos pal-a manutenção do nossa familia, agravada corn a
suspensão do crédito no setor comercial, ijela falta die pagarnento.

Esperaiiios não ficar em vito cstc justo e humano apelo a S.
Exas., que, dotados de elevadas virtudes dcmocráticas e cristãs, sent
duvida algurna, atcndcrao as justas rcciamacites . Ante a situaçi
inflacionãria, em que o po(ler aquisitivo Sc desvaloriza e as utili-
(ladles sobein assustadoramente de preco, e ante o atraso dos paga-
inentos, mais difIcil e (lolorosa se torna a situaçao (10 servidor, 5Cllb

poder adquirir 0 infirno neccssario. que Sc t la(Iuz em : (limentaca(,
vestuano, aluguel (IC casa, f ( C. his, i (11

angustiante c dolorosa situaç

Agradecendo a atcnçiio 	 I	 I 11, (

niatico, aprov(i!uilus
agi'adccimenls.

Snu da ç' is.

(Seguem-s' 23 assinaluras .

ii

Exma. D. Marta Nair

Queremos, por intcrbnC(uu(( iltsta, eoniuuocai-vos qUc ((u s ((Ii
fcssoras primal-ms da ci(Ia(Ic do Jequeri, achamo-nos cm séiias (lificu I -
jades financeiras (levido no atraso do nosso pagamento ha quasc 7
meses. Já Se fala em novo aumento, e nito recehemos a segiunda etapa
do anterior.
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Como nos serã possivel passal' dc cabeca erguida perante Os
cornerciantes?!...

Já não ternos crédito e não sahernos o que fazer.

As (Iificul(la(ieS (JUC nos assolarn sao intimeras, visto quc al-
gurnas de nós têin 0 sagrado clever de sustcntar os filhos e algumas
ja nSo tern o nccessário para. sustentá-los.

E triste, D. Marta, vermos os pequeninos olharern urn alirnenlo
e não ihes podermos (lar. E esta cena tern-se repetido vãrias vezes,
pois nos falta o dinheiro.

Como poclernos falar aos nossos alunos sobre a boa alirnentaçao,
se alguns deles são nossos próprios filhos, e em nossas casas, como
já disse, uSo temos o necessário para sustentá-los?!

Sc cada profcssora faz o possivel para clevar o mejo cultural
do Brasil, tirC-lo do analfabetismo em que se encontra, por que nio
encontramos o apoio das autoridades?

NSo conseguindo respostas pal'a estas perguntas, resolvernos
recorrer a vós, D. Marta, que sempre estais a lutar pela classe, quando
a causa é justa.

Por isso, recorrernos a vós no sentido de que nos ajudeis,
providenciando o nosso pagarnento.

Contando corn vosso apoio e esperando ser compreendidas,
subscrcvcrno-nos agradecidas.

(Seguem-se 15 assinaturas.)

Nacip Raydan, 14 de junho de 1966

Prezada Deputada D. Marta Nair Montciro

Aprcsento-lhe respeitosos cumprimentos, peclindo desculpas
pela lihcrdade quc tomb de vir a sua presenca, para urn pedido,
o que faço por me pareccr justo e licito, pois quern está nesta
situação não pode pedir, mas, sim, implorar; implorar scu valioso
auxiiio no sentido do interceder junto do DD. Sccretário cia Fa-
zenda, para conseguir urn suprimnento, resolvcndo assirn 0 flOSSO
angustioso prohiema. 0 atraso de nossos vencirnentos é de 6 meses;
desdc janeiro nSo recebemos, e a nossa situacSo é preeária. Como
professora ha 20 anos nesta locali(iade, posso afirmar-ihe que em
breve estaremos a beira (Ia forne, jã que não ternos outro ganha-pão;
confiamos na sua bondade e esperarnos rncrecer da senhora esta Ca-
ridacle. Tenho 8 filhos, cinco fazendo o curso prirnário, três no gi-
nãsio; estes estSo sujcitos a perder as provas, caso não seja efetuado

o pagamelito dos prestacocs A situação das professoras (le Nacip 1
dan C aflitiva . Por esse motivo, ininha gratidCo SCra linensa s
senhora so dignar de atender a este pedido, o que fará a fe1icidad
h 1O(1 	 l),isa1i(' ( Ilp(n'H1Ta, C fl1) fl(iS esqUCC('1("11Os, em nosSa

I). 	 Iii
	 H.

professoraS scm
Fecharemos

crC(Iito casas cornerciais grupos escolares Vespa-
grupo nSo aplicaremos provas falta pagarnento

510110

Caiaxia, 16-6-66

D. Marta

\Iinlias corcliais sauclaçOes . 0 ITIOII'V() principal dcstas ininlias
poucas linhas é pcdir-lhc para (Jar urn jeito em nosso pagarnento
estanlos dcsdc janciro scm receber; a agCncia nSo tern renda sufi-
(jente para pagar aos funcionCrioS; fica esperando a safra (10 café
(10 firn de juiho ern diante; o coletor tern pedido suprirncfltO, que
ainda não veio; cntão, resolvi recorrer a senhora, para ver se não
passarnos as férias scm receber, pois já vai para 6 nieses sern se
receljcr coisa algurna.

Peço-lhe que olhe, na Seeretaria da Educacão, a minha efetiva-
caO (omo Diretora, pois OS incus papCis estilo al desde dezembro c
nSo sacin ; dizem que estã tudo pronto, so falta a publicac5o ; taflll)CIfl
as ordens de pagarnento das professoraS: Odete (IC Souza, Yolanda

Rongel Soares, Neize Marllia dc Moracs, Dione Maria do Novacs,

Maria Helena Soares GuirnarS€s c Maria Ziza do Oliveira.

Aproveito tambCrn para perguntar quanto eu devo na Associa
se prcciso renovar a carteila, quo C dc 1965.

Procure resolver isto o mais 1)1-eve possivel 	 lo h

sidla(.le de legalizar meus papCis.
Quanto ao pagamento, se a senhora precisar d 

do coletor, avise-me, quo enviarci o mais breve püsiviI.

Aguardando urna solucau sat isfa tin a, 	 ispdçO-111(

(a)
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L(ii(iS, 18 dt 	 Ui1i() de IYG(

Exnia. Sra. D. Marta Nair Monteiro.

Conheceilorn do grande preS[i;o (I( V. 	 . flU (l(LSU (las
profcssoias nilneiras, venlio cumprirnenta-la pelo inuilo que
feito por nos, pois taiiiheiii pertenço ao niagistiiu prifliai'iO, ('0111(

Dirctora clas Escolas Reunidas cia Fazenda da UniSo, c tenho quatro
filhas norrnalistas, quc tambeni tralialliani eonio professoras ; urna dcl us
aincla é cofltrflta(Ia e está sofrendo corn a deinora do pagamento por
todo este ano; agora ficou mais decepcionada corn a nova portaria
que determina aguarciar autorizaçSo do Sr. Sccretãrio para scr efe-
tuado Lal paganiento! Minhas filhas são solteiras e morarn cornigo;
calcuic a nossa situacSo, corn 6 meses de atraso de nossos vencimentos!
Sornos pobres; tenho mais 8 filho.s, dc-pcndentes (Ic mliii. Tcnlio
tolfla(lo emprestirnoS na Caixa Econôrnica Estadual, pagandu jul'05

absurdos, enquanto tenho rnilhSes em mSos do Estado, scm nada
renderern . Desejava clue V. Exa. propuSosse ao Governo pagar juroS
de nossos vencirnentos, qUafl(10 ficassem em atraso. Penso que, corn
essa medida, flOSSO pagarnento scria efetuad() mensalmen Ic. Boo-
-ihe que continue defenden(lo nossos dircitos, quando for possivel, e
espero que consiga pagarnento para nós, dos 6 meses atrasados, p01-

ciuc so assirn po(lerei pagar minhas dividas e viver niais tranquila,
diiiginclo incihor o estal)elcciflli'nto sob niinha i'csponsabilidade . Fui
aliada (le V. Exa . no picilo pa;sailo e clesej() ainda ye-la melhor co-
locada. E.sperando 5cr (l(iclIli)UWI C COI (!ccnci(rhc. 19a li'u 1 1)ire-

tora semprc grata,

(a)
i\ljradw'o, 5 do Jal l h o do 191;

Exina. Sra. Maria Nair

, - obaixo ass; ,,(-,,s, proicssoias pi'iiial'iUS (10 (;.E. i)r.
Olavo Tosles, de Miradouro, vCnl, inui respeilosarneflte, solicitai'
de V. Exa. a 'aruiuiIe (IC interceder junto ans rcSponsaVcis, no

scntido de pOI'eifl em dia Os venciinentos atrasados já cm seis meses,
cstafl(iO a sua siivaçno, peranc a populacCo, huniilhante C VC1'011110S1.

Contam corn seu apoio e suhscrcvcrn-se confiantes.

(Seguem-sc 15 assinaturas.)
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Exma . Sra . Deputada Maria Nair Monteiro
l)irigimo-nos a V. Exa., nós, professoras (10 Col5gio Eslcidual,

lu 1 1uo Escolar Silviano Brandão, funcionários do Pusto tie Saã
C (Ia Jnstica, a urn de peclirmos sua atcncSo para a situacSo aflitiv -t

em que nos encontramos.
H5 5 meses quc nCo recebemos os vencimenios, tendo ainda em

conta o alto custo de vida corn todas as suas conseqüências: os
inazéns nSo fornecern vivercs a prazo; as casaS cornerciaiS, o pa-

Iciro, o Iciteiro, a farmácic, o medico tambCin nao I)odein ficar flies
a nosSa espera.

E aflitiva a nossa situacão...

Estarnos a beira do desespero. 0 Sr. Coletor diz quc senipie
pc(ie suprimento, mas aqui não chega, on, quando chega, é tao pou
que mal dá para as folhas de pagarnento da própria Coletoria,
c a i'inica qiie se nianlérn em (ha e se regozija corn a situaçiio, Per-,
tindo cm no fazer rodizio, o que scria justo e legal.

Sornos tOILS funrionãrios poinTs c dependenios exclusivanldnh('
lessa renda p 	 ocu 	 i((iC) 0 dc i -scis 	 I. 	 ii	 ,

p' nuinerosas

Na certeza do qlo 	 espIlilo IiuivanilSrio P V. Exa. srS
siisivcl a este aiigustiuso Uptl(). 511 	 Ic \lll(-l0L 	 Cc Ii	 oj);FI J -

Deus guarde V. Exa.

Silvianópolis, 18 de jUn10 ( Ic 19

(Seguern-se 4 assinaturaS.

Exma. Sra. Marta Nair -- Asscmhléia Legislativa

Conhcccdora dos grandc's problernas (IC nossa classc, solicilanios
sua colaboraçSo providenciar nosso pagamento em atraso vArios
meses.

l-rofessoras do G. E. Mebo Viana, de Bonfirn

Mendes Piincntcl, junho de 1066

ixioa - Sri,- I)eputada ?.1cria Nair

Torno a liberdade de dirigir-me a V. Exa., que, como Pre-
sidenic da AssociacCo das Professoras, tern sabido cmpregar sett di-
n:I11iSE(u e osforro cm favor (111 ((I1SU dos scrvid.ros. Vcicndo-rne
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cleste, como reprcsentante do povo do MunicIpio no Poder Legisla-
tivo, faço urn veernente apelo a V. Exa. par que intervenha junto s
autoridades conipc:tentcs, no senlido de ser Iihemado o pdidu de su-
prirnento feito pelo Sr. Gentil de Oliveira Rosa, Exator-Chefe cia Go-
letoria local, a urn dc ser efetuado 0 pagamento (las professoras do
Convênio deste MunicIpio, no exercicio de 1965, num total de
Cr$ 21 .000.000. As professoras cstão scm receber seus vencimentos
desde janeiro (IC 1965, estando mesmo sein condiçOes de viver.

Conto cerlo corn a colaboraçiio (IC V. Exa. nesse sentido.

Aproveitando a oportunidade, pi'tscn Io]hc os protestos de
minha estima e distinta consicleracao.

(a) . . . Prcsidente cia Câmama MunlciJ)al

Santana dos Monies

Exma. Sra. D. Marta Nair Monteiro

DD. Presidente dii Assoeiaçäo de Prnfessorcs Primários

Nós, professoras do G. E. Dr. JoSo Nogucira. de Sanlana dos
Monies, vilnos mui respeitosamente snliciiar de V. La:,. ijiie iisnlva
a nossa clifIcil situaçiio econômica

Ha vários meses que n5o rccebeiun.

Somos todas arrimo de familia. Sentinios a eada inslanle as
decepçöes da vida scm dinheiro. E a conta (10 coltgio, do arinazrn,
da farrnácia. E onde huscar dinheiro?

0 proprictãrio (10 armazéni estã-nos amarando dc fcchar a
conta, se este rnês n5o acertarmos o caderno.

Esperamos quc V. Exa. faça 0 mesm() q w, uni CaraiiaIia, Rio
Espera, Piranga, interccdendn Junto an Covcrnadiir

So recebernos janeiro.

(Seguem-se 7 assinaturas.)

Exrna. Sra. Marta Nair Monteiro

DD. Deputada Estadual

As professoras (10 C. E. Cnli:in: 	 :I

do Alfié, MunicIpio (IC S. Domingos do Prata, virnos mui rcspeitosa-
mente a presenca de V. Exa. Para reclamar contra o atraso de
nossos vencimentos.

Yo (1111 un 111(5 1c nlaiuu duste ano (Ic 1966, rccchemos o paga-
mento correspondenle no més dc novcrnbro de 1065.

Pcimita V Exa . tainbem virmoS a sua piesenca solici tando-
-the quc rogue pinto is (1ev ihis autOii(lil(ICS as provictênci&is mais um-
gentes Para regularizacSo dos pagarnentos, pois, corn o alto custo de
ida que no moment() atravessaflios, coin Os pagainentos em airaso,

estamos perdendo o estimulo Para nossas atividades educacio-
nais . E este 0 niotivo (Ia solicitaç50

Esperando a cornprednsSo de V. Exa. e as suas providéncias
Para regularizac5o do assunto, ao ensejo enviamos-ihe protestos de
:Jia (stuna C consideracão.

SSn Domingos do Pmata, 6 dc junho de 196

(Seguern-se 9 assinaturas.)

JahOtiCatUlJdS, 19 dc junho de 1966

D. Marta

0 motivo que nos leva a escrever-ihe hoje nSo é novo, C pe-
1irin'-1he desculpas pela nossa jnsjstêflcjil, pois tenios conheci-
nunto dos ingentes esforços quc vefli emplegiifl(I() no Scflti(i0 (IC atil:-

IizaçSo do pagamento.
Qucremos apenas inforiná-la this injustiças clue Sc vCiil con',-

ten do contra a nossa ci-asse.
No din 5 do corrente mês, chcgou 	 :i ( uliili iIi1 501)1 i -

menlo -
Nestaultura, as Secmetarias (la Fat :1: 	 hi iiiut ne Ii 	 on

j i s 11 has quitadas ate maio
A Justiça as teve ate abril, c, segundo dizem, vein at"" a

Sacretário dm Fazentia Para quc assimfl Se prOC((l(SU.

A SaUde, ate marco.

l)cpois de dcz dias da chegada do suprirnento, rceehuuuuns a cu
municaçao (le que iriarnos receber o mês de janeiro.

Será quc o nosso trabailmo é o menus valorizado e (10" u ii

sacrifjcio chegará as raias do jcjum?
Como ircrnos saldar os confl)Y 	 '- 	 a	 ii	 a. 1:: 1

seinestre está terminaclo?

ala. 	 1 l:niaaiiluis iiwo de talus
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Ha professores, corn filhos no Hospital da Previdncia, que
estão arcando corn juros exorbitantes, apesar das facilidades do lios-
pital, para nSo verem Os filhos rnorrcrem S rnIngua.

Esses são Os casos que nSo podern esperar. Estaijius cansadas
de escular quc as professoras no interior tern credito, inas se esque-
cern de que Os negociantes tambéni compram a prazo e, se vendes-
sern so para professoras, chegariam as portas da faléncia.

0 nosso pedido é, pois, o seguinte: tentar conseguir urn su-
primnto, nias que venha corn ordcm do Sr. SccrctSrio pa pa pagamento
as professoras.

Todas as vezcs que reclarnamos (liretamente na Secretaria,
alegarn nSo haver pedi(Io (Ia Coletoria, mas o halancete segue para
IA todo dia 10, e não acreditamos que aduse crédito.

A situaçSo é de calarnidade püblica, e nSo temos mais capa-
cidade para esperar.

Se conseguirrnos isso, a alegria chegarS a muitos lares, onde
jS faltam o p50 C 0 leite.

So a foiha do grupo, ate abril, (Ia urn montante (Ic 15 milhOes

Desculpe-nos o desabafo, mas isto faz bern

1Iais urna vez, agradecernos o que tern feito po p nos c pela cbs-
Se V esperailios alguina noUcia que nos (IC Snimo de polo menus
lutar.

I'elas professoras

217 -

e :sI aa 	 fl( ) 	 yUS iic SnibuS, outras arcarn corn as des-
sas do br. Estas encontialIl armazén.S, lojas, farinScias, acougucs,

padariaS c leiteriaS fechados, porque vencdul os rnescS c elas não po-
(Tern liquidar suas contas . V. Exa . sahe muito hem que as professo-

priraSFiaS n5o Tiniltam seus trL'haIhOS SS 4 horas qUe paSsaili en-guts 

aos SCU alunos; tenios 0 preparO (105 aLdus, as col'rCcöcS de

ercicios c provas cscolri s, as aulas die rctorço a alunoS fracos.
Temos, ainda, outros movirnentOS, a firn (IC angariar fundos para

anta cscobai.

TO 
b isto, Exa., scrS iogicamcflte sacrificado. A eficiCflcifl do

;iimario cstar5 ainda mais sacrificada, pol'que probienias

iIidvus perturbarn 0 cspinito dos profcssoras. 
C01110 poderernoS viver

i elativamcnte hem, corn a decência e a (llgni(la(lc cxigi(las pela nosSa

iou 	 be cducadoras9
urn isto, querernos quc V. Exa. lcnha conheCifllcnto (IC nossa

1 in gustiante situaçSo, pois trahaihamoS scm rcccber os nOSSOS

vcii( Ui1(fltOS dcsdc o mes tic janciro de 1966.
Certas da comprceflsSo e dos csforcoS (ic V. Exa. para a

inediata solucao (be nosso aflitivo probldnul, solicitaflioS a leitui'a
no Camara.

\[unciosamente subscrevclllO_flOs

e-uefli-Sc 42 asslnatUras . )

Senhora de Oliveira, 23 de junho de 1966

Sea Mania \OI1 ioflteWO

(a)

Piranguinlio, 31 dc nlaio tIc 1966

Exuiu. Sr. Dr. Israel Pinlicii-o

PD. Governa(Ior do Estado

Confiando na comprcens5o de V. Exa. , toniamos a liberdade
Lie (lirigir-ihe este, para que V. Exa. tenha conhecimento de nossa
horrivel situacSo. Desde janeiro do corrente ano, estarnos larnen-
tavelmcnte seru receher os vencirnentos a que temos direito.

Estarnos divisando urn momento, Exa., no qual terernos de
aliar ao rnagistério urna ositra profissilo, a firn de nos conscguirrnos
manter, pois grande pane (las professoras n5o residem em Piranguinho

1)1) Deputa(ia Estadual - BH - MG

Os abaixo asSifla(l0, professOreS pnirnSnios C serventeS (10 G. E.

Uuii1flho macjo, (Iesta citlade, solicitam (IC V. Exa. as devidas pro-

\I(lCncias junto Ss autonidades cofl1pCtcfltS, rebativas S perCCpcilO (IC

S( us vcnCjflicfltOs, que estilo corn atraso (IC sete mcScs, cniando 01110

ituaç5o que Sc vai tornando insuportSvcl, face aos problernaS ceo-

n6ID1C0S
Assim sendo, jS desoladOS pela falta (le vencimentos c crédito,

-dc dolorOSo epelo a i'cpi-e5Cflta1tC ilustre ila clas,se, confiI-

(bus fla SIlO 50lidariedadc e prestIgio pSblico, para soluciio de tao cons-

trangedora situaçSo.

(Scguern-Sc 14 assinatui'aS.)
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Catas Altas da Norucga, 17 de junho de 1966

Senhora Deputada

Nós, as professoras e (lernais funcionñrjos do Grupo Escolar
Gustavo Augusto da Silva, de Catas Altas da Noruega, estando corn
Os vencjmentos atrasados desde novcrnbro de 65, sujeitos a vermos
nossos numerárjos do ano anterior caireni em exercIejo findo em
31 de juiho, rogamos-ihe que interceda cm nosso favor junto ao Or-
gao competente, dando a preciosa colaboraçao que V. Exa. sempre
dispensou ao magistério.

Contarnos, pois, co in 	 valioso interesse, para que possanios
saldar os cornprornissos coin arcamos e enfrentar indmeras difi-
euldades quc nos cercam. Haja vista que, nesta circunstancia, nSo so
nos, corno nossas farnIlias, atravessamos urn periodo de grande
sacriflejo.

Esperando merecer o justo vpoio por parte de V. Exa., subs-
clevemo-nos coin elevada considcrac5o e verdadeiro apreco.

(Seguern-se 11 assinaturas.

Fornuga, 20 de junho de 1966

Exma. Sra. Alarta Nair Monteiro

Assembléja Legislativa - BH-MG

I'rezada Deputada

Somos 40 professoras primOrias nos grupos cscolares de For-
miga, iia qualidade de contratadas e substitutas, e em serviço desde
o inicio do ano letivo.

Todavia, scm que qualqucr providêncja seja tornada, estarnos
corn Os ordenados atrasadissimos, já que nada recebemos durante
este ano.

Resolvemos, assim, apelar paPa a senhora, comb Piesidente (Ta
nossa Associaçao, no sentido de resolver este problema cruciante, que
nos tern trazirlo sérias dificuldades de ordem financeira

Tomamos conhecimento também de uma provável rnodificaçao
Cm nossos regulamentos, me(liafltc a qual nSo receberIarnos as férias
de julho, 0 que consicleramos uma medida injusta e prejudicial. As
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piofessoraS ji safrern as dificuldadcS ocasiofladaS pelo atraso do pa-
gamento e nem rccebein estirnulo cia justa coinpenSacäO, que é o des-

canso rernunerado.

ContamoS, mais urna vez, coin 	 sua incanSável clefesa dos in-

teresseS de snas cornafl(IadaS e agradeCeiflOS a sua arnOvel e constan-

te alençaO.
Muitos ahraçoS clas professoraS contrata(Ias e substitutas de

Formiga.
PS - Foram colhidas apeflilS 19 assinatulaS, devid() a escasSCz

de tempo, jâ que se aproxirnarn as férias escolareS, c necessitamos

resolver o assunto coin

(Segueln-Se 19 assinaturas.)"
Maria Nair Monte iro

INDICACAO N.° 1.302

Exrno. Sr. Presidente da ASseflhl)léia Legislativa

A 1)eputada ahaixo assinada, nos termos regimentaiS, indica

ao Sr. Govern '1d01 e aos Srs. Prcsi(lefltes (10 Instituto (IC Previclêfl-

cia dos Servidores do Estaclo de Minas Gerais e cia Caixa. Econôrnica
Estaclual a necessiciade de reabrir as carteiras de emnpréslimos ban-
cOrios aos servidores estaduais, corn a urgência quc o caso requer.

Sala das ReuniOes, 30 de junho de 1966

Mario Nair MojiteirO

JustifiCUtil'U - Os servidoles pOblicoS perceberil salários tao
resurnidos que nem sequer Dies garantem rneioS de subsisteflCia; ulérn

disso, pesarn sobre des Os atrasoS que, cm certos municiPios, chegam
a cinco, seis ou mais meses. Por mais Modesto clue scja urn funcia-
nOrio, é notOria a prccarie(lade dc seus vencimefltos scndo assirn,
o recurso de que dispSe paPa completar a insigfluuiCancia (IC seU salOrio

ê o cmpréstilflo bancOriO. FechadaS as carteiras, a quern recorrer, ou,
por outra, cornO consegUir sobreviVer? QuantoS servidores estaduais
se acham, nesta altura, em sérias dificuldadcs finanCeiras, prejudica



	

dos, cm conseqiiência (10 eniprestillIl) qtie 1h	 ii nca In ! .Ii vein
tardando a reallertura da cartcira hancária, e convém que o Sr. Go-
vernador C Os deinais responsiveis a [('fl [(IP pali a si Uaço de mi-
séria e foine dos servidores estaduais

111011(1 1\ar Jioiilei,o

* * *

	0 Sr. Presidente ila ciencia a (lasn I a	 i1 1

COMUNICAçOES

-- 	 -

Irnn. Sr. Pissidefl 	 a Assemhléia Lcgislati'.'a

0 DeputadO quo esta subscrcVc requer, ouvida a Casa, seja in-
seridu em Ata urn voto de pesal' polo falCCilflCfltO (10 Sr. Aristides

Zanotti, ocorrido cm DivinóPolis, (lando-se CiCncia da decisãO da

Casaà farnilia ciilutadi, na pesSOa (le scu sogl'o, o Sr. Francisco Too-
doo da Silva, resideflte na Rua Rio de Janeiro, 218, cm DivinóPOliS.

Sala has licufliöc5, 30 de junilo de 1966

Alvimal' MouFãO

* * *
Exino. Sr. Presidenle da Assembléia Lcis1aIiva

Coinunico a Casa o falecimento, ocorrido na 1-ua Fe 1,11
Tourinho, n. 9 422, nesta Capital, (10 Sr. Virgilio Mendes . '1 	 sede
excelente chefe de familia, grande cidadilo e antigo corre1i4innaIiu do
ex-PR.

Tinha sempre o pensarnento voltaclo para a Pá[ria, hndn-se
enipolgailo coin várias cainpanhas clvicas, entre as quais a ([U 15-

democratizaçSo do Pals, em 1945.

Solicito a V. Exa. (JUC Sc (ligne (le fazer constar em Ma urn vulo
de pro 1undo pesar, dando-se ciência, a familia enlulada, de iiossa de-
ltheracSo.

Sala das ReuniSes, 28 de junho dc 1966.

Mono Jluçjo Liu1eir

* * *

Exino. Sr. Presidenle da Asseiiihleia Ieiislativa

0 Deputado quo esta subscreve requer, ouvida a Casa, seja jose-
rido ein Ata urn voto de pesar polo lalecimento do Sr. JoSo Amaral,
ocorrido em Divinópolis, dando-se ciência cia decisSo (Ta Casa a fa-
Ilililfi enlutada, na pessoa dc son irm5o, o Sr. Clóvis Amaral, resi-
dente na Rua SSo Paulo, 183, cm Divinópolis.

Sala das ReuniSes, 29 de junho de 1966.

Emuo. Sr. Presidente (1,Asscrnhi6ia Legislativa

() Deputado que esta suhscrcVe requer, ouvida a Casa, seja in-
scri(10 em Ata urn voto de peSar polo faiccimfleflto (10 Sr. José Antonio
Natividade, dando-Se ciência cia decisSo da Casa a fainIlia eniutada,

no pessoa de scu fitho, o Sr. José N 0 tividade Filho, residente na Rua

Minas Gerais, 180, cm DiViflóPoiis.

Sala das ReuniOcs, 30 dc junlio de 1966
,4lviflUlr 11011r00

Exmo. Sr. P i esidefltc do Assemnbléia Legislativa

E coin 	 pesar ciue comunico a Casa o Ialecimeflto do

r. José 	
ocorrido ontefli, no cidade dc Di-

AntOnio Natividade,

vinopolis.
Solicito, outrossmi, (UC (In decisSo se (.I& conheCirncfl to a

sidente na Av. 1. de Junho,
famliia cniutada, nas pessoaS da viñva, re 

n. 545, 
e dc seu genro, Sr. ScljastiSo BenfiCa Milagre, residente na

Av. GetOijo \T argas, n.° 855, amboS cm DivinóPolis.

Sala das ReuniOes, 30 de junho dc 1966.

Reny RabellO

Alviinax Mourão 	 * * *



0
-

((ORES
Exrno. Sr. Presidente cia AssciijLa I:isaLiva

0 Deputado abaixo assinado vern comunicai a V. Exa. (le,
nesta data, está reassurnindo sua cadeira nesta Casa.

Solo dos Rcunides, 30 de junho de 1966

,tii1iio 11efldS

* *

Exmo. Sr. Presidente da Assein 	 I

0 abaixo assinado requer a V. Exa. urn voto de piuuuJu pesar
do Legislativo rnineiro, pelo falecirnento do ilustre advogado e poeta,
Dr. René GaijnTus, o(nIritlo dia L$ do ((d1renI( 110 (Ha1e de
Seth Lagoa.

IlCqii(i, III da (jUU a (I(015:10 da Casa scjo iuinanica;Ia 1\ faiui-
ha enlutada, na pcssoa Ia vi; a, I) \ (flOfalina lilizola (u11uatacS,
residente naquela cidade.

Sala (las Reunioes, 	 do 	 110 Ii(I

I'Vi(sou h'aiujio

Exino. Sr. Presidente da .\1sdia ki:i lL151110;

0 Deputado abaixo assinado coinunica a V. Exa. que assume,
hoje, o cxercicio de seu mandato.

Sala das ReuniOes, 30 de junho do 196d

%Valthori Goular'l

* *

Exiuo. Sr. Presidente cia AsscmLIa I.isLIi\ a

Tcnho a honra de cornunicar a V. Exa. que, nesta data, cas-
sumo rninha cacleira nesla augusta Assernbléia Legislativa.

Belo Horizonte, 30 (Ic junho de 1066.

1171711) SI//es

Jx0flC1(t°0 iy l)IspeloFuS EscolareS de Maniluacu

	SB. JOAO BELLO	
Sr. Presidente, Srs. Deputild0s.

aft in visitornoS o Sr. Governador (10 Esta(Io, en' 
cornP011I1i

dos 1)cpUtados Aureliaflo Chaves, Batista Miranda e Athos Andrade,

	

para levar ao scu conheci 	
politicamento ocorrêflCia grave na

da Secretaria da EducacãO, em Manhuacu. 0 Senhor GoVerfla(lor
Ia Estado disse que ainda não tinhu conhecimento daqueles fatos.

quc inspetoras respoflSâvClS, upoiltiCaS, moçaS e senhoras quc exer-
em o magistériO para servir o Estado, lorann exoncradas dos car-

1OS 
qUe ocupavafli, apeflilS par politiCaSeIll. E larnCfltávcl que us

0 GovernO nàO quciram entender que o Sr.
omens que compöem 

Cuvernador do Estado estâ dentro do esqUenia (ill RevolUcãO e quer
realmCnte cumprir o que dctcrlflifla a ARENA. Forarn dados cargos

it homeRs que apoiaram o Sr. Governador do Estado, scm obedecer
a nenhum critêrio cia ARENA. 0 inais grave é que homcflS do Di-
ictorlo Regional cia ARENA peçam atos da gravidude daqueles que

lornos levar 00 conhccimeflto do Sr. GovernadO r (10 Estado.

0 Sr. Aureliano Chaves, corn aquela sua respoflSal)11idl habi-

tual, corno LIder, expIlCOU ao Sr. Govci.flador (10 Estado as irre-

m1aridadC5 e a ilegolid a (1e dos alas praticudos sin Manliia1.
o program do educncao tic Minas, Manhuacu é urn dos munki-
ios_modei0, pals l(i realmoflic se pratica a one de ensinar pelo

amor ao cnsrno, c nüo por politicaiha. EntãO, depois de o Sr. Go-
vcrnador ouvir atentamcfltC a comiSSO, princiP0lm(h1te 

0 iluslre Li

der Aurehiaflo Chaves - este home ly' a que!fl sempre admiramos pela
Ihaneza (le Suit concluta c pela grafl(lCZa de scu caráter - anotoU
osar tigos que brain feridos por aquricS atoS c afirrnou que iria

on providenc!as paris gUe Sc noriflalizass e a sitUacLiO.

Parece que o homenS que compOem ARENA, ate hoje, ainda

no so con,penctrara m do sistema novo de governo, cia neccssidade
so n1udarC as coisas. Na minha regiO mesmo, jt forum rnudo(lOs

ajuda pohi-
(intro (lelegaulos espeCiaiS. Isto no imporla, pois ate me
111ameflte Mis no concordallsos que penetrem no ensiflO que all

o i ganizansos corn 0 propósito de servir a Minas Gerais.

Na nosSa rcgilio, nunCa procUraiflOS saber Se dctcrmina(Ta
professora era do PSD, da UDN, (10 PR on do I'TB. OlhávanlOS

apenaS os sons mCritoS.
Deputa(los, nulna tcntatiVa de soluciOnar

Sr. Presidente, Srs. 
o problema, o povo de Manhuacu protestoU contra a inedida in-
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justa, através de manifesto e (IC nicrniiial que scri encaminhaclo
ao Sr. Presidente da RepbIica.

Eis os ternos eIi que o povo ( h ' 	 mani festa sua
revolta:

"Exno. Sr. Presiden t (Ia fl(J)uJ(li(a, 1)1) Marc cIiil I lumbci'to
de Alencar Castelo Bianco.

Numa demonstraço de ignorância, politicagern e persegui-
çio, politicos que nada fizeram pelo ensino conseguiram do Secre-
tário cia Educação (conforme ato publicado no Minas Gerais de
7 do mês corrente) o afastamento ((as professoras Yeda Rocha,
Leda Rocha, Dea Rocha (IC Ahreu e Maria do Perpétuo Socorro de
Oliveira das silas funçoes. Apollticas e competentes, sem nenhum
deslize que possa comprornctê-las, ate pelo contriirio, exageracla-
mente escrupulosas, jarnais fizeram de sua sala de trabalho Se(Ie
dc reuniOcs esdusas.

Em face de tais absurdos, que prcjudicarâo centenas de crian-
'as, 0 povo de Manhuaçu, cm sinai de protesto, respeitosarnenic

apresenta a V. Exa. o prescnte memorial e aguarda enérgicas e
imediatas providCncias por park (Ic) ilustre Presidenie

"Ao povo de Maniwuen

Considerando que o Sr. Secretário cia Educaçao praticou,
em virtude de injunçOes politicas, urn ato desurnano, irnpatriótico
c ilegal, dispensando as professoras Ycda Rocha, Leda Rocha, Dea
Rocha de Ahrcu e 1Iaria do Perpétuo Socorro de Oliveira das
funçOes que exerciam na Inspetoria Escolar (10 Municipio de Ma-
iihuaçu, conforme pul)licaçäo no Minas Gerais 1e 7 do calico ic
mês;

consiclerando que as mencionadas professor,, stkfizcrain cc;
condiçöcs exigidas pelo Código do Ensino Prini;rio (Lei fl•i
2.610, de 8 de janeiro de 1962) para 0 cxercicio das funcOes de ins-
petor escolar municipal e de auxiliar (Ic inspeçào•

considcranmlo que as ilustradas e cornpetentcs professoras,
acima citadas, sempre agiram corn honestidade, correço e lisura
no desempenho de suas funçoes;

considerando que esse procedimento do Sr. Secretãrio cia
EducacCo representa a vitória cia ignorCncia e (la ilegalidade, cons-
tituindo '3.ma afronta ao lahorioso e culto povo de Manhuaçu;

COflSi(Icrando que exemplos dc improbidade administrativa
eclucacional näo p0(1cm e nio devern frutiticar nesta cornunidade,
Os profcssores infra-assinados, solidários corn as professoras afas-
tad;cc, de suas funçöcs pclo arbitrio do Sr. SccrctCrio, resolver'-1111,
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cam sinai dc jc: 1 ;i a, na 	 cc n;ai rccer, no cia dezesseis (16) do cor-

rente rnCs, aos cstahelcCidfldil ioS tic cflSiflO abaixo enumerados, em
que lecionam, par que todos fiquern sabcndo que a lei deve ser

rcspcitada c quc 0 hein-cstar do povo (leVe pairar acirna de paixöcS

1)olitiCaS e mesquinhas.
Viva a honestidade! Viva o Brasil

Colégio de Manhuacu - C0161100 Comercial (IC Manlivadu - Escola
Normal Prof. 1-liran tie Cc(rVcllh() -- (iiflaSio Estadual cia Escola
Normal Oficial tic ManhuacU - Coiégio Normal Oficial de Manhuacu

- CoiCgio TiradentcS Anexo VIII - Escola Prirnária anexa a Es-
Normal Prof. Hiran de Carvalho

rcianhuacu, 11 de junho de 1966.

lVilsoii de Oliveira, Agildo Ribcii'o Campos, Elias Boaven-

Inca, i/zr: Cameos, Iriucu MeiuIc's de Carvaiho, JJirce d'Apareczda
FOis Coelho, Ldcio de Alcântara, Onilda Fiallio, Valdêiiia Mares
Limo, Marty Aires Costa, Sylas AgripinO Ilexi ger, carn i elita Leitdo

Liris, Jodo César de Oliveira Leite Ncto, José S. Mansur, Nelson

Duarte, José Almeida do Silva, Francisco Liicio de Assis, Maria

Sueli Pereira, Nàbio Argciitino Batista, Raphael Izidoro Pereira

Ejiho, Miriam CmnpOS Boaventura, Celma Sdnia Vieira, Niogercyfla

cia Miranda Setle, Ainasiles Maria cia Guam, Maria Crislina Lete,
Jugine Spino!a de Sales, Ivonrie Ribeiro de Almeida, Padre Leo
Schulzc - Dinkclboi'iJ SDN, Deisa Helena Sahizic", Zilma Oliveira

Nc'to, Neire S. Almeida, Aly Baraky l"illio, lone Reis Cordeiro, Cicero

(o'dCiPO, Gc'raicla Afonso de FYicio, Ruber Pduoa de Faria."

* * *

(]ussacdo de MurliCiI)ioS Zilinecros

() Sit. ()1)TLON RODRIGUES = Sr. Presiddntc, Si's. l)cputadoS.

Trago ao conhccirncflto dcsta Casa c, por scu intermédio,

n	 Cd(no hccimento do povo mineiro, urna niensagdul altamnente al-
vissarcira: é que, corn a noticia dc que órgbos do Govcrno Fede-
ral cstariam movimcntafldo-Se no Scflti(Io (Ic cassar a emaflCiPacao

dc mais (Ic 200 municipiOS mineirOS, toclos nós nos preoctipaflOos

c nos moviiflentaflios no sentido (IC resguardar os (lircitos aSSegU-
codas as novas cornunas. Tive oportullidlade de trocar idCias corn
o Dcputadlo Federal José Horácio BctôniCo, e S. Exa., mctomnafl(iO
hojc de Brasilia, traz-nos a notIcia de quc pi'OcUi'Lll'a a Ministro
(Ia Justica, Sr. Luiz Vianna Filho, que é tambCm Chefe (10 Gabincte
Civil do PrcsidCncia cia RepuibliCa, e que aqucla autoridade in-
formara ao DepUta(lO (I nao alirnenta () flCSl110 pensamanto daquc-

Ics que Se Ijatern iwla c'aSSaçbo (10 emaflCiPacao (loS nov05 muniCi-
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pios mineiros. S. Exa., Chefe do Gabincte Civil da Presiclência
da Repiblica e hoje Ministro da Jusliça, afiima, catcgóricu,
que nSo é justa a pretensSo daqucles que postularn a cassação da
ernancipaçSo desses municIpios. Alas, apesar dessa noticia alvissa-
reira, apesar clessa informaçiio confortadora, todos nos que nos hate-
mos pela manutencSo da elllancipacSo que aqui foi votada, (levelnos
continuar a nossa luta, para que nao se casse o direito desses man! -
cipios que se tornararn autônoinos, mesmo porque terIarnos uma
granite confusSo ac1minis1rttiv i no Estado, pois esses rnunicI-
pios tern compromisso de ordem bancãria, são devedores de Ii-
nanciarnentos (liversos quc obtiveram para obras municipais; já
organizararn sells serviços burocráticos, e sua extinçSo trarã, por
certo, uma verdadeira anarquia an nosso Estaclo, no que tange a
rccornposicSo dos Ilfligw; man nip i0,, C( ill C) 1')' LOFIIO (I CSSCS (JUC
foram emancipados.

Em face dessa nat am, levciiws reviniur nnssas encrgias
para o coinbate, no scntido de quc nSo se cassern Os (lUZentos C
tantos municipios que aqui foram emancipados.

Corn estas breves palavras, tivemos o propósito dc anunciar
a decisSo pessoal do Ministro da Justiça em favor cia nossa tese
e, ao Inesmo tempo, convocar Os ilustres pares para que cOntinue-
mos nesse trahaiho, continucinos nossas convcrsaçôes, continuemos
O 110550 esforco no sentido (ic quc sejam mantidas as emancipaçöes
aqui votadas.

* * *

Violéncici Po!icicti era Tartimirirn

o SR. CARLOS MEGALE - Sr. Presidente e Srs. Deputados.
A Pátria é rnuito mais uma criacSo histórica que unla formaçSo geo-
gráfica. As grandes unidades nacionais formarn-se em torno de
sentimentos, de iciéias, (IC sacrificios, de sonhos e de sangue,
muito mais do que dentro de fronteiras. Nessas condiçöes, Sr.
Presidente, a tradiçSo é feita pelo povo atravCs de lulas homéri-
cas, através de sacrifIcios ingentes, desde os primórdios da existên-
cia de uma pétria, ate o dia em que atinge sua inaturidade c ye,
diante dos scus olhos, o so] cia libcrdade.

As lutas que se travaram neste Pals desde sua descohcrta,
desde a chegacla do primeiro conquistador ate os dias de hoje, são
pontilhacias de grandes sacrificios e (IC grandes heroismos. Muitos
perderarn a vicla em holocausto 'is gr andes causas quc abraçarain.
NSo ha necessiclade de rever esses fatos e Iernbrar nornes, porque
isto constitui o patriniônio moral desta Pãtria. Mas o larnentãvel,
Si'. Presidente, é cjue, (lepois de tantas lutas, depois dos nossos
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lnconiidcntcs, di pois dos cxemplos da RevolucSo Pernanbbucana
( le 1817 - quanclo urn dos scus prisioneirOs e chefes, ao ser fuzilado,
disse aos seus companheiroS: "A morte nan me preocuPa, apenas
leixo urn filho cm idade pequena; ensinai-lhe o caminho (10 bern

cia honra" - o iamentável é quc sclamoS obrigados a vir a
Tihuna da Assernbléia, par trazer ao conheciillefltO do povo fotos
(Icsagradaveis.

Esta Assembléia, cujas portas se fecharão hoje para urn
recesso de 30 dias, o que, por certo, haverá de deixar muitos
pecocupados, porque, queiram ou nan, cia é rcfñgio daqucies que
são perseguidos, representa o direito a justica e a liberdade. Per
muitas faihas que tenha, a verdade é que aqui ha homens quc
representiim o povo; através dos Srs. DeputadoS, aqueleS estudanteS
que forarn cspanca(iOS nesta ciclade encontrara m refiigio, garantia,
certos de que neni tudo estava perdido, de que vozes Sc levantararn

clarnando, gritandl() pela liberdade e garantia dos sellS direitos. E
lamentãvel que, ncsta epoca, nestes dias, tenhamoS (IC repetir C icr,

mais urna vez, aqui, aqucla noticia que o Deputado Athos Vieira

(IC 
Andrade lcu clesta Tribuna, que é o telegrama que Ihe foi

envia(bO de Tarilmirifli, nos seguintes tcrmOS

"Tarumirim, 26 de junho de 1966.

I)eputado Athos Vicira Andrade

Belo Horizonte

Poilcia caca cabos eleitoraiS do ex-PR e da ex-UDN a urn

('cr('car nossa liberdade de qualificar eleitores. ResidênCia de nosso
(. orrehgionario em Porn Carloto inVa(bi(la pela policia scm motivO
uparente. Não temos garantia para enfrcntar eleiçSes scm correr
risco haver dcrmarntimento sangue.

Xenophoflte Oliveira, Prefeito Municipal"

Nós, mcsmo pclo fato de nan nos filiarmos aqui a corrente
governista, ainda que pertencamoS A ARENA, partido que congrega
em tomb de sua legenda todos aqueles que se bateram pela RevolucãO,
lamentarnOs o ocorrido, mas nab queremOS culpar o Governo e, muito
meflOS, o seu Secretãrio da Seguranca, atribuindothes a responsa-
bilidade por esses delituosoS fatos.

E preciSo clue charnemOS a atencão das autoridadeS, para
que se apurem esses fatos, para que, no interior, não contiflUem
essas perseguicöeS. Qual o crime cometido por aquela gente, Sr.
Presitlente? Aquele mesmo que nós outroS praticamOS 

0 (IC nSo

termos votado no atual Governador do Estado. Não importa que
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sejamos vencidos on vencedores. Soinos vencidos, mas continua-
mos de cabeca erguida, porque lutamos por aquilo que julgávamos
certo. Mas, passadas as eleiçOes, não pretendemos, nern pleitea-
mos, junto ao Governo do Estado, norneaçöes ou favores. E hoje
vernos, em nossa cidade, urn delegado demitido a nossa revelia,
quando não podia s64o senão através de urn pedido nosso.
Pediram, depois, a indicaçäo de urn outro norne para seu substi-
tuto. Recusamo-nos a oferecê-lo, porque não costumamos fazer p0-
utica a base de norneacöes, A base de cargos de delegados e outros
mais. Sernpre enfrentarnos Os riossos advcrsários numa luta de
igual para igual. Agora, o que näo se compreende é que, no interior
longInquo do nosso Estado, as nossos concidadãos não tenham ga-
rantia sequer para votar no candidato de sua preferência, para
angariar-ihe votos e para pugnar pelos sells companheiros nas
urnas.

Serâ que nós estamos remontando as épOcas bárbaras, aos
dias antigos, âquibo que aconteceu, por exemplo, na invasão gaulesa,
ern que Breno, vencedor, colocando a sua espada sabre urn dos lados
da balanca, exigia dos vencidos urn outro tanto ern ouro, exciarnan-
do aquela frase que atravessou os sécubos: Vac victis!, "Ai dos
vencidos!"?

0 Crime (laquics linniens de Tarumiriin ( arenas n (IC nao
ter o Sr. Roberto Resende vencido as eleicöes. Mas no nos iniporta
a vitória deste on daquele candidato. Preferirnos que, ao terminar
o Governo do Sr. Israel Pinheiro, possamos levar-Ihe as nossas
felicitaçöes, bater-Ihe palmas pela administração realizada em bene-
flcio de Minas e de nossa gente.

Paira sobre nós, Sr. Presidente, urn certo receio nesta hora;
é que varnos entrar no recesso parlamentar, e os abusos podem-se
multiplicar porque esta Casa estará fechada; faltará uma tribuna
onde o povo possa ter os seus direitos defendidos. E contra este
estado de coisas que lutamos, principalmente depois de termos avan-
cado tanto, depois de termos derrubado urn Governo corrupto quc
levava o Pals para o caos, para o sacrificio, depois de se ter feito
uma revolução e de a ela terem aderido aqueles mesmos homens que
bateriam palmas ao Sr. João Goulart, caso dc tivesse saldo vito-
rioso. Mas isto pouco importa. A hora é mais de união, de sacri-
ficio e renmincia, porque a Pátria atravessa uma hora dificil. Tenho
dito e repito desta Tribuna: o povo não tern o que vestir; näo tern
o que corner, nem remédio corn que curar os seus males. Dai, a ne-
cessidade de todos nós, esquecendo urn pouco as nossas rivalidades,
ensarilharmos armas e pensarmos, antes e acima de tudo, em Minas
e no Pals, no povo e no regime. E se nos clesen!en(Ierrnos, na()
apenas nós sofrereinos, mas tambem 0 regime
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T)esta Tribufla, tenho ouvido muitos dizerern que preferem
uina ditadura ao estado de coisas que al está. Realiflcflte, des pre-
ferern a ditadura, porqUe a unica quc tivernoS, des a apOiararn ti-
nham urn interventOr em Minas, e muitos dos atuais DeputadOS Fe-
derais e EstaduaiS e Prefeitos do interior é que a cornandavarn.
Alas nós, que tivernos a altivez de combatC-la, pagamflos corn tiros
no corpo, nas grades das prisöes e ate no exIllo, porque não podia
mos concordar corn o regime de excecöes em quc a Pâtria vivia. 0
que é preferivel é levarrnOS corn cairna este estado de coisas que
at está, sem, todavia, concordarrnos corn tudo a que se passa, di-
zendo amém a tudo.

E necessáriO fazer urna advertênCia aos responsáveis peba or-

dem (10 
Estado sobre o que está aconteCefl(bO em Tarurnirim.

Nenhurn de nós pode concordar corn isto.
Repito, nSo tenho interesse, realmente, em fazer oposicãO,

como tambérn no procuro o Governo. Cumpro, apenas, o men dever,
respeitando as decisöes (10 Governo e esperando o rnesrno trata-
mento- Os pedidos que fiz ao Sr. Secretário da Seguranca, de me-
didas contra violênciaS praticadas no interior, forani prontarnente
atendidos por S. Exa. E espero que, neste caso, as providênCias
jâ estejam sendo tornadas. E preciso que fiquernoS aberta, scnäo
arnanhã haverernoS de chorar, corn as nossas cabecaS cobertas de
cinza. Que Deus não faça de minhas palavras urna profecia! Pelo
contrârio, que me desrninta e que, amanhii, gregos e troianoS, roma-
nos e sabinoS, espartafloS e atenienSeS, enfim, hornenS de todas as
legendas possarn caminhar, de rnäos dadas, em direcão ao mesrno
altar-mOr da Patria brasileira, para rezar ao mesmo Deus, erguer a
mesma bandeira, falar a mesma lingua e defender as rnesmas idéias!

* * *

CoimgrOlulacOCS (OflI o Sr. Pedro Aleixo - Merenda Escolar

0 SR. WALDOMIRO LOBO:
Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu gosto de votos de con-

gratubacöes, depois de tornar conhecimeflto do trabaiho de todos
aqueles que lutam pela causa pablica. Este foi o motivo por que pedi,
através do Requerirnento ora em pauta, urn voto de congratulacöes
corn o Deputado Pedro Aleixo, Ministro da Educacilo. Requcri
tarnl)ém que fosse feito apclo a S. Exa., no sentido de que a Cam-
panha Nacional da Merenda dumpra corn sua obrigacão de fornecer
merenda as escolas do Brasil.

Sr. Presidente, em Minas Gerais e em todo o Brasil, a Ca-
ritas fez muito hem. Vinha fornecendo rnerenda a todas as escolas,



1963/1964

Leite 	 ........................
Fubá ........................
Macarrão ....................
Farinha de trigo ................
Trigo Bulgur ..................
Olco vegetal 	 ..................
Pclanteiga 	 ......................
Qucijo 	 ......................
Roupas 	 ......................

1964/1965

Leite 	 ........................
Fubá 	 ........................
Macarrão ....................
Farinha dc trigo ................
Trigo Bulgur .................
Olco vegetal ..................
Manteiga ......................
Aspirina 	 ......................

11.868 kg
4.094 kg
1.936 kg

828 kg
3.588 kg
4.260 kg
3.340 kg

320 kg
230 kg

19.803 kg
20.884 kg
7.440 kg
5.878 kg

24.196 kg
10.984 kg
4.960 kg

106 Vi(lIOS
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isto é, a quase todas as escolas, mas, através de circular cia Ca-
ritas Diocesana de Belo Horizonte, tomamos conhecimento de que
todos os estabelecirnentos que recebiarn seu auxIlio vSo ficar scm
merencla. Isto porque, segundo a Campanha Nacional da Merenda
Escolar, e ela, a Campanha, que tern obrigaçSo de oferecer a me-
renda. Ora, a Campanha n5o tern cumprido o quc foi prornetido pelo
Diretor Regional, corno consta (Ic sua circular, que passo a ler:

"Circular N. 2/66

Belo Horizonte, 20 (le abril dc 1966.

Conhecedora da situação que reinava nos grupos escolares,
E. C. e E. R., corn rcfcrência a deficiêricia da merenda dos alunos
do grupo social 3 - 4 - 5 que freqOentavam as aulas, a Cáritas Dio-
cesana de Belo Horizonte, em setembro de 1963, resolveu introduzir
nos estabelecimentos a sua merenda escolar.

Dirigida por uma obra social, especialmente criada para esse
objetivo, a merenda da Cãritas estendcu-se a inñmeros estabeleci -
mentos, cheganclo em 1965 a 600 obras, atendendo urn total diário
de 27.093 alunos, corn leite e urn pequeno almoço.

Para se ter uma idéia do benefIcio aplicado aos grupos es-
colares, E.R. e E.C.. (Iamos abaixo 0 montante (IC gêneros distri-
buldos:

Ieite ........................22.272 kg
Fubá ........................20.020 kg
MacarrSo ....................8.579 kg
Farinha dc trigo ................5.750 kg
Trigo Bulgur ..................25.990 kg
Olco vegetal ..................28.980 kg
Manteiga ....................1 .480 kg
Fivillias ......................6.302 kg

104 kg
Houpas 	 ...................... 

Total clistribuido

53.943 kg
44.998 kg

Fubá ........................17.955 kg
Macarrão ....................12.456 kg
Farinha (le trigo ................53.774 kg
Trigo Bulgur ..................

44 .224 kg
()lCo vegetal ....................9 .780 kg
.\Ianteiga ......................6.302 kg
Frvilhas...................... 320 kg
Queiio .......................106 vi(lros
Aspirina .................... 	 '	 . . 	 230 kg
IoupaS 	 ................

A dircçSo da Câritas Diocesaria de Belo Horizonte, além (Ia
increnda fornecida clurante o ano letivo, instrtiiu as ol)FaS sociais

escolares a que forneceSSem, tambérn, alimentoS aos alunos durante
as férias. Foi urn trahaiho no qua] despendernOS o melhor de nosso
entusiasmo e esforco.

Assim exposto, isto é, considi'rafldo que, em hora de necessi-
l'(k, cuinpriflioS o nosso (lever, coin satisfacilo anunciamOS aos Srs.
(Il)ctores dc grupos escolares, E. B. c E. C. que a direcao da
(NAE, conforme suas própriaS dcclaraVöes, tern, para os anos
subseqilenteS, rneios de fornecirnentO que equaCiOflaraO de VCz a ne-

cessidade da rnerenda escolar.
Em dezembro de 1965, cm Itaparica, Salvador (Bahia), o Dr.

Antonio Rolim, Diretor Regional cia Campanha Nacional da Me-
renda Escolar, depois de apresentar as credenciaiS de represefltacão

(10 
General José Pinto Sornbra, Superintendente da CNAE, disse

que: "A Cáritas brasileira não precisa atender as escolas. A Cam-
panha Nacional da Merenda Escolar está presente, pois, além de
contar corn urn orcaineflto superior a 30 bilhöes, recebe verbas
federais, estaduais e rnufliCipais e auxiliOS estrangeirOS, no valor de
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8 bilhöes; dispOe de funcionários cspccializa(los: supervisores, flu-
tricionistas, orientadores e merendeiros." Disse, por urn, que "o
prograrna para o ano de 1966 prcve inclusive pequenos trabaihos
cornunitários, ligaclos a nutriçSo, junto as escolas." Localiza-se a
secic da CNAE na Rua cia Conceic5o, 105 15. andar Rio dc
Janeiro-GB.

Por outro ]ado, em Belo Horizonte, o Sr. OthIlio Magela Neto,
Coordenador do Departamento de Relaçöcs Pñhlicas da Cantos Dio-
cesana, em conversa pcssoal corn o Dr. Eusébio Dias Bicaiho, obte-
ye deste confirrnaçao dc que a CNAE de Belo Horizonte estava apa-
reihada para o atendimento das escolas. Para reforçar, o Dr. Eu-
sébio observou mesmo que a Cáritas ja possula grande nirnero de
pobres favelaclos, e a cia caberia a merenda escolar.

Acreditamos que todos estejam plenamente satisfeitos corn
as novas perspectivas da CNAE, já do conhecirnento do pilblico,
pela imprensa.

Após as explicaçöes acirna, a Cáritas Diocesana de Belo Ho-
rizonte informa que encerrará, cm junho de 1966, seu forneci-
mento as obras sociais escolares. Tal medida (lecorre (las delibe-
raçöes da Cáritas brasileira, Cñnifas Regional (10 Rio de .Janeiro
(Ladeira da Gloria, 67 - Rio).

Aproveitamos a oportuni(iade, para ressaitar o esforço (las
dignas diretoras, professoras e senhoras da sociedade que trabaiha-
ram nesse mister. Aconseihamos as obras sociais escoiares a que
continuem seu trahaiho, incrementando, no bairro a que pertençam,
0 espIrito comunitário que motivou sua criação.

Agradecemosa atençSo a esta circular e subscreverno-nos

cordialmente,

Othon Arruda Lopes 	 Diretor do Cáritas Diocesana dc
Belo Horizonte."

Ora, nada disso aconteccu. Querem uma prova? Eu posso
provar corn aquilo que eu sei. As Escolas Combinadas Waldomiro
Lobo, anexas a FundaçSo Waidorniro Lobo, têin 750 criancas.
Receberam o que consta do seguinte oficio:

"Exmo. Sr. Waidomiro Lobo

DD. Deputado Estaduai

Comunico que as escolas anexas a Ftindação Walciomiro
Lobo receberam da Campanha Nacional cia Merenda Eseolar, duran-
te o pnimeiro semestre do ano corrcnte:
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icite em p6 ..................1.225 kg
Farinha dc trigo.................50 kg
Trigo laminado ................100 kg
deo vegetal .................. 	

15 kg

AtencioSOs cumprilflefltOs.

Belo Horizonte, 27 de junho de 1966.

Alucirijida Aloes de Rezeizde - Diretora"

ii urna prova que cu tenho, porque a Campanha comprOmeteu
-se a Iornccer as escolas toda a merenda, e o que cia dA é uma
misénia, pnincipalmente (liante das fahulosas quantiaS que diz ten,
fora o auxilio estrangeiro Cr$ 38.000.000.000. 0 leite em pó vern
da America do Norte e é de graça. A Cánitas, ao contrário, forne-
cia os seguintes alimentos leite, fubá, rnacarräo, farinha de trigo,
trigo Bulgur, Oleo vegetal, manteiga, queijo, roupas, aspinifla. A
CNAE, a bern dizer, proibiu que a Câritas continuaSSe a fornecer
auxilio cm aiirnentacão e roupas para as criancas pobres das es-
colas brasileiras. Garantiu quc iria fornecer e quc iria fazer isso

e aquilo, conforine circular. Mandarn para as escoias uma misé-

n adesta. Almal de contas, a Carnpaflha quer matar de fomc os
pc(juerlos escolares brasileiroS.

Deus ha de proteger todos aqueles que contrihuem para a for-
lflaca() dcssa magnifica instituicãO que veio dos Estados UnidoS,
ofl(le C dirigida pelos bispos católicos. E, aqui, a Cáritas hrasileira
C dirigida pelos bispos, também católicos. Aqui, a Cantos é orien-
tada da meihor maneira. Ela tern evitado que milhares e milhares
(le criancas passem forne e sintam frio, através dos alirnentos e
agasalhos fornecidos.

Em 1965, o ilustre Diretor Regional do Campanha Nacional
da Merenda Escolar, Dr. Antonio burn, fez boinbasticas declara-
Oes na ilha baiana de Itaparica, dizcndlo que a Cáritas não

niais precisava fornccer nada, porque a Campanha Nacional da
Merendla Escolar iria dar a assistência necessdria as criancas
brasileiras. Que Deus proteja as cniancas pobres de Minas c do
Brasil, fazendo corn que a Cáritas brasileira não dê importâflCia
as declaracOeS levianas do Dr. AntOnio Rolirn e faca chegar
as escolas os donativoS que vinha forneccndo de maneira tao hu-
mafia, corno jamais havIamoS visto em nossa Pátria! Depois de tanta
fanfarronada, as escoias reccbem uma miséria, corno aconteceu corn
as Escoias Combifladas Waidomiro Lobo. NSo falo, aqui, em defesa
da ininha escola; falo em defesa de toclas as escoias e de todos os
cscoiaies did) Brasil, heneficiadlOS pcla Cantos.



- 264 -

0 ape] () que fazeinos ao Mm isti'o Pedro Alc j xc - 	 ttnho cci-
teza de que ira surtir resultados favoráveis - é no senticlo dc que
a Campanha Nacional (Ia Merenda supra néo precisa see corn
vantagern -- do que for necessário as escolas, como a Céritas vinha
fazendo em Minas Gerais e no Brasil. Sc a Campanha Nacional da
Merencla nao for capaz disso, que confesse sua incapacidade para
forneccr alimentos aos e;coIares necessitados do nossa Pãtria. Sc
isso acontecer tenho certeza - a Cáritas brasileira ira ajudar
Os estabelecirnentos escolares dc Minus e do Brasil que precisam
de alimento, que precisarn (Jar condiçãcs aos escolares para fre-
qilentareni as escolas. 0 quc (lisse o Diretor Regional cia Campa-
nba Nacional da Merenda Escolar foi urn (rime contra os escolares
pobres do Brasil.

***

Estiinulo a Prodiiedo (10 ((!f('

o SR. AURELIANO CHAVES Sr. Presidente, Srs. l)cpu-
tados. I)esejo manifestar, neste instante, o incu integral apoio ao
Requerimenlo (IC autoria (10 nobie Deputacio Hélio Garcia, dirigido
ao Exino. Sr. Presidente da Repdblica e pertinente ao problenia
do café. Queni, corno nós, tern as suas origens fincadas nurna região
cafeeira, como é a região sul-mineira, quem, como nós, é oriundo
(Ic urna cidade que, ao longo da sua história, tern contribuIdo dcci.
sivarnente para a proclução do café (IC alta qualidade para o
que é o Municipio de Três Pontas, néo poderia, neste momento
em que OS cafeicultores nacionais se vêem prejuclicados pela oi-ien-
tação governamental na fixaçao de precos, deixar (IC ocupar CSta
Tribuna para manifcstar-se, firme e decididarnente, dando inte-
gral apoio a iniciativa do nobre I)eputado Hélio Garcia. Néo é
justo, como bern frisara o orador que me precedeu na Tribuna, o
l)eputado Délson Scarano, que o Poder Páblico não dê a atencão
devida ao problema do café nacional, especialrnente ao café fino,
que tern alta acei[açéo no inercado internacional. A econolnia na-
cional repousa e ainda ha de repousar por rnuito tempo nas (livisas
obtidas corn a cxportaçao deste produto. A politica de fixaçéo de
prccos do Governo Federal, infelizrncnte, não tern estado alenta as
realidades peculiares da produção da rubiãcea.

o Governo não tern estaclo atcnto, a urn so tempo, As mu -
taçöes naturais decorrentes do aurnento do custo cia produção flu
zona rural e a necessidade de se incrernentar a produção de café
de boa qualiciade, competitivo no mercado internacional. Ha que
se considerar, ainda como tao bern versou o Deputaclo Délson
Scarano - a contribuição (lecisiva quc a lavoura cafeeira nacional
vem dando, através do confisco cambial, a constituição de fundos
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do expaflSaO (10 
nosso parque industrial. Näo fossern, efetivafliente,

is rccursos oriufl(ioS da obtencao die divisas que a lavoura cafecira
tim propiciado ao nosso Pais, por certo, o nosso parqUe industrial
uão teria conseguidlo aquelLS rucursos fundarnentaiS, necess,"ri0s C

iinprcscifld1 T c1s a suu evolucao.
Em que pese ter dito, desta Tribuna, o Dcputa(iO Délson

Scarano que S. Exa., o Sr. Governadol' Israel Pinheii'o, jâ SC

inteirara do assunto e entrara em entendirnentos corn as autorida-

( jes lederaiS, para a solucão do problema, julgo see da major him-
portância que esta Asscrnhléia, como ôrgSo reprcscntativo da opiniSo
pmiblica mineira, se rnanifcste clecisivaiflel1tC sobn a matéria C( a-

substaflcia(ia no RequerirnefltO do nobre 1)eputa(IO FléIio Garcia, _:1

fun de que as autoridades fcderais sintam de peito que a opiniãO
pimblica mnineira está iitenta a urn probiema (IC relevãncid, a urn
so tempo, pam Minus c para o Brasil, e nSo deixaiã que fique des-
p(i'cebiila a soluçao (to rnesflio. Esté dc a cXigir (las autori(i:id(S

i. esponsáveis a major atcncão.
I)ou, portanto 0 meu integral apolo ao RcqucrimflCflt(( dc

notice l)eputado Hélio Garcia.

DesJimeii!ido

() SR AT ALIBA MEN1)ES - - Sr. Presidilte, Si-s. l)cpu-
Ia(Ios, ocupo a Tiibuna para encanlinhar a votaça() (to Rcqucri1flCi

to n. Q 1.325, dc autoria do Dcputado Flébo Garcia, cu que S. Exa.
reqUer seja enVia(1O, urgefltemefltc, urn apelo ao Si-. Presidente cia
RepdbliCiI, no sentido (le see revisto 0 preç() do café, aprovado p,-lo
Conseiho Monctário Nacional, e ao Exmo. Sr. (iovernador (10 Es-

tacbo, para que, mlesdc logo, a voz dc Minas Se una a (lOS Governos

dos Estados do Paraná e (Ic São Paulo, ell' defesa (10 preço justo, cm
favor dos cafeicultores, repudiandbO, aSsim, a decisao unilateral, to-
mnamla por aqucle Conseiho.

Devo dizer quc esloU (ic inteiro acordo corn esse Requeri-
mento ao qual, alias, apus a minha assinatura, antes de ser enca-

minhado a Mesa.
Ocupo a Tribuna também para desfazer unia noticia veicula-

da Poe urn dos mais respeitaveis órgãoS do imprensa mineira. Be-
grcssando, hoje, de minha região, fui surpi'cendi(lo corn noticiario

(10 Diário de Minas 
de 25 do corrcrtte, sãbado próXirno passado,

sol) o titulo: Alinoco selu paz era Pedru Azul. Esta noticia politico,
pui)licada por esse trutlicional órgSo da imprensa de Minas, foi
estampacla como cleclaracao foruccida pelo 1)cputado (iC ((cul)a rstj

Tribuna e publicada nos seguinteS termnoS
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"Alrnoço Sela Paz (lfl I ledra i zul

A superacSo definitiva de mu dos mais veihos conflilos poli-
ticos de Minas, na regiSo do Nordeste, entre os grupos pessedistas,
comandados pelo Coronel JoSo de Almeida, e os Deputados da cx-
-UDN, Francelino Pereira c Ataliba Mendes, foi anunciada, ontern,
em presença do Presidente da ARENA, Guilherrne Machado.

Segundo o Si'. Ataliba Mendes, houve uma reuniSo em Pedra
Azul, coin presenca dde e de todas as forcas udenistas da regiiio.
e, do outro lado, estavarn o Coronet JoSo de Almeida e o Secretário
da Educaç5o, Gilberto Almeida, considerado pessedista radical e
intransigente. Ern nome da ARENA e de suas invocaçoes pacificado-
ras, disse o Deputado, celebrou-se urn acordo politico arnplo e ir.
restrito, que atingiu toclos os 36 rnunicipios da regiSo. Haverá chit-
pas conjuntas, nomeaçôes em comum acordo, vSo parar as brigas,
as chapas de vereador serSo feitas em regime de integracSo, os
prefeitos serSo escoihidos sern briga ou choque.

o preco do acordo, que ainda nSo foi estirnado, porque en-
volve perto de 600 norneacöes, pode, contudo, ser calculado na hora
do encontro da paz, na casa do Coronel JoSo de Almeida, em Pedra
Azul, em termos de urn almoço de confraternizaçSo, que ficou em
Inais (Ic 600 mil cruzeiros: três novilhos, 25 frangos, dois leitöes
e três perus, além de outros 25 pratos diversos, champanha, uisque,
vinho português e cachaça."

o que me admira, o que me estranha, sobremaneira, é que
um 6rg5o da envergadura, da respeitabilidade e da tradic5o de hon-
radez do Didrio de Minas acoiha urna noticia como esta, arquitetada
nos bastidores da baixa politica, por urn jornalista irresponsável,
que rnente deslavadamente, fazendo uma declaracão atribuIda a
rninha pessoa, como se a tivesse ouvido (IC mini, quando me encon-
trava ausente desta Capital, percorrendo a rninha regiSo. Parece-
-me que essa noticia foi fornecida por rneus adversãrios de Pedra
Azul, que, usando da leviandade de urn jornalista, procurarn ridicula-
rizar-me. Alas o ridiculo deve atingir quern publicou essa nota. 0
Diário de Minas é urn órgão que noticia fatos que ocorrern em todo
o mundo, urn órgSo que informa sobre tudo o que se passa, corn
absoluta fidelidade. NSo poderiamos supor, entSo, que esse brilhan-
te jornal, a cuja direcSo, por mais de urna vez, prestei minhas ho-
menagens desta Tribuna, viesse publicar, no diii 25 deste mês, uma
nota criada na imaginaçSo mórhida, doentia e irrequieta de urn de
seus auxiliares. As vezes cometemos o equivoco ate de pensar, de
duvidar: quem sabe se esse jornalista não foi bern aquinhoado por
urn dos meus adversários politicos de Pedra Azul, para dar essa no-
ticia ridicula, noticia que teria sido fornecida perante o Presidente
da ARENA. Dr. Guilherrne Machado? E o cümulo da irresponsa-

267 -

hilidade (II' ala juiiialisLi. (jil( awe ter a preocUpaVSo de hem in-

formal' Os leitores de scu jornal
Assim, Sr. Presidente, Srs. Deputados, deixo aqui o meu

potesto, que é a revolta de urn hornern honesto nos seus ideais,
fiel aos seus principios, leal, simples, inas sempre solidário corn
os seus companheiros e coin partido que o acolheu, e jamais
poderia admitir que a irresponsabilidade de urn jornalista pudesse
comprornetdr aqueles que jarnais participaram de conciliábulOS C

reuniöes politicas scm levá-los ao conhecirnento dii direçSo do par-
tido e dos seus correligioflâriOS. Fica aqul, pois, o nosso protesto
contra essa noticia, porque não houve acordo algurn ou qualquei'
reuniSo coin 	 on aquele objetiVo. Eslarnos lutando eta torno
do partido, envidando esforços no sentido de fW-lo forte a bern
(Jeste grande Pais.

***

Café

0 SR. JOAO BELL() - Sr. Presidente, Srs. DeputadoS. Em-
1)ora o ilustre Deputado Hélio Garcia m ito tenha jflClUi(lO, no scu
Requerinleflto, a Zona da Mata, cstou de acordo coin 0 mesmO.

Quero clizer desta Trihuna que, ernhora 0 flOSSO café, em vibrias zonas,
seja inferior ito do Sul de Minas, a economia rnineira recebe, da
Zona dii Mata, 80% do imposto sobre o café. Os governadores
que passaram pelo Palãcio dii Liberda(le infclizrnentd nSo foram
sensiveis ao problerna do café. E que des são (be zonas difercnteS
e nSo conhecem realmente a situação. E preciso que, na Secretaria
da Agricultura, haja major interesse pebo problema. NSo quero aqui
censurar apenas o atual Secretário da Agricultura, mas tarnbém o
exSecretãrio, nosso candidato ao Governo de Minas, Sr. Roberto
Resende.

Certa yes, quando foram converSar coin ilustre ho-
mem pdblico, dc respondeti que a situacão (10 café deveria ser
discutida e defendida apenas pelo I.B.C. E que ele não tinha
sensibilidade, nSo conhecua, da mesma forma que o atual Secretá-
rio não conhece, a realidade cafeeira de Minas Gerais. 0 café, em
Minas, aifl(la dá soma apreciâVdl de arrecadacibO para o Estado, e o
Sr. Governador como todos os que passararn pelo Governo ultirna-
mente - nunca se lembrou do produto. Enquanto os GovernadoreS de
São Paulo e do Paraná cstão constante e permandfltdmdflte no I.B.C.,
defenclendo seus interesseS, o GovernadOr de Minas nunca iâ corn-
pareceu, a näo ser pelos órgãos das SecretariaS, apenas levando
sugestibes, scm que lii fosse efetivamente para defender os interesses
do café de nossO Estado. E por isso que nós aqui estamOS e, de
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acorcio corn essa realidade, precisan() ruagir con t.i [raLincn to
que Minas Gerais recebe. \Terhas enormes, extraordinãi-ias, väo para
o Paraná e São Paulo. Enquanto isso, Minas recebe as migaihas,
porque o Governo näo conhece, ncni quer conhecer o problerna do
café. 0 GERCA tern destinado importâncias enormes para o Paraná e
São Paulo, c para Minas não tern vindo coisa aigurna, ou quase nada.
Por que se ha de dizer que a culpa é do I. B.C.? Nã0, os lespon-
sãveis são os homens do Governo, pocquc não lutain; acomodam-se
e não defendem Os interesscs vcrdacleiros do SCU Estado. Minas
Gerais está-se empobrecendo cada vcz mais, e nós precisamos orga-
nizar pianos para substituir a economia do café, senão o Estado,
daqui a pouco.s anos, não teré condicöcs (Ic pagar nern a seus
funcionários.

Nós, qtie representarnos uma região inuito giande, que é
a Mata, aqui estamos, nesta hora grave par a econornia cafecira,
para protestar contra essa politica injusta e desumana para
corn o Estado que repi-esentarnos. E é por isso que aqui, desta Tn-
buna, enquanto estivermos n-sta Asscmbléia, estarernos atentos a
esses probiernas. Sc ternos a indñstria desenvolvida no Pals, é de-
vido ao imposto do café. Entretanto, os agricuitores cstão ahando-
nando a lavoura cafeeira, porque o prcço de venda do café não dé
para custcã-la, porquanto esse preço é in sign ificante, é absurdo.
Enquanto urn saco de fcijão, que é plantado e coihido em trés on
quatro meses, Wi hojc 30 mil cruzeinos, o café esté sendo vendido
a 18 ou 20 mil cruzeiros na minha região. 0 homern da lavoura,
que sofre tanto, porque Iota contra tudo e contra todos, tern contra
a lavoura do café o tal)elarnento do preco. 0 hornem que luta con-
tra o sol e contra a broca n,-,,o rceebe C não tern reCebi(io, uté
hoje, qualquer auxillo do Ministénio da Agricultura e da Secretaria
(Ia Agnicultura. E preciso que o Governo se lembre do café, para
que, por rneio dde, Os agricultorcs possum adquirir gêneros indis-
pensaveis a alinientacão. Todos querern ernigrar do interior para a
Capital, pocque aqui ainda ha assistência, ainda se olha para o
homem pobre. E por isso que vemos, coin tristeza e desolacão, que,
onde a pecuária entra, o homem some, porquc uma fazenda que
enida da pecuaria crnprega rnenos gente do quc uma que cuida
do lavoura. Por isso, vemos, tristemente, a migração para Os grandes
centros, porque o hornem não tern condicöes de viver da lavoura.

Estarnos, por isso, de acordo coin Requerimento do Sr.
Héiio Garcia. Fazernos o nosso protesto ao Sr. Governador, pe.
dinclo a S. Exa. e ao Sr. Secretãnio do Agricultura que não voltern
suas vistas apenas para a pecuária e para o minénlo. E preciso que
oihemos paia a agricultura e, sobretuclo, para o café, porque, caso
contrário, tudo estará perdido. Não acredito que o povo possa
viver somente do minério, assunto tratado coin 	 senicdade
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'RelatóriO

Ein Vj1tU(1C (IC 
re(IUCIiifleflt0, aproVa(l0 por unanirnidade nesta

Assrrnl)leja, fornos (lcsigfla(IOS, Os I)cputados Orlando Andrade, José
Mario MagalhãeS c eu, corno autor (la prOpOSicR0 porn reprCScnta
-la no I Feira de Investidores do Nordcste, nealizada em For-

Ialcza, Capital do Cearé, a par do dia 21 (TO coirente mês, coin

ã0 
do Prcsidente do Bepil)11CU, ininist1Os, governadores

particiPac 
de Estados, (lirigcntes e técnicOS (tO SU1)ENE e do Banco (10 Nor-

deste do Brasil e de mais de 400 investi(lores de todo o Pals, filth-
dos a Confederacão Nacional do Industria, patrocinadoril (10 eilCOfl-

tro.
A particiPiicão dos representanteS desta Casa, naquele en-

contno, veio suprir urna grande falta 
(10 p0(1cm piiblico estadual,

inteiramente ausefltc àquela Feira, onde estavam representado
s todos

os Estados do area da STJDENE, demonstrafl do e oferecendo a inves
tidores nacionaiS todas as potencia1idade5 facili(lades e tudo aquilO
(tue porte atrair capitals para arnpliacaO e irnplantacao de novas
indñstrias que possihlitcm oportunida(Ic (IC trahaiho e (IC ap'O-

cm Minas e no Brasil. It preciso que o GovernadOr olhe coin
para o problema da agricultura, a tim de que a populacaO née
venha a passar fornc c não sofra a carestia. It precisO (lar assistêflcia

oricotac0 c, tamlJéifl, crédito fácil no honlelil do cainpO, para que
(t( po;5a produzir e progredir.

Erarn cstas, Sr. Prcsjdente, Sis. J)eputados, as cOfl5i(1

(UY uue 	 rdesejava fazer sobre 0 Bequeimento do I)eputOdo Who

(rcia

I Feira dc 1ii0estldorCS do NordeS1(

U SR . JORGE VARGAS = Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Estainos ocupando esta Tribuna para trazer no conhecin1Cfl

to la Casa C passan as InéOS do Sr. Presidente o relatóri° do
v iagem feita a Fortaleza, Capital (10 Ccará, pela Cornissão Especial
de DeputadOs que comparecera m a I Feira de Investidores do Non-

(leste, corno observadones, para, nesta condicao, tirar as conc1s
(to que podcnia scm aproveitado cm favor (10 Estado (le Minas

Gerais.
Sr. Prcsidefltc, Srs. Deputados, ternos o prazen de encaIilillllal

a V. Exas. o relatóniO da viagein a Fortaleza - Cearã, par partici-

como repi.cscfltante s da Assembléja Lcgislativa (le 'Minas Gerais,

112  I Fcira de InvestidOres (10 Nordeste
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veitamento das matérias-primas locais, visan(lo a inelhorar as condi-
cöes de vida cia zona mais subdesenvolvjda do Pals.

0 que de inlcio nos impressionon foi a agressividade corn
que Os floSsoS irmäos do Nordeste aborciam o problema de carrear
investimentos para sua regiio, organizando-se e preparando-se tee-
nicarnente, para elaborar e apresentar projetos industrials e agrIco-
las de grande envergadura, de modo a oferecer atrativo para os
capitais de outras areas já desenvolvjdas.

Existe hoje, em toclas as capitais do Norcieste, uma mentali -
dade nova e urn estaclo de espIrito coletivo, no sentido de prestigiar
Os técnicos, notadamente os economistas, engenheiros, agrônornos,
contabilistas, biólogos e tocios Os homens capazes dc contribuir para
O desenvolvimento regional e veneer o pauperismo e o desernprego
que aincla caracterizarn extensa faixa do território nacional. Desse
estado de espirito participarn, alérn dos govcrnos estaduais e órgãos
federais de interesse regional, tocias as entidacles dc classe e, o que
é mais importante, as universidades nordestinas, prestigiando e co-
laborando ativamente coin valoroso grupo de técnicos de idade
media inferior a 40 anos, na elaboraco de mais de 200 grandes
projetos, jâ aprovacios e ern fase de implantaç5o, recebendo os irnen-
SOS recursos do Irnposto dc Renda, da ordern de 500 bilböes de cru-
zeiros, ja depositacios no Banco do Nordeste do Brasil, a (iisposiçSo
da SUDENE.

Toda a opiniSo pdblica e toclos os 6rg5os de imprensa e di-
vulgacao da região estilo ativamente ernpenhados neste magnIfico
esforco de soerguimenfo c recuperaç5o econôrnica e social de uma
região que, ate ha pouco tempo, constitula motivo de preocupacSo na-
cional, dadas as conseqiiências imprevisIveis de convulsöcs sociais
que poderiam surgir do grande dcsequilihrio econôrnico-financeiro
entre ela e o restante (10 Pals."

Nesse particular, Sr. Presidente, observamos quc, (lentro de
pouco tempo, Se continuarrnos nesta situaç5o em que nos encontra-
mos, ficarernos corno simples fornecedores de matéria-prima para a
regiSo do Nordeste, considerada como subdesenvolvida.

"Observamos, ate certo ponto suipreendicios, que todos os
Estaclos conipreendidos na Area da SUDENE - Maranh5o, Piaui,
Ceará, Rio Grande do Norte, Paraiba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas,
Bahia fizerarn-se representar, nao so pelos seus governadores e
organismos relacionados corn o desenvolvirnento, corno por suas
entidadcs de classe, inclusive por sindicatos e por suas universida-
des, exihinclo tambérn farto material informativo de suas riquezas
naturais, de suas matérias-primnas, de suas concliçoes infra-estru-
turais de vias de transportes terresti-es e maritirnos, de energia dC-
[rica, (ic condiçOcs urbanas c clitnOlicas, dc mao-de-ohra c dados
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gcoaiicoS ouip1cLos, al(in dc valiosissimnos estudos relacionados
corn a pesca e industrializacCo do pescado. Desse quadro, magnifi-
camente apresentado, larnentavelmefltc estava ausente o glorioso Es-
tado de Minas Gerais que, ao invCs de anclar de chapéu na mao,
impiorando a ajuda ainda incerta para prograrnas em elaboração,
Ieveria constituir, corn a mesma agressividade e entusiasmo dos
nOSSOS irmiios do Nordeste, grupos de técnicos jovens e capazes de
nricntar, claborar e aprovar projetos junto a SUDENE, para que
Minas, na sua area Norte, que constitui urn quinto de sua superficie,
corn urn miih5o de habitantes, possa receber os irnensoS recursoS
(ertos, oriundos do Imposto de Benda, a serern aplicados no Poll-
Ono (i(S Secas . "

() Sr. Aurelkwo Chaves - Nobre Deputado Jorge Vargas.

V. Exa., coin conhecimento de causa de urn homnem atento
ao problema da regiOo mincira inserida na area do Poligono das
Secas, traz ao conhecirneflto desta Casa urn relatOrio da major im-
portância, feito por V. Exa., juntarnente corn os clignos represen-
tantes desta Casa quc compareceram a feira de realizacOeS da
STJDENE. V. Exa., no seu rclatório, fixa urn ângulo da major im-
portância, relativo 0 participacão do nosso Estado na elahorac5o
(IC projetos objetivos, que deveriamn ser encaminhados 0 apreciacão
cia SUDENE. V. Exa. disse, corn muita propriedade, que, ao invés
ilc o nosso Estado se jungir a condicOo hurnilhante de estar solici-
lando recursos da SUDENE, de chapéu na mao, cleveria, na realidla-
dade, apresentar projetos objetivoS que possihilitassern aos Orgãos
tCcnicos daquela autarquia urn exame objetivo, que redundasse cm
beneficios para o nosso Estado. Hojc, inais do quc nunca, o clesen-
volvimento de urn povo, de urna região, de urn Estado, de urn Pals
estO intimarnente ligado, esta umhilicalmeflte ligado ao processo de
(Iesenvolvimento tecnológico desse rnesmo povo. NSo é, efctivarnen-
te, nobre Deputado, corn conversa mole de mnanchetes de imprensa,
nSo é, efctivamente, coin mole, na rnaiOria das vezes, de po-
liticos ignorantes em assuntos tCcnicoS quc cste Pais ha de alcancar
aquele grau de desenvolvirnento e bem-estar social que todos almeja-
mos; e nosso Estado, em particular, que tern urna area relativarnente
grande inserida no Poligono das Secas, está-se marginalizando na ob-
tençSo de recursos para o desenvolvimentO dessa area, em decorrên-
cia, muitas vczes, da omissão do poder pdblico, que nao tern voltado
suas vistas, de maneira objetiva, para o assunto, lirnitando-sC a con-
tentar-se passivarnente corn manchetes de imprensa. alegando a
marginalizacSo do nosso Estado.

0 que C preciso, nobre Deputado, como V. Exa. bein fi-isou
no seu excelente relatOrio, é quc o nosso Governo voile as suas
vistas para o problema, de maneira objetiva, procurando, através
tie tCcnicos competentes e ahalizados, elahorar projetos que estejamn
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em sintonia corn OS prohitmas (in rcgia() Iuineita inseiida on Area
do Poilgono (las Secas; quc encarninhe esses projetos em tempo
habil e quc Os clefenda, corn scgurança e teenica, naquele órgäo
federal. Louvo, portanto, nobre Depittado, o rclatório clue V Exa
fez e traz ao conhecimento desta Casa, na certeza de que ele evi-
denciará urn valioso suhsidio porn esta Assernhiéia, no exame que cia
deve fazer deste assunto, que é de capital importância porn o de-
senvolvirncnto do flOSSO Estado, 011e deverA ser harmonioso em
[odas as suas rcgiöes Serve dc, tarnhérn, corno uma aclvertência
ao Pocler Executivo, no sentido de que, ciente do que V. Exa.
revela, objetiva e claramente, corn rlados coihidos in loco, possa,
(IC agora em diante, voltar suas vistas para o prohiema tecnico no
elahoraçio de projetos a serem encaminhados a SUDENE e nao se
contente apcnas em se localizur nas manchetes de jornais, a niegar
que Minas está marginalizada.

0 SB. JORGE VARGAS - Agradeço 0 aparte (Ic V. Exa.,
(UC vcio (lar hrilho a este modesto relatório que apresentamos.
Aproveitarnos a oportunidade para dizer, também, que a mentali-
dade que encontramos no Nordeste, hoje, é esta de suhstituir o
empirismo pela técnica; é a mentalidade jovem de técnicos de idade
inferior a 40 anos, do gabarito (10 grande te 01(0 que (( I )eputad a
Aureliano Chaves.

Continu'ndo a leitura (10 i'eiatoiio

"So SC po(le conipreender a preferênciu de investimenlos em
outras areas (10 Nordeste, fora tie Minas Gerais, ii fal La de proje-
tos bern elabotados e aprovados na SUDENE, urna vez que a re-
gião mineira do Poligono apresenta, incontestavelmente, melhores
condicOes (IC localizacão, por se encontrar ligada por excelentes To-
(lovias, ferrovias c vms fluviais (IC navegacao ao prOprio Nordeste
e ao grande mercado consuniidor (10 Centro-Sul do Pals, além dc
oferecer possibilidades tie exploração (IC variada garna (IC matérias-
-prilnas, (IC energia eletrica e agua abundantes, bern corno de ni50-
-dc-obra farta e barata. Ao invés (IC Os mineiros SC prcoCupurern,
pelo menDs no mornento, corn a arnpliacao cia area mineira do Po-
ligono (las Secas, melhor seria concentrarern esforcos c se prep
rarem para conhecer meihor a SUDENE, o Banco do Nordcstc t
outros OrgSos federais (IC cariter regional, capacitan(lo-se, através
de projetos aprovados, iara receherern Os investilnentos que supri-
marn 0 sul)(Ieserivoivirnento e a miséria (IC grande parte de nosso
territorio. A SUDENE, porn os mineiros, não pode mais constituir-se
em muro de iarnentaçöes dos dernagogos e incapazes on em reaiida(le
tao clistante e intangivel para urn povo que tern em sell zonas
t5o pobres e subdesenvolvidas, como as mais pobres e subdesenvol-
viilas do \ordcstc 0 mais grave, em todo esse episodio (Ia a11sé11-
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cia (IC Minus tias 1caIi(Ia(IC5 c das fontes de recursoS do SUDENE,
é que os próprioS investidores da Rcgião Centro-Sul do Pais estão
preocupados em sober por que apeflaS (lois projetos (IC Minas, entre

mais de 220, estSo aprovados pela SUDENE, urna vez que, para o
Sul, é inuito mais côinodo e interesSante investir em Minas que no
longinquo Nordesle. Devernos confessar-nos omisSOS e dar a mao
a palrnatória, pois a culpa nSo cabe a nOSSOS irrnSoS nordestjfloS,
aos orgSoS regiOflaiS de desenvolvimento on aoS inclustriaiS que
tern grande soma de redursos depositadoS no Banco do Nordeste.
Cabe, sun, ñnica e exclusivameflte, no desinteresSe, a inépcia e a
pmofunda ignorância dos mineiros corn relacSo 0 SUDENE e as

iln(flSiIS potencialidades do nosso Norte.

Assim é que o MaranhOo 30 teve oito projetoS aprovadoS, corn
iovcstimento aproximado de três bilhöes de cruzeiroS o Piaui, Onze
pmojetOS, corn oito bilhSes; 0 CearO, 42 projetos, corn 27 bilhöes; o
Rio Grande do Norte, seis projetos, corn 16 hilhöes; a Paraiba, 25
projetos, corn 13 hiihöes; Pernambuco, 84 projetos, corn 205 bilhôcs;
Alagoas, 15 projetos, corn cinco bilhoes; Sergipe, sete projetoS, coin
11 bilhoes; Bahia, 45 projetos. corn 200 hilhSes; Minas Gerais,
apcnas os projetos do FRIGONOBTE, corn 750 milhSes cia SUDENE,

ica de derivadOS do enxofre a ser estabc-
e o da MATSULFUR, fObr
ieci(la cm Montes Claros."

0 Sr. Carlos Megale - 
Deputado Jorge Vargas. Aiguém 30

orte e quC 0 presente é
t1isc clue o passado é frio corno a m 
quente como a vida. 0 passado é sirnbolo de traclicOo, inns nOs n5o

(levernos viver do passado. V. Exa., no magnifico relatóriO que
estO apresentandO a Casa, acaba dc denunciar, para nossa tristeza,

SC 
nOo Para a vergonha dc Minas Gerais, que o Governo nSo se

fez rcprcsCntar oficialrndfltC na reuniSo que se realizou em Forta-
leza, onde assuntOS dc intercsSes gerais foram tratados, assuntoS
clue exigiam, certarnentC, técnicos, homens afeitos nos problemaS
que nos afligern c que afligem, em particular, nosso Estado. A ad-
vertênCia que V. Exa. faz, estou certo, hO dc ecoam no PalOcio da

Liberdade, ondd S. Exa., o Governador do Estado, engenheiro dos
rnais capazcS, daqui para frente nSo SC esqueCerO dc fazer Minas

representar-Se cm congreSSOS oil reuniOeS como essa. VivemoS,
cot-no disse V. Exa., desgracados e de chapéu no mOo. Como apar-
teou o Deputado AurclianO Chaves, nOo acliantam mancheteS nos
lorna's, é preciso que sejalnoS objetiVoS. Sou, cornO V. Exa., homem

(10 Norte (IC 
Minas e conheco aquela rcgião; tcrnos muitas cidades

e muitos quilometrOS quadrados incluidos no Poligono (las Secas.

Entretaflto, outros que lutam também corn essas mesmaS di-
ficuldadeS tern sido benefiCiado S. E nós perguntarnos por quC?
Porque têin sabido reclanTiar objetivamente; porque tern cuidado do
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caso; porque mobilizarn - corno V. Exa. (liz urna equipe (IC
técnjcos, corn a idade maxima de 40 anos, clamariijo pelos direitos
daqucia regiiio e (le setis coestacluanos. Entretanto, Minas Gerais
Continua a rnargern.

Nao é possivel que nós, que conhecernos o sertao de Minas,
que conhecemos as necessiclacics daqucla gente, po.samos continuar
vjvendo bucoljcamente, ouvindo apenas os monjolos nas noites en-
luaraclas e frias. E preciso que, rcalmentc, vozes como a dc V.
Exa., que sempre esteve atento a defesa dos nossos coestaduanos,
levantem-se nesta Assembléia e, daqui por diante, n5o passemos
mais peio vexame lie ouvir urn relatório como este a cuja leilura
V. Exa. procede e n5o tenharnos mais a tristeza dc saber que
Minas nibo se fez presente. 0 brado lie alerta quc V. Exa. lcvanra
neste momento, por si so, vale por uma legislatura inteira.

Felicito, pois, V. Exa. pelo rnagnifico trahaiho que lb reali-
zou, juntaniente corn Os sells companheiros (IC Cornissbo, c confi()
em Deus que da próxima vcz Minas nibo ficará lnarginaiiza(la.

JA é tempo de reagirmos e fazermos ho poe o nosso valor,
o valor do nosso Estado.

0 SR. JORGE VARGAS -- Agradeço o aparte (IC V. EXa.,
que, como digno representante da area mineira da SUDENE, traz
ao men modesto relatório urn magnifico sul)sI(Iio.

0 Sr. Batista Miranda Nobre Dcputa(10 Jorge Vargus, estou
ouvindo, corn a ma jor atençiio, o rclatório a cuja leitura V. Exa. pro-
cede neste inoniento, e que é a resultanic do trabaiho Clal)orado pciu
Cornissão que compareceu ao congresso de investidores nacionais
c estrangeiros, na cidacle de Fortaleza.

Antes de emitir o meu aparte, desejaria que V. Exa., se pos-
sivel, me prestasse uma inforrnaçbo: V. Exa., nos contatos quc au
rnanteve, apurou aigurn investirnento (la Companhia Vale do Rio
Doce no Norte e no Nordeste?

0 SR. JORGE VARGAS - Respondendo ii pergunta de V.
Exa., inforrno a Casa de que a Vale do Rio Doce, que do nosso Estado
[ira recursos mincrais, a falta de projetos (Ic intcrcsse dc Minas,
na SUDENE, investiu soma superior a 3 bilhbes (Ic cruzeiros em
projetos cia Bahia.

0 Sr. Batista Miranda V. Exa. sabe, nobre Deputado
Jorge Vargas, quc nSo pucle integrar essa Comisso, pois tinha
compromissos a atendcr no interior. Lembrej, entbo, a V. Exa.,
a conveniência de representar-nos junto bqucle conclave, e 0 seu
norne era o mais indicado para isso, por ser urn homern do Norte
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(IC Minas. Verifico ([tic a minha lemhranVa realnientC ecooU (Ta
incihor maneira possivel, pois V. Exa. nos traz urn trahaiho que
é serio C que, scm (luvida, significa uma advertêricia das mais
oportunas ao Governo do Eslado.

Descjo, entretanto, nobre colega, (lar colaboracao pblida ao
trabalho que V. Exa. apresenta c (lizer quc nós, os hoinens pa-
l)Ijcos (Ic Mines, precisamoS, urgdntemente, voltar a nossa atencão
pare o grave prohierna cconÔrniCo, social e politico do Estado.

Minas Gerais é hoje, no Brasil, o Estado quc ofcrece 0 major

indice (le crescimento (lernografico, superior mesnlo ao apresenta-
((0 pelas provinciaS mexiCaflaS quc, compOfl(l0 aquela grande na-
çiio, oferecem 0 maiOr crescimento (lemografico da America do
Norte. Pois bern, Minas Gerais, considerada como unidade provincial,

oferece uiTi crescimento (Icrnografico superior 80 daquelas unida-

des mexiCaflas.
AtingimoS, cste ano, cerca (IC 4% sobre a populacão atual.

Existe urn trahaiho, claborado por técnicoS (10 Banco (IC Desen-
volvjmefltO, que exflresSa essa reali(Iade nua c crua, alCrn de desa-
fiadora OSO so ao Governo (10 Estado, aos homens phblicos c a
todos que tern responsabilidade por Minas, mas, sobretudo, OOS
hornens que governam o Brasil.

Esse trabaiho prevC, pare daqul a trCs anos e rneio, urna po-
pulaçao (Ic 15 milhbes dc habitanteS para 0 flOSSO Estado, isto é,
o (lobro (Ta populacão da Suécia. Para essa populacSo, Sr. Depu-
tado, n5o temos ainda equacionado 0 problema (Ia prodUcib() all-
mcntar; nbo [cmos equacionado o problerna habitaCioflal nern o
problema do mercado (Ic trabalho. Por 81 poderia V. Exa. ver o
que serb o Estado (Ic Minas daqul a Ws anos, se seus honiens p0-

b
licos ficarern voltados para as discusSOeS ern torno da politica-

gem municipal e n5o se alertarein Para o (lever quc tern (Ic de-
fender este Estado e, consequentement e, o nosso Pals. A história
cstb al, tanto no passado (listantc, corno mais receflterndflte, a pro-
var que, toda vez que Mines Gerais se perturba o Brasil também se
perturha. V. Exa., portanto, merece, na data de hoje, a nossa so-
lidariedade, os nossoS aplausos.

O SR. JORGE VARGAS - AgradecO o aparte (Ic V. Exa. e,

em complementaca o ao que informou sobre o creScirnento demo-
grbfico (Ic Mines, desejo dizer que trouxe do Nordeste dados que
indicarn que aquela Area (10 nosso Pals estb, hoje, corn urn indice
(Ic desenvolvirnento superior ao (10 Estado (Ic Mines Gerais, tenden-

(10 a aumcfltar a diferenca corn rclacSo a este.

0 Sr. D61tn CanabroVu	 Nobre DeputadO Jorge Vargas,

nbo foi surpresa para nOs a 	
do rclatOrio que trouxe (Ic
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sua viagem de observaçSo ao Nordeste, no que lange a aluaçao,
naquele setor cia vida brasileira, da SUDENE, porque já conhecia-
mos seu senso de responsabjjjdacle e sua agudeza de espirito.

Nohre Deputado, gostaria (le saber se o Governo dc \linns
Gerais, nessa reuniSo cia SUDENE, fez-se representar corn algum
projeto, algum estudo e se houve trabaiho no sentido de se ampliar
a area mineira do Poligono das Secas. Este é urn assunto dc vital
irnportâncja para minha rcgião, pois lá vivemos corn a esperançj
nas prornessas de que a area do Poligono (las Secas chegue ate nos,
W Curvelo. Quo trabaihos cst5o sendo feitos nesse sentido? Já se
baixou ate o salário minimo dos operários daquela regiSo, sob a
alegaçao de que isso iria facilitar a ymca de indt'istrias para nossa
cidade. V. Exa., que foi urn observador desta Assembléia na reu -
niSo cia SUDENE, e que trouxe urn relalório minucioso, poderia (lar
a resposta a estas indagaçOes, que säo indagaçoes de 10(10 o povo de
minha terra.

O SR. JORGE VARGAS - Responclenclo ao aparte (10 nobre
Deputado Dalton Canabrava, quero (leclarar que tive 0 desprazer
dc verificar, do certa maneira ate humilhado, que o Governo de
Minas nSo se fez representai na I Feira dos Investidores do Nor-
deste. Naquele conclave, n5o tivernos noticia (le qualquer trahallio
no sentido dc arnpliacSo cia area do Poligono das Secas e, apesar
de pertencer tambérn, por tradiçSo e por sangue, a area próxinth
do Poligono, digo, corn toda sinceridade, que sou contrãrio, pOlo
menos no mornento, a extens5o dessa area a outras cidacles do Es-
taclo. Porque, se ate 0 mornento nossa incapacidade para carrear
recursos para Minas se fez sentir em area menor, seria ma jor ainda
a nossa falta so a area fosse ampliada. Acho mais necesséria a
arregirnentacSo (IC todo o pocler pablico de Minas e clas forças do
Estado, no sentido de que, através do técnica e de sangue nowo,
possamos aprovar projetos na SUDENE e ampliar a aplicaçao de
capitais no Estado, pois n5o é possivel que, em 500 hilhöes de
cruzeiros já aplica(los, Minas tonha participaç5o inferior a I hi1ho.

o Sr. Dalton Caiiabrcwo - Nobre Deputado. Eu não quero
cliscutir corn V. Exa. os méritos da extensSo do Poligono das Secas.
0 que eu quero é mostrar ao povo mineiro que ele está sendo enga-
nado.

O SR. JORGE VARGAS - Concordo corn V. Exa.. NSo Iio
qualquer trabaiho no sentido dc arnpliaçSo da area do Poligono
das Secas, on visando a apresentaçiio de projetos para 1)eflefiCiar
o Estado do Minas Gerais por parle do Governo mineiro.

O Sr. Dalton Canabrava - 0 que precisarnos frisar é a falta
de cuidado e de interesse do Governo mineiro, que nSo cuidou do
defender os interesses da area que já existe.
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0 SR. JORGE VARGAS Eu solicitaria aos nobres colegas
quo fossem mais beeves nos apartes, porque nSo conclul ainda a
leilura (to ielatoriu, e oo tempo esla pal'a esgolar

() Si. 1>alislo Jljraoila Ape nas para dar Cnfase a esSe cres-
ciinento deniogréfico alarinante (IC Minas, (10 que talvez a Assem-
bléia nSo saiba, informo que 45% da populacSo, se não me faiha a
rnemória, tern idade inferior a 15 anos. NSo ha obra planificada de
Gov dfl0

() SR. JORGE VARGAS 	 Informo a V. Exa. que a percen-
tag( on ( dc 60% ahaixo de 15 anos.

() Sr. Batista Miranda Eu então retifico, para ficar de
acorolo corn V. Exa., e fico ainda mais perplexo, porque não sci
corno encontrar soluçSo para a gravidade do problenia social, poli-
tico e econômico quo al está. Anteontem, dizia isso ao Sr. Gover-
nador na prcsenca dos Deputados Aureliano Chaves, JoSo Bello e
Athos Vieira. Fazia sentir a S. Exa. quo é (10 todo infrutifera, quo
n5o produz qualquer resultado a administracSo do Estado quo SC

prende a linha clássica adotada ate hoje, isto é, fazer Minas Gerais
permanecer na condição dc vaca iciteira e de produtora de maté-
i-ias-primas para aliinentar o Brasil. S. Exa. estava no dever dc sair
os praças publicas e, para tanto, contaria corn a unanimidade desla
AssemblCia. para (lenunciar e proclainar tudo isto ao Brasil.

0 SR. JORGE VARGAS -- Agradcço 0 aparte do nobre Depu-

tado. Ouco o Sr. Délson Scarano.

0 Sr. Délson Scarano - Felicito V. Exa. por trazer para esta
Casa urn discurso do tao magna importancia, e prorneto see breve
em meu aparte. Apenas qucria solicitar a V. Exa. quo me informas-
so quando foi realizada a primeira feira da SUDENE, porque V. Exa.
osla falando sobre a segunda.

0 SR. JORGE VARGAS - V. Exa. está enganado. Falo sobro
a primeira quo so rcalizou e informo que o primeiro encontro de
interessados da SUDENE foi realizaclo em Montes Ciaros, no Governo
passaclo, corn a prcsenca de todos Os governadores do Nordeste.

0 Sr. Délson Scarano - Nobro Doputado, estou aqui para
olizor da oportunidade do discurso dc V. Exa., que vein ao en-
contro das preocupacöeS do Governador do Estado, pois ha faita de
pianos em Minas.
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No entanto, S. Exa . , o Sr Goveinador do Eslado, ciente de
que os minguados recursos (IC nosso Estado, (IC nossa arrecadaçäo,
no tcrão condiçöes de fazcr corn que o Estado saia (IC sua situa-
çäo de pern11ia, eiaborou este magnifico piano que foi apresentaclo
As autoridades federais, quc é a rccuperaçiio do Noroeste mineirc,
rcgião quc V. Exa. tao brilhantcniente representa nesta Casa. E
devo clizer niais que o Sr. Governador cstá preocupado em pianifi-
car a icgiäo de Furnas e de Peixotos e muitas outras rcgiöes. Os
técnicos (Ia untiga Secretaria (IC Desenvoivimento (ledicam-se diutur-
narnente a clahoraçao de pianos, o que vein ao encontro (10 que quel'
V. Exa.

0 SR. JORGE VARGAS E (IC se lamentar que V. Exa.
argumente dessa maneira, quando Minas nem se fez representar em
encontro do mais alta iniportância corno esse, onde estiverain pre-
sentes rnais (Ic 400 investidores (IC to(lo o Brasil, no qual muitos es-
tiverarn a procula (Ic proetos de Minas, para aqui inverter seu di-
nheiro.

0 Sr. Délso,i Scuiuio -- TA1as V. Exa repi'escntou Minas.

0 SR. JORGE VARGAS Sim, cu estive Ia, corno represen-
tante (Ia Casa, mas 0 Governo (Ic Minas, o Executivo, é que (leveria
f'azer-se representar, porque ele teria condicöes para atrair os in-
vestidorcs e oferecer as nossas condicoes para a irnplantaçao (le in-
distrias

0 Sr. I)élson Seruno - i\las a preocupaca do Governo é
fazer os pianos pal'a atrair OS investidores

0 SR. JORGE VARGAS - Sc	 CSSO a prcocupaçao do Go-
verno, tern cIa o men inteiro apoio.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, prossigo na leitura (10 IC-
iatório:

"Diante desse quadro, que dcmonstra a nossa pobreza ate para
soiicitar aquiio que seria nosso (lireito, é desnecessário qualquer
comentãrio, pois 0 mesrno por Si so responde pela ausência de Mi-
nas da arrancada desenvolvimentista que avassaia todo 0 Nordeste
hrasiieiro.

Pcia (liscriminação, abaixo, dos projetos já aprovados, po-
demos verificar 0 enorme prejuizo que Minas está sof'rendo, pois
muitos (Ides oqui (leveriam ser implantados
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Olcos, gordulas vcgctais c sabOcs --- 6 indiistrias
Fluidos para freios e aproveitamellto do caju - 2
Sacos c telas (le malva c juta - 1
iicncficiamCfltO (IC 'aI'I'OZ C algO(iao - 2
lkneficialneflto (IC cera (Ic carnaüba - 3
CariadC_ac1icar e industrializacao (Ic subprodUtos - 2
1laç6es - 4
Fi'igorificoS e derivadoS - 4
Bcneficiameflto de mandioca e milho - 3
licneficiamento de algodão - 8
PaI)elae - 1
Piodutos cerâmicOS - 2
Tanques e estrutUraS metálicaS - 1
Fiacão e tecelagem de algodão - 14
Cirnento - 4
Tijolos, IdEas e manilhas - 1
Lcite, seus derivadoS e tortas - 7

Calcados - 3
Ileequiparneflto e equipameflto industrial - 2
Fogöes - 3
L1, arame e pó dc aco - 1
Fabricacão de soutiellS e corpeteS - 1
BeneficiamentO de milho - 1
Pregos - 1
MaquinaS de costura, radios e motores elétricos - 1
Laths - 2
ProdutoS prensados de madeira 	 I

Tintas e vernizes 	 3
Colchöcs (Ic mobs eI16vel estofados - 1
ConfecçödS de roupas - 7
BotijöeS par gas - 1
Beneficiameflto de sal - 1
ExploracãO da pesca em geral - I
Ferros para engomar, resistêflCias elétricas etc. - 1
Raspa dc mandioca - 1
Tubos plásticOs - 2
Beneficiamefl bo de sisal - I
Cordas e cordéis de agave - 2
Transformacã o de mineraiS näometálic0S - 1
Implementos agricolas - 1
Prcmoldados de cimento arma(lo - 2
Celulose e papel - 4
Fios de algodão - 3
Construcão de barcos pesqueil'OS - I
Radios e televisOres - 1
Refinacäo (Ic acacar - I
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Acumulaclores elétricos - I
Cohertores de algodiio - 1
Artefatos de borracha - 1
Parafusos, porcas e pinos -- 3
Fosfato bicálcico, soda Cáustica e Ilipoclorit() (le
Fabricacao e montagein de carrocerias
Geladeiras - I
Sacarias e derivados -- 2
FOsforos - 1
Arame farpado - 1
Vidros soprados e prensa(los -
Banana em p6 - 1
Fécula (Ic niancjjoca e fai'inha (ft milho - I
Borracha sintética - I
Doces e conservas - 1
Produtos refratãrjos - 1
Alcool etilico e butano 	 I
Sacos de papel - 1
Utenslijos doméstjcos 	 I
Ladrilhos - 1
Leite em p6 - I
Benefjcjamento de rnadejra - 2
Gráfica e litografia - I
Cerveja e refrigerantes - 1
Beneficjamento de frutas - 1
Isolamento e equiparnento (IC refrigeraçjo - I
Plásticos a base de Slyreper - I
Cauda de lagosta crua 	 2
Embalagens metálicas - I
Metais sanitárjos - 1
Pilhas secas e congêneres - 1
Industrializacao de calcãrio - I
Fitas de ago 	 1
Condutores elétricos - 1
Mármores e granitos - 2
Vidros óticos - I
Tubos para irrigacão - I
Indüstrja automobjljstjca - I
Carvão ativo - 1
Fibra de coco - 2
Refrigeracao - I
Negro de fumo - 1
Ferro-liga - I
Extraçao e calcinacao de magnesita - 2
Chapas N000pan e Formipan - 1
Chapas e artefatos de amianto - 1

TransnhisSS para a1uIuinaS pesadas - 1
Aviários - 1
Extração de mangaflês - 1
Sacos plásticos - 1
Embalagern industrial 	 1
OxigêniO - I
Ferro mangaflêS, ferro silicio e ferro sjlicio-maflgaflês - 1
Fluido para solcia ao arco subiiiei'SO - 1
Foihas_de-flafldreS e chapas finas 	 1
Ilorracha natural 	 1
Pecuária bovina 	 1
ModernizacãO da lavoura - 1
Total - 187 - fora algumas de que nos faltam dados.

1 necessário destacar que as subscricöes de capital das eni-
presas aprovadas pela SUDENE são feitas mediante açöes preferen-
dais (scm direito a voto), não podendo haver transfcrência durante
10 anos, o que representa desfrute excepcional (IC dinheiro para o

desenvolvimento."

() Sr. Dalton Ganabrava - V. Exa. me concede urn aparte?

O SR. JORGE VARGAS 	 Corn muito prazer, Sr. Dcputado
1)iiton Canabrava, conCC(Ierci aparte a V. Exa. após o aparte (10
Sr. José Maria Magalhães.

o Sr. José Maria Magallides Houve por bern V. Exa. con-
vocar, por interrnédio (le urn rcqucl'ilfleflto, a rnanifestaciio (lesta
Assembléia sobre a I Feira de InvestidoreS do Nordeste. V. Exa.
Ia está colhCfl(lO Os louros dessa iniciativa, pOrque, atraVeS (IC

publicacão feita pela iniprensa, da cntrevista (le V. Exa., 0 flO-

bre colega dispôs, em linhas reais, a situacão relativa a influência
da SUDENE em nosso Estado. Mas, além disso, V. Exa. hoje foi
aparteado por vários colegas nOSSOS que, nesta Casa, tern debatido 0

assunto da economia e do desenvolvimefltO do nosso Estado.

Nobre Deputado Jorge Vargas, tendo tido a honra de parti-
cipar da Comissão, como elemento indicado pelo MDB, que cornpöe
a Oposicão nesta Casa, podemos testar tudo aquilo que V. Exa.
traz no sell precioso documeflto. E temos certeza, Sr. Deputado,
de que esta posicão da Assernbléia Legislativa que, através da sua
Presidência, nomeoU a Cornissilo, de acordo corn o seu Requeri-
mento, pode ser realmente entendida pelos nOSSOS patricios como
urn ato da prcsenca (lesta Casa naqucie congresSO. Portanto, a As-
embléia não ficou omissa, porquantO, através desse relatório, cia

alertará o Sr. GovernadOr do Estado sobre as condicöes que tern
o Estado de Minas para pleitear, junto a SUDENE, aquelas verbas
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Em rclaçäo a isso, posso informar que a Cia. Cervciaria
Brahma dcixoU dc aplicar, no nosso Estado, mais de 2 bilhOes de

cruzeii.OS, por falta (IC proeto (IC cervejaria apresentado on aprova-
do pela SUDENE Por essa razilo, já cstâ instalando uma cerveja-
rio na Bahia e outra no Estado de Pernambuco.

A aprovacãO, pela SUDENE, de trés proictos agricolas e in-
(lustriais, de inVCStlifl° superior a oito bilhOcs de cruzeil0S, den-

tro (IC novas noriflaS estabelecidas ha menos (IC 40 (has, é prova
bastante da scriedade e dii vontade de urn povo que quer e sahe
procUral o scu lagar no procesSO de criar ocupacão c riqueza.

Enquanto 0 Nordeste aprova projeto de interesse agricola em
10 dias, Minas, ate hoje, na(ia tern apresentallo, a nao ser fruto de
iniciativa particular, (IC homenS (IC empresa do Norte do Estado,

auxilia(lOS pelo Banco (if 
DescnVOlVimi11t0 (10 Estado.

Resta-nos, p0r justiça, prestai a nossa calorosa homenagelfl
aos nordestiflOS pela sua bravura, pela sua capacida(IC if luta e (if
trabaiho em beneficio do Brasil, vencendo preconceitoS e tradicöeS
sccularcs, palo lihertar da miséria, do subdeseflVolviflhento C (lii

estagnacão social, grande area do Pals.
Infelizmente, Sr. Presidente e Srs. DeputadOs, a ComissãO

que constituimos, alérn da constatacao (IC urna triste reali(lade que

urge ser corrigida em flosSo Estado, não pôde trazer rclatório oti-
inista do que viu, sentlU e observoli (los extraor(Iiflarios aconteci-
mentos que cstão sacu(lifldo as energias e a capacidade de grande

pane (10 povO 1)rasileiro.
Que Minas vcnça, if uma \CZ per tO(laS, a inércia, a descren-

ça e a ignorânCia de nOSSOS pioblelnaS i'egioflaiS c iiigrcSSe de corpo
c alma na grande jorna(ia (10 desenvOlViuleflto, que será a garantia
(la prosperidade e da independêflcia (IC nosso povo.

Como mC(lida concrcta a ser tomada coin urgenCia, sugeri-

IIIOS 
scjam arregirneflta(10s todos os orgãOS mineiroS rcspoflSáVels

pelo deSenvolViInCntO, no sentido de meihor conhecerem e aplica-
rem as técflicaS e Os proceSsOS (lii SUDENE para a aprovacão (IC pro-

jetos do irilercssc if Minas, evitan(lo, ainda a tempo, que 0 flOSSO

Estado continue infenioiizado c estátiCo diante da nova muntali-
(lade que se propOC a veneer 0 atraso e a pobreza de grande parte

(10 Brasil.
Não é mais possivel a pei.rnanênCia (Ia in(IOlêflCia, da huro-

Cracia, (to descoflheeifluflbo (las solucOeS reals que cstão scnlo dailas
pelos jovenS técnicoS do Nordeste a problemaS ate ha pouco tempo

Consi(lenados insuperavei s E necesSãnia, antes de tudo, mentalida-
de jovem, nacioflaliSta c rcvolucionarm, para recolocar Minas no
lugar que the pertence por tmadicao e por (lireito, como herco dos
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que serão canalizadas em beneficio da lJpulacdo Inais empobreci-
da do nosso Estado. 0 relatório que V. Exa. traz ja foi discutido
pelos meus nobres antecessores que o apartearam. Tenho certeza
de que, através desse relatório, a Assembléia de Minas tomarã p0-
sição, no sentido de alertar o Governo para que tome providên-
cias imediatas, par que a SUDENE possa realmente auxiliar nosso
Estado. 0 trabalho que V. Exa. presta é relevante. Na parcela da
nossa contribuição, estamos cOnscios de ter cumprido corn o
nosso dever. 0 relatório (le V. Exa. espeiha, tainbérn, as nossas
mais sinceras manifestaçoes. V. Exa. pode estar certo de que Minas
Gerais saberá ser grato a iniciativas desta natureza.

0 SR. JORGE VARGAS - Agradeço publicamente a V.
Exa., não so pelo magnifico aparte, mas pelo auxilio que nos den
na elaboracão deste relatório, que rprescnL, nosso Irahaiho naque-
Je conclave.

0 Sr. Dillon Ccrcabr.'! - I)escjaiia saber dc V. Exa se
nessa reunião poder-se-ia ter conseguido alguma coisa de concreto
em favor da recuperação do Vale do Urucuia, pois tanto alarde tern
feito o Governo a respeito dele e, no entanto, na minha opinião,
o Governo se omitiu no momento exato em que poderia ter feibo
algo em favor desse Vale.

0 SR. JORGE VARGAS 	 Nio foi, nern seria possivel, porque
a zona (to Urucuia não Se encontra (lelineada dentro da Area da
SUDENE.

Eis o que (liz o relatório:

"Quanto aos órgãos de desenvolvimento federais, não é pre-
ciso falar, pOiS Os mesmos estäo i (lisposiciio de todos Os seus
jurisdiciona(Ios c manifestarn a sua estranheza pela maneira corn
que Minas sempre reclama, scm apresentar nada de concreto que
justifique iflversOes indiistriais cm flOSSO Estado.

Neste particular, devernos ressalvar apenas a iniciativa de
hornens de empresa dc Montes Claros, Coração de Jesus e (ic outros
municipios do Norte, aRm de alguns poucos investidores (le outras
regiOes do Estado.

A falta de projeto.s, apl'ova(los ou apresentados, (IC interesse
direto de Minas se faz sentir (IC maneira tao alarmante, que inves-
tidores silo obrigados a aplicar os recursos depositados a ordem da
SUDENE em projctos (Ic outros Estados, COfflO já fez a Cia. Vale
ilo Rio Doce, aplicando urn inontante superior a 3 bilhOes de
eruzeiros."
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ideais de indepcndêncja e de liberdid 	 ais
estes sern produção de riqueza e scm prosperidadc ,não se confor-
manclo mais o nosso povo em scr sinipics (xpol'Ia(Ior de matéria-
-prima, quando ' nos lauios lux (xpurlai a[6 [écnicos e
energia elétrica

E born leiiibrar an povu quc i\iii , kpois (IC F'urnas e Trés
Marias, continua exportan ( 10 cncrgia elétrica para industrializar as
mesmas matérias-primas que exportamos para outros Estados e
que recehernos (IC volta como produtos manufaturados que deixa-
ram grande soma de Imposto sobre Venclas e Consignaçocs na terra
onde foram industrializados.

Vejam V. Exas. que Minas se empobrece, enquanto cxporta
energia elétrica e matérias-prirnas para dnriquecer outros Estados.

Antes de terminar este resurnido relatório, devemos ressal-
tar o carinho e as atençöcs (IC que foinos curnulados pelas autori -
dades e pelo povo cearense, de rnaneira especial, pela Assembléia
Legislativa daquele grande Estado.

Ao encarninharmos este relatório a V. Exa., Sr. Presidente,
solicitamos a Cam que se una, aciina das siglas partidárias, acima
de OposiçSo e SituaçSo, para fazer corn que o Governo mineiro di-
narnize suas forças c faca corn que a SUDENE e todos os órgãos do
Nordeste sirvarn realmente a Minas, porque o que vem acontecendo
ocorre, comb já disse, por nossa culpa, corno(Iismo, inépcia e corn-
pleta ignorãncia dos 1)rohlefllas quc assolerhain grande parte de
nosso Estado.

***

ACUS(.'eOeS Iiijuslas

A SEA. MARTA NAIR MONTEIRO -- Sr. Presidente e Srs.
Deputados. Encaminhando o Projeto 3.705/66, (10 I)eputado
Manoel Costa, que (iá a (lenorninaçSo de Pedro Silvestrini ao Col6-
gio Cornercial (IC SSo Lnurenço, querculos (lizir qUe somos favo-
ravel ao mesmo.

Aproveito a opor[unidadc que se Inc oferece, para tratar dc
outro. assunto de magna importancia.

I-Ia Deputado que passa uma legislatura scm nada apresenlar
de objetivo, de concreto, de construtivo.

Ao final, aproxiinando-se as eleicôcs e em desespero de causa,
tenta, por todos os modos, charnar atcncSo sobre si, mesmo que,
para alcançar seu objetivo eleitoreiro, tenha que atingir a honra
(ic quem tern urn passado e urn presente acirna de quaisquer sus-
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peitas, a prova de qualquer IPM, digno somos forçados a
dizer - de nossa con(iicãO de mae e de mestra quc tern, corno ñnica
gloria, o norne honrado que legarO aos fithos.

Neste mnomento, o Sr. Govcrnador C nOS estarnOS sendo, de-

rnagogiCarnentc, acuSa(lOS por urn Deputado (IC haver S. Exa.,
o GovcrnadOr, a pedido nosso, antes (las eleicOeS, enviado a Assem-
hléia Legislativa Mensagem solicitando autorizacão para doar a As-
sffliaçLlO de ProfcssorcS PrirnárioS (IC Minas Gerais 80 milhöes de

(ruz(m1ns par aquisicSO de sua sede.
Por partes, iremos refutando as male(IicêflciaS que, se fossern

fun(ialnefltadaS, teriam sun raz5o: a sede pleiteada n5o é para urn
social, como diz a Mensagem. NSo é uma sede para reuni6es de
(Iancas ou par qualqucr espécie de higiene mental, que jâ a jus-
tificaria, dado o mcrcciiTiefltO de nossas mestras, SCU (lesgasic, sua

pobreza.
A sede que ora pleiteamoS destina-se aos servicos administma-

tivos, assisteflCiaiS e de expansSo cultural. Como vernoS, geralmen-
Ic, a Capital é o ponto de centralizacSo politicOcUltUma1ah15t1'
tiva e classista que irradia todas as orientacOds. Aqui estão a sede

(10 
GovernO, os sindicatoS, as associacOes (le classe. Neill por isso

ficam nrnrginalizados Os mineiros do interior, Os sindicaliZados,

OS asso(iados
Tanto usufruirSo (Ia se(ie professoraS (in Capital, cofll() as do

intcliol, pois eta abrigarO, corn rnelhorcs cofl(licOCS de tmabaiho, a

cflti(la(lC 
que tern propugnado brava e ardorosamente por todas, in-

(1 isc l irnirla(iamente. Senão vejamos:

a) ali funcionará todo o scrvico de inscriçOeS e fichOrio
de associadaS e confeccão de carteirinhaS (le identificac5o;

h) na sede funcionarâ 0 servico procuratOl'io gratuito,

corn (liversas funciOnOriaS, atualrneflte 50 j)rccarregadas corn o volu-

me de clientes

c) ali funcionarO o nosso scrviço rné(iiCo, gratuito, corn (lois
consultórioS, corn o colposcóPiO para diagnóstiCO precoce do cancer no
colo do iitero, corn 4 (ledicados rné(lic(JS ConosCo colaborando

d) na sede funcioflarao Os gabinctes dentOrioS corn atendi-
menlo feito por dois dentistas, além do servico de fluoretacão in-

fantil;

e) all estará 0 adVoga(1O, puma assistir gratuitarnente as mes-
tras em seus problernas de ordem profissional

f) ali faremos continuar, corn major aprovcitamento e con-

forto, Os 
nossos cursinhos intensivoS de PortuguêS, Aritmética, In-
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troduciio a Educacio, Didática de Ensiiiu, (unheiiiicntus Gerais e
Con'versacio Inglesa, aLi iliunic hI lizanda a (xpr(s.s}v() n(anera (IC
240 meses (IC alias:

g) ali continuarenios a 1I(ini(a.4raJat as apaslilas daquelas
diversas matérias, (Iestina(Ias Inais espucificainente as nies[ras do
interior, nern senipre possibilitadas (IC freqOentar nossos dursos;

b) ali estará a biblioteca para consultas de nossas I)rufcsso
ras, sempre avidas de conliecer mais e cada vcz mais;

i) finalmente, é cia sede (la entida(le que partein as decisoes
fumes e corajosas em defesa da classe, através de reuniOes do Con-
seiho e cia Diretoria. Sc não fosse nossa atitude enérgica em defesa
cIa equaniinidade, já ha muito as mestras do interior estariani
ganhando vencimentos inferiores aos da Capital, tentativa esta de
todos os governos passados.

E (lali que nascem os movimentos classistas que nos obrigarn,
as vezes, a permanecer em assembléias on conccntracoes de classe
ate altas horas cia noite, convocando as inestras, horas seguidas, por
alto-falantcs, expondo-as a toda sorte (IC perigos e exploracoes,
enquanto as mestras interioranas, logicamente, apenas flOS acorn-
panharn em espIrito e coracão.

Atualmente, a sede, dado o crescirnento da classe e scu mo-
vimento, n5o oferece condicocs (IC atendimento.

Na mesma sala (IC 3 por 3, cm que funciona o servico
produrator'o, de mimeografia, (IC jornais, (IC a postilas, (le datilo-
Crafia e urn pequenino togilo. a Presidente Mende a professora corn
scus mais (liversos e complexos problernas.

As alunas-mestras sentern-se prejudicadas, e a professora, em-
baracacla, pois, na mesma sala cm que estu(iaIn, ao inesino tempo
comparecem dezenas e dezenas de associadas a procura de orienta-
cöes, de carteirinhas, de emprCstimos C dc inscriçöcs para o ser-
vico médico-dentário.

Transcreve o jornal a acusac5o (10 Sr. 1)eputado, feliz porque
scu norne está sendo lembrado pela imprensa:

"0 Governo nSo está pagan(Io em dia as sul)vcncoes (leStifla-
(las as instituicoes de assistência social, corno a dos tuberculosos.

Corn essa vcrba de 80 rnilhöes, o Governo quer "passar mel
na hoca this professoras", corn o objetivo (IC retardai' a aprovaç5o
(10 aurnento dos seus vcncimentos."

Respondemos: as subvencöes reclaniadas datam de 1965, do
Governo passado, quc pertencia ao mesmo partido do Deputado que
as reivindica no momento. Nós recebemos as nossas.
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A conccssão clessa verha em nada prejudicará o aurnento de
vencimentos pleitcado, assim como nSo protelará on agravará a
atualizacao de pagamentos no interior, porquanto:

a) sornente será aprovada cm firn (IC agosto c sancionada
ate mca(lo (le setembro;

h) 3eu pagarnento sera parcelado a part:r (IC outubro, p;'o-
vavelmente;

c) as parcelas scrão liberadas sob forma dc apólices ou
leftas (10 Tesouro;

(1) nSo consentiriamoS, nern as professoras e (lemais servi-
duue, iU1icos estaduais consentiriaifl, cm recebimento de atrasa-
Ias ou aurnento de vencimentos em apólices on tetras (10 Tesouro;

e) no fins do ano, 0 Estado deverá ter rctomado scu ritnio
arrecadador C cquilil)rado suas finanças;

F) a prorncssa de obstruciio daqueles (lois Deputados nao
teal consistencia, porquanto sua aprovacao, durante urn mês, está
assegurada pelo Ato Complementar n. Q 7.

Não vemos razöes para tanta polêmica em torno dessa Men-
sagern, pois, ainda no fim (10 Governo passa(lo, csta Casa apoiou,
scm uma paiavra de restriciio - ate pelo contrário, com encami-
nhamcnto favoravel de todas as hancadas, porque era justa tam-
bern - Mensagem de iniciativa do Govcrno, que propunha uma
verba de 150 rnilhOes de cruzeiros para a sede do Sindicato dos
Jornalistas

0 Sr. Délsoit Scarario -- Felicito V. Exa., Sra. I)eputada,
pelo discurso quc profere. Devo dizer-ihe que a atitude do Sr. Go-
vernador Israel Pinheiro, ao determinar, por iflcnsagcm, que esta
Casa aprecie a doac5o de verba que possa rcalmente tradu'Lir
a efetivaciio (Ic urn sonho acaienta(iO pelas mestras de nosso Estado,
que é a construcão dii sua sede própria, ondc recebcrão inestimá-
veis beneficios, é prova evidente de que o Sr. Governador do Es-
tado está presente a todas as rcivindicacöcs quc partam (IC grupos
e associaçOcs; quc S. Exa. cstá sempre coin sua vista voltada paris
o interessc social do nosso Estado C nO pO(Ieria, dc forma alguma,
dcixar de atender a uma rciVin(licacao que tra(IuZ soI)rCrnO(l0 aquilo
que é de lei C (le justiça para a mestra, que tern contrihuido, e inuito,
para o progresso c a eultura dc nosso Estado. Sc as professoras
não reccbcrern tratamento dcssa natureza, seré verdadeira injustica,
porque as geraçöcs se succdem, e, se não fossern as mestras, corn
sua (IcdiCaçao c scu csforco, mostrando quanto tern de estoicismo
para formar a juvcntudc capaz dc dirigir, inclusive, o nosso Pals,
inuito pouco se lana no terreno cia cultura.
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Portanto, felicito V. Exa . por seP Ulna (lelensora intransi-
gcnte cia sua classe, ciefenclendo aquilo clue ha (IC mais correto, prin-
cipairnente a aquisiçio da secic cia Associacao, clue ha (IC scr o regaco,
o oasis onde hão de repousar as professoras. 1\Eais urna vez, fe-
licito V. Exa. e o Sr. Governador do Estado por ter mandado urna
mensaern clue cleve merecer de todos os Srs. Deputados a aprovaçao.

A SRA. MARTA NAIR MONTEIRO - Agradeco, profunda-
mente, dc todo o coracão, o magnIfico aparte (le V. Exa., clue veio
rcafirmar o conceito clue ternos do Sr. Governador. A sede da As-
sociaçüo das Professoras, pequcuina corno está, conta corn este
recurso para a sua arnpliação.

0 Sr. Athos Vieira de Andrade - Não quero interromper V.
Exa. na exposiçao deste assunto. Aguarciarei, portanto, a oportu-
nidadc clue V. Exa. juigar convcniente, para aparteá-la, logo clue
seja possivel

A SRA. MARTA NAIR MONTEIRO Terei muito prazer em
conceder apartes a V. Exa. Alas, agora, gostaria de continuar
men cliscurso, e assim V. Exa. poderá meihor se inteirar cia nossa
posicao e do porquê do atendimento do Sr. Gvernador. Pecliria,
pois, clue V. Exa. me lembrasse do aparte.

0 Sr. Athos Vieira de Andrade 	 Agual(Iarei a oportuni(Iade

A SRA. MARTA NAIR MONTEIRO Ainda este ano, esta
Casa votou, tarnbém scm restricöes, outra Mensagem governamental
destinanclo 30 milhöes de cruzeiros ao Dirctório Central dos Estu -
clantes da Univcrsidacbe Católica, e 40 milhöes para a Casa do Es-
tudante.

Continua o Deputado: "Se o Governo está em boas condicöes
financeiras, por clue é contra o aumento dos vencimentos do fun-
cionalismo estadual?"

Respondo: corno ja dissernos, a clotacão desta verha, no fim
do ano, da maneira pela qual scrá feita, no virá onerar os cofres
do Estado. Portanto, não prejudicará o aumento dc vencimentos ou
a atua1izaç5o dos pagamentos atrasados.

0 Sr. Governador nao negou o auinento de vencirnentos.
l)isse S. Exa. clue o Estado está em situação clifIcil, financeira-
mente falando; e clue na(Ia poderá decidir antes clue seja elaborado
o reajustarnento cia legislaçao trihutária estadual a legislacão tn-
hutaria federal, de acordo corn a Ernencla Constitucional n. 9 18, pois
nao teria S. Exa. condicöes pam dizer o quantum, corno e quancbo
o faria.
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Disse mais o Sr. Governador clue, antes de quatro on cinco
meses, nada poderia prometer e, por isso, pedia-nos urn voto de
confianca.

Não nos conformanclo corn a resposta subjetiva de S. Exa.,
ao deixar de dizer quando clara o aumento e em clue base, conti-
nuamos a lutar tanto quanto nos permite a conjuntura politica atual,
coesa e firmemente, sahendo o clue queremos, pelo aurnento clue
não poderá ser dado depois de outubro.

Concluindo: S. Exa., o Sr. Governador, sensivel e humano
corno sabernos ser, não negou o aurnento de vencimentos, nern
o poderia fazer, tenclo em vista as circunstâncias de verdadeira Ca-
lamiclade pñblica de seus servidores.

Fez S. Exa. ate mais do clue os outros governos passados
clue, de pronto, negavam e jam negando ate serem forçados a ceder.

0 Governador Israel Pinheiro não negou. Apenas não disse
quando o dana. E é isto clue querernos saber.

Levanta o Deputado suspeita dc "possivel acordo politico
entre a Presidência da A.P.P.M.G. e o Sr. Governador".

Pena clue o Sr. Deputaclo, clue primOU pela ausêflcia do
Plenário durante toda a Legislatura clue ora vemos findar, ou clue por
aqui passa ligeiramente, não nos tenha conhecido meihor.

Hoje, felizmente, através de nossa conduta nesta Casa, mar-
eada pela coerência, pela independência, pela honestidade e pela
icaidade em nossas atitudes, impusemo-nos a confianca de nossos
colegas, Deputados e professores.

Sornos daqueles clue jarnais permitiniarn clue se Ihes propu-
sessem acordos, a não ser clue venham des beneficiar direta e in-
confundivelmente a classe.

Jamais ousariamos defrontar aqueles clue conhecessem urn
cornportamento nosso menos digno. Não ousariamos levantar a Ca-
beça, se a consciênCia nos acusaSSC de algo clue não pudesse vir ao
conhecirnento de todos.

Nossas atitudes independentes, claras e destemidas são re-
sultantes de passado e presente honrado e, conseqiientemente, nós
ternos a consciênCia tranqüila.

Dc temperamento extrovertido, como V. Exas. conhecem,
minha personalidade, nestes quatro anos de convivência quase fra-
ternal, impôs-se, modéstia a parte, a confianca de toda esta Casa.

Também o Sr. Governador Israel Pinheiro, hornem acima da
politica, de coração quase tao grande quanto seu corpo, de ati-
tucles bruscas caracterIstiCas. mas retas e leais, de carátcr inata-
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cãvel, n5o cflcori'jaria, fleni Os inais audaciusus, a (1 alqure tpo (le
cofliposiçiio.

Acusa-nos o Deputado em questllo de (1iSo fibs casos de
perseguip5es poilticas".

Nosso ideal rnaior -- a isefiçäo politica no setor eduedelo-
nat 	 nlio o tenios conseguido, para tristeza c decepçiio nossa.

Sonhávamos que o ensino fosse colocado acima da politica;
alinejivarnos ter unt código correta e honestarnente seguiclo, a urn
de que Os nossos rlircitos fosscm respcitados scm discuss,-to. Mas,
infelizinente, isto n5o [cmos conseguido durante todos Os governos
passados e presente.

A sede de vingança e a vaidade dos vi[oriosos, coadjuvadas
pela felta de ética de alguinas profcssoras, silo as principals cuipa-
das pela halhnbrdia, pelo (lesrespcllo, pcla baixeza (let q,qu, alérn
(IC preiud icarcin 0 Ser IIUUIUflO e o Crisiflo, (icsas aol 0 politico quc
Os pratica.

Falta auloridade niot-al, infclizrncnte, a miutos quc Os (lefiufi-
ciam, pOis, eln oporlunidades (IC iiiando, consentirani ntis rnesrnas
práticas e nas mesmas arbitrariedades contra flossas mestras.

Todos Os CSOS concretos de perscguiçiio polItica C airaso (IC
pagamentos, a nós denunciados, forum por nós rcclamados e corn
grande insistência.

Devo dizer que, ainda hoje, tomei conhecirnento de acusa-
cOcs (IC DepuLido, (IiZefldo que (U flab tinha tonado (UaIqu r ai-
tude corn rclacão ao atraso de pagamento dessas professoras e dc-
mais serviclores do Estado. Isso nüo é verda(le, porquc, quase diana-
mente, o Diana da Assembléia vem publicando indicacOes nossas,
reclarnando o atraso dc pagamento no interior. Todos os dias, tcnho-
-inc comunicado corn o Secretãnio da Fazenda, quer por telefonc
ou telegrama, quer pessoalmente, para tratar desse assunto que
tanto nos tern preocupado. Por thias vezes, fui ao Sr. Governador
c, na quinta-feira passada, levei a S. Exa. ama relação dc 80 oms
(IC cidades que estavam corn os pagamentos atrasados. 0 Sr. (10-
vcrnador telt'fonou, unediatamente, para o Secretánio (la Fazenda,
sohcitan(lo a S. Exa. as providéncias mais urgentes, cahiveis no
caso. Pessoalrnente fui reclamar, dos Srs. Secretários da Educaçäo,
Fazenda e Adniinistraçiio, resposta para essa aflitiva situaçäo. Par-
ticipei, por duas vezes, da reunio do Conseiho da Secretaria da
Adrninistraçüo, scm quc para isso tivcsse sido convidada, a urn de
discutir a portania que devcria ser puhlicada e que regulamentaria
O pagamento das nossas professoras contratadas e substitutas.

A força de argulnentos, conseguirnos qiie a portaria n5to sais-
se naquela oportunidade. Depois, ainda em contatos pessoais corn
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o Sr. Secretñnio da Educaçibo, fiz ver a S. Exa. a inconveniêflCia da
quele ato. Apesar disso, foi publicada urna portania muito
antiga, arcaica mesmO, que iria piorar a situação, leVafl(IO as nossas
professoras ao recebimento de seus vencirnentos apenas no fim do
ano. Posteriormente, vendo a Sr. Secrctário da Educacão a incon-
veniência daquela portaria, publicou, novamente, a que vinha
scfl(io adotada, por inspiracao nossa, que dinamniZava o paga-
mento em conseqüência da dirninuicão da burocracia que o paga-
mento das contratadas e substitutas exigia.

Aproveitando a oportunidade, faco urn apelo, de pibblico,
para que as Srs. Secretários da Educação e da AdministracãO ado-
tern a mesma portaria para a nossa Capital.

o Sr. Athos Vieira de Andrade - Queria, nesta oportunida-
dc, fazer algurnas indagaçöes a V. Exa.

Em pi-imeiro lugar, não sci quando V. Exa. se referiu, espe-
('ificarnente, a pessoa do Deputado que a aparteia, desde quc V.
Exa. se referiu a dois Deputados.

Quanto ao prohiema que V. Exa. aborda, o de sede pro-
pria da Associacão das Professoras Primárias, queria indagar dc
V. Exa. onde funciona, no momento, essa AssociaciO.

A SEA. MARTA NAIR MONTEIRO - Na Rua Rio de .Janeiro,
n.° 430, 3•9 andar.

o Sr. Athos Vieira de Andrade - Esse local é alugado?

A SEA. MARTA NAIR MONTEIRO - Não, é prOprio.

o Sr. Athos Vie ira de Andrade - Então, a Associacão já tern

sede própria.

A SRA. MARTA NAIR MONTEIRO -- Alas a espaco nib corn.
porta nossos servicos administrativOS, assistenciaiS e culturais.

Sr. Deputado, vamos cstabelecer urn diálogo?

o Sr. Athos Vieira de Andrade - E a que pretendemos fazer.

A SEA. MARTA NATE MONTEIRO Quando me reportei rios
Sns. DeputadoS, referi-me especialmente a V. Exa., que foi mais
contundente nas acusacöeS no Deputado Waldomiro Lobo, quando
prometia a obstrucao; e ao Deputado João Bello, que hoje ocupou
a Tribuna, fazendo referência ao atraso de pagamento das profes-
soraS.
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Alguns Deputalos já nos honrararn corn a sun visita a nossa
se(le. Nio propriamente visita, mas lá foram a procura de nossas
apostilas, a produra dc cartejras de suns conterrâneas professoras,
ou inscrevendo-as par us nossos cursinhos. Tiveinos, eniao, opor-
tunidaule de mostrar-Ihes nossa sede, que (cm noventa e poucos
metros quadrados.

Mas, Sr. Deputaclo, C0fl10 (U (uSSr, iiuma fllCSllla solo onde
funciona o nosso durso, no flirsino tempo professoras compareceni
por interesses diversos. Aquele haruiho constante prejudica as
nossas aulas. N5o tenho condiçOes dc atencler a uma professora se-
quer na Associacao, porquanto (luas salas de 3 x 3 niio comportam
os diversos moveis, servicos c funcionários existentes. Al! estibo
as mãquinas, fichãr!os, cofre, mimcógrafo, arrnários, estantes, escri-
vaninhas etc. Afinal, näo (lispomos (le urna mesa par atender is
professomas. Não podemos continuar a trahaihar naquele local.

0 Sr. Athos Vicira de Andrade A Associação clas Profes-
soras tern sede própria corn quase 100 metros quadraclos, no centro
tic Belo Horizonte. Aquela entidade possui alguma outra proprie-
dade?

A SEA. MARTA NAIR MONTEIRO - A Associaçibo das Pro-
fessoras possui sete salas no Super Building Valente, no 5Q on 79
andar, construção paralisada, porquanto o sen proprietário, Mircio
Athayde, intcrrompeu as ohras. Emhora muitos proprietários dc
salas naquele edifIcio sejam advogados, nada se conseguiu no sen-
tido do prosseguimento das obras.

Possuimos aincla 19 lotes em Agua Lirnpa.

0 Sr. Athos Vieira de Andrade - Uncle funciona a secle cam-
pestre?

A SEA. MARTA NAIR MONTEIRO Nib. Nibo temos sede
campestre. A secic campestre, a que V. Exa. se refere, é uma or-
ganizaçiio independente, de cotistas, corn soil fill] cionanicnto tour-
pletarnente independente da Associaçao.

0 Sr. Athos Vicira de Andrade V. Exa. afirmou que tern
recebido apelos. Pergunto se V. Exa. tern enviado várias mensa-
gens ao Governo reclarnando atraso tie pagarnento.

A SEA. MARTA NAIR MONTEIRO - Ternos feito várias in
dicaçOes, cia Tribuna, pul)licadas, quasc (liariamente, no Didrio do
Assemble/u, tcrnos telegrafado e telefonado 'is aulorrdadcs, [cmos
ido pessoalinente reclamar.
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() i. tiiros '%iOlI(L dc' Andrade ---- Entibo, V. Exa . reconhece

O oFO5() de pagatnento.

A SEA. MARTA NAIR MONTEIRO --- Reconheco c contra etc
iiorstO enérgida e veerncfltcII1Cnt.

0 Sr. Athos Vieira de Andrade - No momento atual, o Go-

\c— ,lo não paga cm dia as professomaS. V. Exa. aclia justo construir-
-s scdc própria par as prolessoras, enquanto as professoraS do in-
Iccior 11ão rcccbern seus venciincntos?

A SEA. MARTA NAIR MONTEIRO - Nobre Deputado, parece
quc V. Exa. näo prestou atenção ao men discurso on ihe escaparam
as nossas justificativaS.

0 Sr. Athos Vieira de Andrade - Prestei atençibO.

A SEA. MABTA NAIl MONTEIRO - A Mcnsagem cnLi'ou
ooma puma a Asscinhltia. 0 mês tie juiho é tie recesso Temos urn
rnês para tramitacibo do projeto sairá no fini die agosto. So cntrará
cm vigor em nicado tic setembro. So ireifloS mecel)er a prilneima
parcela, no minilno, a partir tie outubro. Esta é urna justificativa.
EspemarnoS que o Estado, ate Id, tenha-se equilibrado financeira-

mente.
o pagarnento será feito em forma tie apOlices ou letras do

Tcsouro. As professoraS nOo vão aceitar paganiento atrasado em
npOliccs, tampouco em Ictras do Tesouro. No ira, portanto,
nbsoiutamentc, prejudicar as professomas. 0 pagamento será par-

eciado.

0 Sr. Athos Vieira de Andrade - Vein V. Exa. o nosso obje-
tivo, quando clissdnloS ser contribrio a essa Mensagern. E exa-
tainente porque o Governo não paga em din as suns professomas.
Estc Governo nib tern autorida(ie pam (lesUnar dinheiro para outmos
tins. Nio somoS contra a secic própria puma a cfltida(ie. Afirmei em

0011 discurso, c infeliznicntc V. Exa. nibo estava presente, que sou

con bra a i noportunidatic cia Mcnsagem

A SIIA. MARTA NAIR MONTEIRO - V. Exa. nibO foi contra
a Mensogern que doava ao D.C. E. 30 milhOes dc cruzeiros. V. Exa.
jã sabia dos atrasoS tie pagarnent() das professoras! V. Exa. não
foi contra os 40 milhOcs tic cruzeirOS par a Casa do Estudante.
Tudo isto rccefltefl1efltt', no mês tie junho.

0 Sr. Athos Vieira de Andrade - Que tern uma doisa corn a

outra.' V. Exa. m-lo está entendendo o raciodinbo. 0 Governo não.
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paga is professoras e vai destinar dinheiro para a sede (Iclas,
da qual participai-ão as professoi-as, principalmente da Ca-
pital, enquanto no interior, corno V. Exa. diz, 80 rnunicipjos estão
em atraso de pagamento.

A SHA. MARTA NAIR MONTEIRO - Mais de 80 municipios.

0 Sr. Athos Vieira de Andrade Enquanto isso, as profes-
soras do interior tern Os seus pagamentos atrasados, vendendo, corn
(I€Seofltos elevados, Os scus vencimentos.

A SRA. MARTA NAIR MONTEIRO - Foi pena que V. Exa.
(leixasse que o Governo gastasse tanto no ano passado, deixando
Estado como está.

0 Sr. Athos Vie ira de Andrade - Ontem, eu, o Deputado
Joio Batista Miranda e o Deputado Aureliano Chaves estivernos corn
o Governador do Estado, e este afirrnou quc o Estado se encontra em
excelente situaço.

A S1IA. MARTA NAIR MONTEIRO 	 Economicamente não,
quer dizer, financeirarnente. Ele tern patrimônio.

0 Sr. Athos Vieira de Andrade 	 Foi o Governador Israel
Pinheiro quem afirmou que o Estado está era excelente situação.

A SEA. MARTA NAIR MONTEIRO - 0 Sr. Deputado Homero
Santos, ha poucos dias, afirmou, desta Tribuna, que o Sr. Israel Pi-
nheiro recebeu o Governo corn 220 bilhöes de cruzeiros de dividas,
e nao houve urn Deputado da ex-UDN, on de outro partido que
apoiava o Governo passado, que protestasse.

0 Sr. Athos Vieira de Andrade 	 Não sei quem está mais
certo: se o Deputado Homero Santos, on o Governador do Estado.

0 Sr. José Maria Magalhaes - Nobre Deputada, primeiramen-
te quero congratular-me coin Exa. pela brilhante exposiciio que
faz da Tribuna. Necessárjo se torna salientar a participacao atuan-
te de V. Exa., defendendo a classe que merece o nosso rnaior res-
peito e consideraçao, a classe das professoras prirnárias. Acornpa-
nho, em Belo Horizonte, o trabaiho eficiente de V. Exa. na Asso-
ciacäo das Professoras, fazendo por cia tudo que ihe é possIvel,
dentro do limite de sua acão.

Tenho a impressão de que o nobre Deputado Athos Vieira
de Andrade, que realniente conhece os dotes e as qualidades de ii-
derança que V. Exa. possui, incide nurn ligeiro equIvoco de inter-

- 295 -

1) rcIaço, puiqUc a dotaçuo orcarncntibria do Estado para obras pib-

blicus uiuu C a (10 pagarndnto do funcioflal-iSfllO é outra. 0 argU-
iaento dc S. Exa., o Dcputa(lO Athos Vieira de Andrade, não pre-
valece a luz da realidade, pois, se fosse assiifl, (IUa1 1 O 0 atlas() (10

funci000hisrno 1)b1ico cstivcsse cm evidência, comb iamdfltavdllflefl-
Ic cstá agora, ficariuifl paralisadas todas as obras (10 Estado

Alas é quC a dotacSo do orcamentO na conta dc dcspcsaS é
comnpletaifldilte diferdnte. Esse crédito especial que o Sr. Goverfla-
doe do Eslaclo pC(Id ii Assembléia LegislutiVa, de SO milhOes dc ciu-

zeiroS, para a[efl(ler a reivindicacao clas piofessoras primãriaS, dan-
do-ihes urn sentido condigno corn 0 (IeseflvoIVIIIicfltO (la classe, é

mNS (10 qt1e opoiLUIIO, necesSailO e justo e, poe isto, aplaudimoS a

illi'(lidU ge' era amnental
Quanto ao atraso de pagarnento ao funcionaliSmo, o nobre

Dcputa(l0 tern raz5o, deve ser larneflta(lO, nias dc nibO impede que
o Sr. Governador do Estado possa auxiliar a classe (laS profcsso-
ras, dando-1hCS a ajuda (ic urn cré(iitO especial para a construcao dc

sua SC(iC. 
Isto nos parece mais do que evidente, porque, ainda acres-

cud(, dados ii nossa argurncfltacibo, devemoS saber que o atraso de
pagallieflto As profcssoiaS do interior se mieve, as VezeS, a arreca(ba-
ro negutiVa dos coletoriaS C, iS ve7.CS, ate, conforme dendncia que
tenho em mibos, ha coletores que recebern a dotacão orcamefltária
up'.crnentar e nibo cumprdin aquilo que (level dumprir, que é

pugar, iinediatamente, ao professorado de seu rnuniciPio. Existe
icalrncntc urna rnibquifla burocrâtiCa, a mais ilegal, e, ncste ponto,
o nubre DeputadO tern raz5o. Mas, Sc forrnos comparar o sentido de
atefl(li11Cflt0 a obras, corn o sentido hurocribtieO de pagamento 00

fncionaliS1110, estariamos, 00 condicionar uma coisa a outra, eifl-

perrafl(lO a nláquina do Estado.
V. Exa. tern razibo, flUl)rC Deputa(Ia, e nun teriurnos COfl(li-

çdes morais para apresentar subvencôeS ao OrcaincfltO, nesta Casa,
qoando nós, Depulados, ternos a oportunidade de acrescefltar 00 Orca-

mento, coda Deputado, obras no valor de 25 rnllhöes (IC cruzeiros.

Ent -to, deveriarnos raciociflar do seguinte rnaneira se o funciofla-
flsrno estâ corn o sen pagaiTlcflto cm atiasO, nóS, DepUtadbS, flab de-
\'eriamoS apresefltar suhvencibeS para obras substanciais, porqUe
kto implicaria prejuiZO para o funcioflaliSit10.

0 argumerito de V. Exa. cstã, pois, colocado dcntro de nina
linha cornpletameflte difcrentc daqudla apresenta(Ta pelo Deputadb
Athos Vieira de Andrade, tambemn cpOSta corn niulta justica no
aparte que ofcrecdu a V. Exa.

A SRA. MARTA NAIR MONTEIRO — Agradeco ao ilustre
Dentado a argUfl1C11t(ca0 Icita em nosso favor. A sede ma jor vai-

00 il,i I, cciPl1 entc. uiiia iota niutor 	 qfld CSS(S pag-
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mentos não Se atrasern mais; Para quc no se facain nlais l)CrScgui-
cöes; Para que meihoremos nosso status. Tambérn tive oportu-
nidade de sugerir ao Sr. Secrctãrjo da F'azenda cjue levasse o flosso
ponto de vista ao Sr. Governador, no sentido de que paralisasse as
obras, desviando, por enipréstirno, clinhieiro Para atualizacao dos
pagalnentos. Sc é que V. Exa. pensa que a nossa sede vai trazer
dificuldades no paganlento (las professoras , sugerirja a V. Exa.
cjue tambétu abrisse mao, agora, (las subvencoes a que tern dircito,
tanto neste ano corno no próxirno, Para auxlliai' o Estado a pagar
As professoras. Outra coisa, Sr. Deputado, no Governo passaclo, prin -
cipalmente cm 1963, os vencjrnentos chegarani a atrasai-se ate cm
22 InCses. E todos Os Deputados aqui presentes são testemunhas
(10 quanto nos batcmos contra isto, a ponto de, cm 1963, anunciai-
mos, desta Tribuna, urna greve a que denoinjuamos "greve da
forne", entre as professoras do interior corn Vencirndntos em atraso.
Na hora exata da nossa ültima asscinbléja que precedja a greve,
quando jã havia o perigo de as professoras da Capital aderirem ao
fliOvirnento, em solidariedade, fomos charnadas pelo entSo LIcler do
Governo, Deputado Aureliano Chaves, que demonstrou a costumejra
sensjbj ljdade aos nOSSOS problernas. S. Exa. nos mostrou as me-
didas tomadas pelo Governo, atualizando completamente Os venci-mentos no interior.

Hoje, nobre Deputado, conio V. Exa. sahe, nSo ternos mais
condicoes Para fazer isto. Mas, se V. Exa. me garant jsse, garantjs-se ao professorado de Minas Gerais, ao Brasil e a Revoluçao que,
em uma atitude idêntica, numa concentraçSo em. frente ao Palãcio,
Para atualizaçSo dos pagamentos da nossa classe, nSo se irniscuiriam
elernentos estranhos, a proveitadores da situacao, e se V. Exa. qui-sesse Ia estar C0110SCO, poderiarnos agir novamente corno cm 1963.

0 Sr. Athos Vicira de Andrade - NSo dcixaj-ej de estar corn
V. Exa. todas as vezes quc V. Exa. estiver defendendo uma causa
justa corno agora.

A SRA. MABTA NAIl MONTEIRO	 Entao, cornece agora,
porquanto, nos anos em que V. Exa. foi do Governo, flSo o tivemostinia so vcz conosco.

0 Sr. Athos Vicira c/c Andrade 	 Mas nSo estarej ao ]ado de
V. Exa., quando nSo defender uma causa justa.

Queria, ainda, responder ao aparte do Deputado José Maria
Magalhacs, em trés pontos: 1. as professoras recehem por verba
Orcamentaria Portanto, a verba jã está no orcarnento; 2. - parte
dele é técnica; 3•1 - nSo so as professoras do interior estSo corn
dificuldades financeiras; tamhéin as contratadas de Belo Horizonte
desde janeiro não recebem.
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A SEA. MAlTA NAIR MONTEIRO - E verdade, nobre Depu-
ta&lo, e fui quinta-feira ao Sr. Governador por esse motivo. Ainda
mais, andei de Secretaria em Secretaria, Para localizar onde estava
O erro. Localizci-o em divcrsos lugarcs: piimeirarncflte na Secre-
lana da Educação, pelo retardamento da publicacSo da portaria, c,
qUafl(Io pul)liCada, a portaria nSo funcionou, pois era coinpictaniente
obsoleta. Depois, constatei parte do erro na Secretaria da Administra-
cão e fornos ao Secretário Hugo Aguiar, que nos prometeu que na Se-
gunda-feira seguinte, a passada, mandarin 50% this or(leflS de paga-
menlo, quc já estavam prontas, a Secretaria da Fazenda, e as outras
50 1/o tinhamn sido devolvidas a Secretania da Educaçiio, porquc esta-
vamn incompletas. Daqui qucro fazer urna rcclaniacSo contra o Dc-
partainento do Pessoal da Secretaria, quc cstá emperrado ha muitos
abs.

0 Sr. José Maria Magallides - Eu queria apenas esclarecer
o Sr. Deputado Athos Vieira de Andrade de que afirmei ter o Orca-
menlo dcstinaçSo dilerente apenas no quc se refere a Despesa. (osta-
na (IC trazer no debate, que V. Exa. ISo bern comanda c que mercce 0
nosso apoio, alguns argumentos, lembrando ao nobre l)eputado Athos
Vicira (le Andrade que o Governador MagalhSes Pinto mandou,
quase no final do scu Goverrio, urn cré(litO especial, dan(lo S classe
(ligna dos jornalistas urna ajuda de 150 rnilliöcs Para a construçSo
tin sua sede prOpria. Mais (10 que justo. AliSs, a Mensagcm foi do-
giada por to(los Os Srs. Deputados e aI)rovada por unanirnidade.
l'or[anto, nada mais justo que este auxilio S AssociaçSo das abnega-
das profcssoras de nosso Estado.

0 Sr. Curios Mejaic - Nobre Deputada, louvo, de inicio, tU(I()
qLIC qui é fcjto em (lefesa das professoras prirnSnias. Mcsrno por-
clue a elas deve o nosso Pais muito dii sun estabilidade, muito do
scu progresso e da sua felicidade. NSo qucro entrar no mérito ou
dernénito do assunto quc a leva a essa Tribuna, que é a (liscussao da
Mensagern enviada pelo Sr. (lovernador do Estado a esta Casa,
dando 80 milhöcs de cruzeiros Para construir a sede da AssociaçSo
das Professoras do nosso Estado. Pergunto apenas, scm qualqucr
intuito de debate politico, se, nos casos clas dendncias feitas aqui
pelo Deputado Athos Vieira de Andrade, poi' mini secundadas trés
ou quatio vczcs, de que perscguicSes politicas são feitas a professo-
ras primSrias do interior, citando nomes, casos, cidades e grupos,
se V. Exa., corno repi'csentantc cia classe, dignou-se de levar a sua
solidariedade dcssa Tribuna, ou Sc dnvioU algumn telegrania Squclas
profcssoras quc cstavarn corn seus direitos conspurcados. Não te-
nho intuito de contraniS-19, mas pergunto, repctindo, se V. Exa.,
como lidirna representantc da classe, dignou-se levar a sun solida-
nicdadc Squclas professoras perscguidas pela policia, demitidas de
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seus cargos, sendo formailas C estan(() na diiccao colégin 1ni
niais de 10 anos . Ficarci satisleilo apenas se V. Exa . responder se
SC dignou a isso.

A SHA. i\!AI1TA NAJIt i\IONTEIR() Sr. I)eputado, o meu
comportarnento 6 0 niesulo, tanto no Governo passado corno neste.
Tambéni no Governo passado, somente uina vcz ocupei a Tribuna
pain fazer urna rcclainacao fleSse Scflhi(i0 .\0 dntanto, te niio UlflU
pasta bern grossa de abs (IC perseguicOes a professoras no ano pas-
sado. E isto SC cxpliea: 0 ex-PSD vinhia govei'nando ha muitos
anos. Mudou a poiltica e entiio mudou tudo. Flouve perscguiçöes
piores, no ponto de mc rccordar aqui de dois grupos de uma (IC-

terininada cidade, cu ; ocu; riorne nan Inc leinbro (e a dos Depntaos
Délson Scarano e Melo Freire) . Ali havia a diretoria efetiva, dirigin-
do uni grupo. C a ilii'cloria técriiea, dirigindo euro . Alas a (liretora
técnica Jamais havia 1(10 aquele lugar, nem mesmo para bornar posse,
estando no Rio de Janeiro e recebendo normalmente OS SCUS yen-

cnentos. 0 cargo (IC auxiliar de diretora (IC confianca da dire-
torn. Logo, cia é quern a (leve escoiher, segundo o Código. A po-
utica local cntendeu, cntretanto, cjue a auxiliar da diretora efetiva
(leveria ser dispensada. A thretora que tinha sell lugar garantido,
nao vendo niotivo par dispensar a auxiliar, nhbo concordou coiii
• pressibo. Quc fez o Govemno? Mandou buscar no Rio (Ic Janeiro
• técnica, que foi aqucla ci(iadC exciusivainente par assuinir o lugar.
Trocararn, permutaram as (inns tie grope, scm que ems o tivcssem
peclido. Assim, a auxiliar, qUC era pessoa de confianca (in diretora
efetiva, passou a n5o ser da diretora técnica, que a dispensou, co-
locando no lugar a que a poiitica indicava. Feito isso, a diretora
técnica voitou calrnarnentc para o Rio. V. Exa. deve saber que a
moça irnpetrou mandado de seguranca e ganhou.

Todas as vezes que sci de uma perseguiciio, you ao Deputa-
do, assento-me perto dde e peco-lhe que reveja 0 caso, porque é in-
justo. Nem todas as vezes é ilegal, isto é, fere a lei, mas muitas
Vezes, é inJusto, porque VCIfl prcudiiar a professoma clue estava tma]a-
ihando liii alguns anos, ficando prejudicada na cornplementacão de
scu tempo par estal)ili(lade, oU prejudicando o ensino, como o caso
clas inspetoras. Acho prefcrIvel fecliar-se a Escola de Administra-
cibo. Quando é ilcgal, isto é, contra a lei, poclernos toinar atitudes
mais severas . Sc procumarnos conversar corn Os Deputacios e des
concordam, como na inaioria tern concorciado, o caso está resolvi-
(10. Se nhbo concordam, you ao Secrethbrio da Educaçiio tantas vezes
quentaS nccesshbrias. Invoco, por exernpio, o testemunho do Deputa-
do Altair Chagas, que ainda ontem me disse: "Dona Marta, Se na
hora (Ic sell discurso Cu estiver aqtu, quero apartea-la, porquanto
instrul mandados de seguranca corn cartas que a senhora enviou para
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as profcssoras juntarnente corn inernorando ao Chefc do Dcpartaniell-
to do Ensino Primârio". As profcssoras voltarain, mas a inspctoia
dcstituiU-as novarnefltc.

Mandai tclegrainas ou cactus nüo é do men fcitio politico.
Nhio deixo carta de piofessora sc in ser lida e scm sec rcspondida.
Nhbo flea urna carta scm resposta. Nan tenho, porérn, tempo de acorn-
panhar a pubiicacäo dc atos c nibo posso fazer trabaiho de re-
Iaçöes pdbiicas. 0 trabalho que cu tenho ja é mnuito grande. Esse
trabaiho flea a cargo (IC UOSSOS servicoS procumatóliOS gial.uitOS
quando e, por exemplo, a base da soluco de probleniaS a des con-
fiados. E prefcrivel agir a fazer polItica a base de cortesias.

0 Sr. Curios Megaic - A milli me parece que não m e fiz en-

tender, ou V. Ex. 4 nao me quis entender. Pergunto a V. Ex. 4 se,
por ocasião das denmincias que fizernos aqui, de persegUichbes no in-
terior, de diretoras formadas que estão na direcão dos gmupos esco-
laces hi rnais dc 10 anos, coin garantias, demitidas corno foram, e
tendo V. Ex. conhecirnento desse Into, hipotecou sua solidariedade.

V. Ex., respondeu-me fazendo acusacOes ao Govemno passado. A
mirn me parece que acusar o Governo passado não importa em de-
fender o atual Govemno, que não tenho intemesse em defender. Per-
gunto a V. Exa., porque nao conheco o Codigo do Ensino Prirnario e
acrcdito quc V. Ex., acosIurna(ia a manusca-10, pO(icria dar-me Unhil

explicacão mais consciente. Scm interesse de debater ou acusar, na
horn em que as professoras esthbo lâ no interior massacmadaS, e quc
.nós outros que nhbo representarnoS a classe, inns temoS seus votoS,
ocupamos essa Tribuna scm a preocupacibO de agradar on desagradar
As professoraS ou ao Governo, nós as defendeIflos, nós apontarnoS Os

fatos, vamnos para o interior abrir inquérito e trazer rclatórios. Ncssa
hora, nao ouvi a voz de V. Ex.. Não sei se V. Ex." passou telegmarnas
on cscreveU cartas. A miin me parece que, fixan do-me no
assunto de que estamos tratando, a sun resposta nhbo foi posiiva,
corno esperava. V. Ex. , hi que pemmitir que en fale assirn, corn urn
pouco de entusiaSmo, pois é da minha fomrnaçhbo e (10 meu fcitio exal-
tar-me, quando defendo uma causa qUe precisa scm (Icfdndjda.

A SRA. MARTA NAIR MONTEIRO - V. Ex. vai desculpar-
-me. Sou urn pouco dispersiva e nhbo me fixei bern nesta parte.
Tenho defendido as professomaS. Estive corn o ViceGoverflad0m
Plo Canedo, em companhia de duas iflSl)CtOraS secciollais destitui-
dos. Chcguei ao ponto de chorar perto de urn Dcputado, pedindo-
-the que revisse sell procedimento. Tcnho feito tudo no men al-
dance. Mas não sou Secretario da Educacão nem Govemnador.
Quanto a essas dendncias feitas da Tribuna, tenho feito tudo junto
As autoridades 	 Corn reiacão a sua pergunta, cia se encontra no
final do men discurso. Perguntaria a V. Ex. qual a atitude que
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tornou no Governo passado, quando professoras foram perseguidas
no interior? Acredito que, provavelmente, tenha feito a mesma
coisa que fiz: tenha-se silenciado nesta Casa.

0 Sr. Curios Megctle - Ha apenas urna thferença entre a
minha atitude e a de V. Ex.. Se cu corneti algurn erro, estendo
a rnüo a palrnatória por ter praticado urna injustica. Se crrci, rncu
erro não justifica o dc V. Ex.. Nio é Certo quc V. Ex., tendo
cornetido erros, para se justificar, venha citar erros que corneti.

Näo sei se realmente defendi hem as professoras, mas nunca
seria contra clas. E lastirnável, entretanto, que V. Exa., como cle-
fensora da classe, venha citar, corno exemplo, erros de outro
Deputado. Lamento, Sra. Deputada, a sua posicfio; isto me leva
A exaltação, pois não scria capaz de acusar urn Deputado para
justificar os meus erros, como se isto constituisse uma defcsa.
V. Exa. me decepciona.

A SEA. MARIA NAIl MONTEIRO - Não me lenthro (le
ilenundias de perseguicão feita por V. Exa. Mas, provavelmen-
te, deve haver alguma.

0 Sr. Athos Vieiru de Andrade - Sc V. Ex.' não se lembra,

porque näo existe.

A SHA. MARTA NAIR MONTEIRO - 0 quo en posso dizer
le pronto é quo V. Ex.' n5o respeita o Código do Ensino Prima-
rio, porquanto, na Capital, ha urna professora designada por jn(Ii-
( açao sna, padrão MA, cstagiária, quo, atualincute, esté coordenan-
do as escolas, cjuando all tcmos professoraS mais antigas e inais cx-
perirncntadas. Essa professora néo sai porque V. Ex. niio o permite.

0 Sr. Athos Vieira dc Andrade - Cite o fato e clê o nome
da professora. Do contrário, a acusaciio näo tcrá fundameflto.

A SEA. MARTA NAIl MONTEIRO - E professora de uma
c;cola protcstante, cujo norne não rnc lembro agora.

A SRA. MARTA NAIl MONTFJRO - Tivesse cu essa do-
qüência...

0 Si. Athos Vfeira de Andrade
(,oVerflO

Sc é protestante, não é do

0 Sr. Curios TIcujuie 	 Nao é cIociuncia, é a verdade .
o dire ito.

A SRA. MAlTA NAIR MONTEIRO Tivese cu csai do-

cjiiência, essa cxa1Laçio de V. Ex. 4, essa facilidade de express.-to,
quanto o amor que cu tenho pela ininha causa.

0 Sr. Curios Megale - Mas, ainda assiin, fica de pé quo V.
Ex., para fazer a defesa das atuais professoras que V. Ex. niio
defendeu, diz que também •não as defendi. V. Ex.' acha que co-
meti urn crime; no entanto, V. Ex.' o repete corn mais conheci-
mento de causa. Ciente e consciente de que eu errei, V. Ex.' também
erra. Isso näo iniporta em dizer que cu tenha crrado.

A SRA. MARTA NAIR MONTEIRO Tenho o tcsternunho das
próprias professoras, corn as qilais mi ao Sr. Vice- Govern ado r, ao
Sr. Secretário cia Educaçäo e ao Chefe do Departarnento de Ensino
Prirnário. Tcnho, para justificar minlia atitude, o testernunho de
vários Deputados aqui presentes.

0 Sr. Athos Vieira de Andrade - No tocante as perseguiçées
que V. Ex.' denunciou, se V. Ix.' se refere a minha pessoa, queria
que citasse urn fato so de perseguiçéo praticado por mina contra
qualquer professora.

A SRA. MAlTA NAIR MONTEIRO
	 i\Ias funciona em con-

veal. I a Escola Bethânia.
Vou co.ntinuar o meu discurso.
Niio nos costumamoS irniscuir onde nibo somos charnados.

Por isso nos oinitimoS nos casos rcclamaloS a outros representan-
ts do povo.

Se sornos aqui a representante cia classe, e se professoras
do interior se dirigem a reprcsentaflteS locais, julgarnos quo a
causa esta bein entregue e, por uma questiio de ética...

0 SR. PRESIDENTE - A Mesa lembra a nobre oradora
(Joe [em trés minutos para terminar o seu discurSO.

A SRA. MARTA NAIl MONTEIRO - Felizrnente, através de
e(ntatos pessoaiS, temos conseguido preveflir C mesmo corrigir al-
guns casos politicos e disto invoCo o testernunlio de S. Ex.', o Sr.

Canedo, do Sr. Secrelârio cia Educacão,\T iceGoverfla(lOi, Dr. Plo 
do Sr. Chefe do Departamcflto (IC Ensino Primârio, (las

inspetoras e diretoras, dc alguns prefeitos on chefes politicos locais,
on dos próprios Srs. Deputados, como o Dcputado Altair Chagas.

Temo-nos valido mais dos contatos pessoais do que cia Tr-
tuna so a esta rccOiTdfldO, quando esgotados todos OS recursos
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Foram, também, levantadas cltvicias sobre nossa liderança,
pelo Deputado em pauta.

Não me estenderej sobre essa questão. 0 licler nasce. Nib
depende de seu querer.

Assim corno nao é inteligente quem o quer. Logo, n5o reco-
nheço Inérito em uma qualidacle que independeu do men querer.

Aincja agora, na ii1tima eleiçao cia diretoria cia Associaçijo de
Professores, como candidata ünica que fornos, os 5.430 votos parecem
Inostrar que as mestras n5o pensam assim. Dois mll por cerito de au
mento, muitas vantagens profissionajs, paridacie, policiamento nas es-
colas, ampiiac5o de vagas em escolas, efetivaç5o de professoras C ser-ventes etc., etc., foram conseguicios por nds.

Para comprovar nossa autenticidade, tivemos a coragem de
tomar atitudes nada politicas, tais como o combate enérgico
ii efetivaçao de professoras leigas corn urn ano apenas de exercicio.
E agora lutamos contra o Projeto 3.568, por considerá-lo perigoso
prececlente, por contrariar, frontalmente, o interesse coletivo e o
dos demajs servidores püblicos estaduais, pois sua aprovação re-
sultará em grande peso financeiro para o Estado.

Finalmente, desta Tribuna e bern alto para que todos nos
ouçam, quero agradecei' ac) Sr. Governador Israel Pinheiro, em no-
me nao so de nossas associadas e da Associaçao de Professores Pri-
mários de Minas Gerais, mas também em norne de todo o professo-
raclo mineiio, o grande beneficio que acaba dc prestar
A classe, proporcionando-ihe meihores concliçöes de trabalbo e, con-
seqiicnterncntcs , meihor atendimento a todas as professoras cia Capi-
tal e do interior.

Estendemos, nesta oportunidade, nossos agradecirnentos ao
Sr. SecretOrio do Governo, Dr. Murilo Badaró, pela colahoracao
efe[iva clue nos cleu na referida conquista.

PARECERES

PARECER SOBRE 0 OFICIO DO SR. ROMEU MANCINELLI, DO
MUNICIPIO DE MUNHOZ

Corn issão de Constituiçüo, Legislaçdo e Jusliço

0 Sr. Romeu Mancinelli, residente no Municipio dc Munhoz,
envia a esta Assembléia Legislativa oficio cornunicando a instala-
cibo, na cidade dc Munhoz, de uma uniclacie sanitiria, cria(ia confer-
inc o Decreto n. Q 8.649, dc 1.9 dc juiho dc 1965.
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Solicita ainda seja dada a denominflcibo de Govcrnador Ma-
gaihiles Pinto iquela unidade sanitária.

Assim, esta ComissãO, examinando-o, verifica quc o oficlo

I	
de preteflS1O justa c oportuna dal aprcscfltal'-Se o s guinte:

PHOJETO DE RESOLUcAO N. 3.748/66

Dá a denominacdO de Governudor Mciquihdcs
Pinto a unidcide sanhtáriu da cidade de Muii/ioz.

\ Assemhleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Fica denorninadla GoverfladOr MagalhSeS Pinto a
no ii ad e sanitâria de Munhoz.

Art. 2. 9 — RevogadaS as disposicöcS em contráriO, esta lei

entrara (Sm vigor na data da sua. puhlicacãO.

Sala José Proenca, 30 de junho de 1966.

E.rpedito Tavares, Presidente - Curios Eioy, Relator 	 José

1e;nandes Fiilto - Rant Fernandes - Juiro Magailiães - Uiisses

Coo to.

PARECER PARA DISCUSSAO tiNICA DO PROJETO N. 9 3.668/66

Cornistho de ConstiiuicüO, Legislacüo e Justica

0 Projcto n. 9 3.668/60 é de autoria do Sr. Nicanor Armando
e visa a declarar de utilidade pdblica o GuaranY Football Club, da
cidade dc São JoSo del-Rei.

Corn efeito, .não sendo ol)jetO de restricão por este órgão tee-
nico, opinarnoS pcla aproVacibo do Piojeto em discussao linica, tal
coino está proposto.

Sala José Proenca, 30 de junho de 1966.

Expeclito Tavares, Presidente — Utisses Cou!o, Relator 	 José

1ePnafl(ICS Filho - Curios Eloy	 Runt Fernandes - Jairo Maguihües.

PARECER PARA DISCUSSAO UNICA DO PROJETO N.Q 3.700/66

ComisSãO de GonstiliiicâO, LegisictcãO e Jnstiçci

A Sra. Marta Nair Monteiro traz a apreciacibO da Casa o Pro-
jeto de Lei n. 3.700/66, o qual visa (icciarar de utilidade pOblica a
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Congregaçao dos Missionários Filhos do Imaculado CoraçSo de Maria,
corn sede em Belo Horizonte.

Exarninando a proposição, verificamos que a entidade preten..
dente a utilidade ptiblica nSo se acha em fu.ncionamento he mais de
2 (dois) anos, dal contrariar o item II da Lei n. 9 3.373, dc 12 de
rnaio dc 1965, que estahelece normas pelas quais são as sociedades
declaradas de utilidacle pChlica e determina outras providências.

Assim sendo, contrarian(Io 0 propósito da Deputada Marta Nair
Monteiro, sornos levacios a opinar no sentido de quo o prcsentc scja
rcjeitado.

Sala José Proença, 30 de junho de 1966.

Expedito Tavares, Presidente - Carlos Eloy, Relator José
Fernandes Fit/rn - Raul Fernandes - Ulisses Couto - Jairo Ma-
galhães.

PARECER PARA 3.' DISCUSSAO DO PROJETO N.' 3.661/66

Corn issão de Constiluiçao, Legislaçdo e Justica

0 Projeto n. 9 3.661/66, de autoria da ComissCo de Justica e
oriundo do Requerimento n. 9 1.241, dc iniciativa do Sr. JoCo Bosco
Murta Lages, quo dispöe sobre criaçCo de comissSo parlamentar de
inquérito, foi apiovado cm 2.' discussCo, scm einerida.

Assim sendo, somos de parecer favorável C sua aprovaçCo em
39 (IiscussCo, tal como cstC redigido.

Sala José Proença, 30 de junho de 1966.

Expedilo Tavares, Presidente e Relator - Rout Fernandes -
Carlos Elog Ulisses Couto José Fernandes Fl/ho - Jairo Ma-
golhCes.

PARECER DE REDAAO FINAL

Corn issão de Redação

0 Projeto n. 9 3.561/66, decorrente de mensagem governamen-
tal, que aprova convênio celebrado entre o Estado de Minas e o Ins-
tituto Brasilciro dc Reforma AgrCria, foi aprovado nas discussöes
regimentais, scm emenda.

Assim sendo, somos de parecer que se the dê, como final, a
redacSo abaixo, quo estC de acordo corn o Projeto, Para que, sob esta
forma, seja enviado C promulgaçSo.
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PROJETO N.' 3.561/66

,4prova convéiiio celebrado en/re o Es/ado (ic
.1/laos Gerais c 0 Ijislituto JJiasileiro i/c Refor.'iui
.tfjrarfa.

A A svmhlia Lcgislaliva do Eslado dc Minas Gerais proniulga

Art. 1. - Fica aprovado o jncluso convCl11 celebrallo. COlic

Itl) (IC Minas Gerais e 0 InslitUlo Brasilcirn (IC Bcforina AgrCria,
q uc pnssa a fazer pane intcgrafltc desta resolucao.

.\r. 2. 	 Revogaul-Se as d jsposiçocs cm contranin.

Art. 3. Q 	Esta rcsolucSo entranC cm vigor on data (IC sua

publicacaO

Sam Jos Proenca, 27 dc junlio dc 1966.

Curios Megaic, Prcsidcntc 	 Jorge Vargas, Relator - Maria

Pena.

Corzvéflio corn os Estcidos Parc, a OrganizcicdO do Codas/rn de
ImOveis Rurctis

Considerando o clue detcrnhina a Lei n.° 4.504, dc 30 dc
novetlIbro (Ic 1964 - Estatuto da Terra, quanta C realizacbo do
(dastro (Ic lmóveis Rurais (IC todo o Pals e sun rcgi.ilamentacao

C( 
ntida nos Decrelos n,s 53.891, dc 31 dc marco de 1963, c 36.792,

(le 26 (Ic agoSt() de 1965, CnIastro csse quc visa, esscncja1inene, no

C inlieci UICU to (Ia estru tuna fund iCnia brasilci ra c d as forinas dc explo-

raiao (In terra C, 
an flieSlilo tempo,, fOI'flCCimefltO de (l(IdnS pam

a iinplantacao do sistema dc tnil)Utacao cia terra, instituidlO naqucle

csIauto;

(. (-)fl s l dCrafl(1() cue, para a realizacCo do Caclaströ, clevcrC
a 11311A 1)romovel a d ivulga can (ins oI)jctivoS e 1t forum (10 dcscn-

o1vimento (10 ca(laStralllcIltn assistir aos propnictai'iOs (105 jmdvcis

rtiiaiS HO prCCiiCIlliilC1lt0 (Ins (iccinracocs le propiiC( lade, duran tc a

,'eflW!lU do Terra, a qUl SC dcscnvolvera CIII CJ)OC() 'it scr 01)01-

IunaiIiefltC fixada C CW11piii tO(IaS as aliv blades ( Orrcl(das, nil for-

nil) (l( lcgislaca( ) cm vigor, pam a implantacao e manutencaO aluali-

zuda (in refcrido Cadastro

(Onsi(lemUlld0 clue a IBRA devela organizar UtlIa Rcdc Na-

C 
ianai dc Cadast mulcH 0i pam rca!izacao (his ti icfns (1C cole! a, anC-

lisc c apuiacilo (ins (ladoS ft (ildi( 0(11 (inS ifllO\ ( (S ruinis, puma fins

dc organizacao (los rcgistiOS caciastrais, emissSo dos ccrtificados de
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vos que interesSafli niio so Os finalidadeS do IBBA, ('01110 aifl(I&( ans

fills alinc .iados por cntida(Ies federais, eSta(IUOiS e nlunicipais;

considerando que o Estatuto (Ia Terra preconiza, em scu
art. 6., que a UniSo, os Esiados, (t I)istiito Federal e os Municipios

poiierao COflhligill' SCUS CSIOI'cOS e recurSoS llicdlalllc acordo, eon-
vênios ou contratos para soluçOo (Ic problem (Ic intereSSe rural,
principalmente os relacionados cOlil a apiiCaca() (10 Estatuto (Ia Terra,

visafl(l() 0 implantacao (Ia Heforma Ag rOria C 0 unidade (Ic criténios

na cxccucao desta;
consi(icrancio, 1illaIlli('IlIC, cue, na forum do art. 7,9 do re-

f rido E'tatuto c do all. 18 (Ia CousliiuicOO l'C(ierlli, a Uniao p0-

der6, em maténia (Ic sua coinpeténcia, conicter a funcionOrioS csla-
duais encargos para execuçOo (Ic leis, e vice-versa:

0 Instituto Brasiiciio (Ic Befornia Agi'Oria - IBRA - c o

L.stlI do de Miiias Gerais resoiveni fillllai' o scguinte

ConL'J?IO pOI(( Execu cOo do Cc,dasfro de IinOt'eis Rurais

pi'opriedade, eiuissio de avisos dc lançI]11cnto C COIl troic (Ia (oIrança
dos tributos, destinando aos municIpios a arrecadação que Ihes cab e,
na forma cia Ernenda Constitucional n. 10, do Estatuto da Terra c
de sua regulainentacao;

considerando que a Bede Nacional de Cadasirarnento sent
constituida de órgiios regionais c zonas pernlanentes (10 IBBA c
ainda, na fase de irn plant açao, dc centros (le treinamen to e de
unidades Inunicipais dc cadastramento, duja acão obedecerá a siste-
mática indicada nas aline-is seguintes:

a) o IBRA formará urn grupo de especialistas clenorninados
monitores de 1. grau, corn elementos por dc recrutados, Seicciona-
dos, adruitidos, treinados e mantidos;

b) (IS inoflitores (IC 1. grail Lrcinariio na SC(ie das cirGuns-
criçocs do IBBA, situadas nas capitals dos Estados, Os monhtores du
2. grail, a sereni recrutados nos organismos federais e enhidades Ii-
gadas a atividades agropecuárias e de valorização regional, quc corn
etc firmaram convênio;

os monitores (IC 2. 1 grau treinarão, em centros de treina-
inento instalados nas sedes cias circunscrjcöes do ]BRA e cm outras
cidades especialmente designadas, os chefes das unidades Iminicipais
(Ic cadastramento, a serem recrutados pelas prefeituras ou postos a
disposicäo do IBRA através dc convênios coinpiementares corn ('sic
celebrados, Os quais receberão, ao término do treinaniento, todo o
material neeessário aos trabaihos de cadastramento nos respectivos
Iflilnicipios;

ci) os chefes das unidades Inunicipais de cadastrainento on-
entarão a instaiação C o trahalbo das Silas unidades, a serem forma-
das corn pessoal recrutado pelos prolrios chefes das referidas ilfli-

dades, corn a colal)oraçtio (las prefeituras ou postos a (lispoSiç5o do
IBRA, naqueles inunicipios, através (Ic convênios suplernentares cele-
braclos corn o IBRA, e a execucäo, Corn a colahoraçao e participaçao
(las respectivas prefeituras, das ativida(ies (IC cadastramento;

e) findo o trahaiho de treinamento dos mnitores de 2. grau,
os clementos responsãvcis dc 1.1 grail orientarão o trei.narnento dos
cliefes das unidacles municipais (Ic cadastrarnento nos centros de
tl'Cinanlen to, auxihando a rernoç5o (Ic eventuais dificuiclacies sun-
gidas;

f) findo o trahaiho de treinamento dos chefes das unidades
municipais de cadastrainento, Os monhtores de 2.1 grail executarão a
fiscalizaç5o Junto as tinidades municipais de cadastramento;

(onsi(lerando qile, [auto na fasc lie iulpianlaça() C011l() aims
a conciusão dessas tarefas, as atividadcs reaiizadas visarn a objeti-

Convênio qUC cnti'e Si celebrant, (Ic HIll lado,
o Instituto Brasileiro (Ic Refornia AgrOria, dora-
vaIl te indica(Io ColilO I131IA e, (Ic outro iado, o
Estado de Minas Gerais, doiavante referi'Io Coillo

Estado.

I 	 Objclil;OS do GonvénlO

0 presente Convênio cstabelccc urna conjugaciio dc recursos
materials e Ilium

do IBBA e do Estado, visancio a irnplantac lo

(In Cadastro (Ic Tmóveis Burais, hem COlflO 0 eXcCUcaO (las operaç0C

rttaliVaSae II11SSII() (lOS 1lV iSOS (IC c'ohi'anciS e a arre('a(Iac0 (los In-

hutos rciativos 0 terra, instituidos pcla Lei n. 9 4.504, (Ic 30 de no-

venihro (Ic 1964 - Estatuto do Terra, corn OS scguinteS obetivos

a) facilitar 00 
Govcrflo Federal, atl'aVés (10 IBRA, a 1111-

plalltaca() (Ia Refornia AgrOnia, por mcio (Ia efctivacOO clas medidas
C 111111 

cnulllcra(IaS, c a nianuicnca() aivahzada (laqucics ti"ahlihos;

I)) pel'Ilul[j" 110 Estado (1) ('()flhccilllefltt) ohjetivo c atuaiizado
de sua estrutura fundiOria e da forma (Ic expioracaO social c eco-
nornica (Jos inlóveiS rurais ncic situados.

II - ObrigacOes do 1BRA
0 IB1IA obniga-se, noS lcrllIOs (leSte COUVCflI(), a organi'/.ar C

mantel' em funcionarnento a lIede Nachonal de Ca(IasIralllCIltO e cnn
servico (IC reisiro c (IC clii issao (IC cei'lificoloS (Ic propriedade, (Ic



acisos dc laiiçaniento c de conti'ole di ((i)1'(I1ça h) [i'lL a fini  de jor-
necer no J-stilo, Iei'nijnadiis as operaço(s Ih' ill)plLltaçao, canual-
niente, nas revisöcs dc ativauizaçiio

a) o result'ado (las apuracOcs dos dados ca1(str(is, poi' zona
fisiográfica, rclativos aos coel'i (icntcs de pr grcssivi (lad C C rcgrcssi-
viLc1e que ('tIcIcrizallI as (liSll'ihUiçOcs (IC fi'c'qiincua

da diinensão dos in16veis i'unais, em funçio do n1'Inlcro di'
lllOdUli)S

(las ('ondiçoes (IC locauizaçao, ('111 funçio ito r('Spcctivo ill-
dice sin tetico dos fibres Ioual i'zacio, (Ilticuldade 'irua de
acesso C grau lie confianca;

-- (hIS cofl(Iiçoes So('uais de explonaçao, cm funcão do 11111cc
C0lflhifla(lo dos três hatores a(lnhini.stl'açäo, habit(fçaO C
agrupamento c educaçao;

-- das condicôes teenicas C CuofloifliCas (lit ('XpiOt'iiiitO. (Ill

(;io (10 !notice C()fljhiflad0 dos CiliCli fatOi'('s : ('SClituI'acâo,
utilizacao (lii terra, renfla hiuta, nivul de invcstiniento e
rendimento agricola;

h) 0 i'eSLiItado (las op('naçu('s pa ia o ('oljunt( (los imovuis
corals no Estado, quc cai'actei'izam a disli'ibuiçao lu fi'cqiiência pai'a
cada urn dos fatores enumcnados nit alinea "a'';

c) os dudos FCIUIiVOS lOS \'iIIOI'CS dii turn, (l(chal'adoS para
os irnov('is, C (lOS trilmtos hancados. si ipI'u quc S(tIiC1til(lO5, pala (tell-
(icr 'is riecessidadi's dos oIaaos k l-sto!o. Vifl('(lli(dosat ('OflO(llha (to
setor primarlo;

(i) 	 OS i'(c'iil'sos hand I h)e,lflCflto (lu CV(llhlhiiis 	 t(sl) CS; is ('(II
tnansporte (IC pessoal C (IC material e coin a c.stada (10 pcssoiil posto
it disposicao do IBfl\, ha forina desk Convênio, c pI'cviiiiicn Fe pro-
gi'ama(las Cm ('OliIi)OI'iiç'a(( cool o Chicle dii Ciicunsci'içiio dii Capital
do Estado C apl'OVa(laS l)C10 I)il'CtOt' (to Departauiiciito dc Cadasti'o c
Tributação do IBRA,

IT! 	 Obrigacôes do E,ctctdo

C) Estado obriga-se, nos termos dcstc Convênio, a facultar ao
IBBA meios materiais c huinanos para execução das tarefas necessá-
rias a consecuco dos objetivos do Coiivênio, na fase de iinplanta-
('aO, C para manuteniao puinhanente (laquclas tarefas, conipi'ecndcndo
cspecificaniente:
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a) facilidadeS, dentro dos seus recursoS (lisponiveis, pam

fornN'illlt'111() (Jos &ll(lOS t'xstenti's OilS organisinos CStadU1IIS C que

in aUxllhiil' nii i mpl(nIacao (1(1 Cadastro de lmóveis RuraiS c

no pl'OCeSSO (IC c'obnança do ITH, detei'Illiflafl do tiue1es organiS-
(((OS que, flCSS(' stntido, afendain teiflpeSLLVanh('iltl' a,,j solicitateS

1 4) IBRA floS seguifltcS uspectos C 11(IS con(licoCs conStiitCS dos

iiI1CXOS

-	 i' l.icaçao i (I 1spcsiçiio (to IBBA, nas datas e localidadeS
i ndicadas, (IC jJCSSOi1! Clii niulnero suficiente pam SCr

leC!OniIdO urn total tie 93, que serao tri'iflO(IOS COtTlO

monitores de 2. 9 grau e, dentro this possibilidadeS do Es-
halo, aI)I'OS'Cit(IillOS COfli() auxilidres tie circunsericao,

- - permisSa() para uso, na fase tie iinphantacao, (1('ntr() (las
11ossihiiuiades e rccurso do Estado C IhlCduiintC pre y iii

aubol'izacao, (IC fllC(OS (it' tnansportes e do sCrvlco na(IiO-

tilegiico (LU ESIadO Para veirulacao de providêflCuaS an-
sf

gentes. relativas a execucão dos servicos ou de noticiãrioS

V 
iSfl (to a (hifusao dii Seniana dii Terra c dii Convencão de

I)l'ch'it((s hem como obten ç.o di fac ilidades para divulg'a-

(a(( dos 1OC1OS (IC propaganda C sclure('ihlCntO p01' inter-

111t(li() de fumes e de OUtCUS 1ll('tOdos preparados pelo
IBBA Para esse urn;

1)) pr(llIiOçaO (IC 111(11 (laS tic articulaca(i ('0111 (5 fliUflit'ipiOS

do Estado l)' onientaca() (los meSIlIOS c para facilital' sua parti-
cipacao nil convencao Regional, promoviha pvIo IBBA nil fase pre-

pai'atoI'ia (lit Semafll (la Terra, hem 	 CIJHIO l)Ul'ii 551(1 adcsão
execucao (10

ao Convê 	 ofliO coletiv coin as municipaIidat1's, Para

CahaStl'o

c) pl'OIliOc 	 lflaO de entCndientOS p'ana assillattira de acondos

('(lii j)l('lllClIt'clVCS ('((lit o TB RA, ('001 oi'ganiSmoS atuant (s na 1re iIC

tii'isiI içiio (10 Estado, pala

- fjscauiZaca(-( c vi'i'ific'aVaO da auten ticihade (1(15 dados infor-
mados nos questioflarios ifl( .lUSti'i ais, espeC iahiieflte qUdtnt()

a f011liil de contralOS (IC arr d ndaili('010 C parcCi'm. £15 con-

diçöeS SOC j LIS e ecoflôlllic(15 Ic exploracãO dos imóveis ru-
rais e as condicöeS de desrnelnbramcflto (IC areas p'al'a
us fins previstos no art 123 do Estatuto tia Terra;

regular C opoi'tuna ic inforlliaVöC S 'do IBRA,
prestacao 
pelos órgãoS do Podei' JudiCianio, Para efeito de cumpl'i-



iliento (10 (liSpOSlo 00 	 5. 	 1	 ui 	 (H e no at. 65 (10 Es-
tat uto da Terra

l)reslac50 regular c opoi'tuiia de (fbi! iusuo 1118\, pe-
los caitórios (IC rcgistrc (IC illI6VC1S, polo OS IUCSIIIOS CfCi-
ins i fl(ljCfld)s no Inc iso anterior;
colaboraçiio (IC organ ISIflOS (IC ereclilo UC) Estado C dos
6rg5osai recadadores estaduais iias operaçdes (le cobran-
ça (10 ITR;

levan taniento do cadustro d e terras puhlicas c regulariza-
çiio (los titulos He posse He eventuais posseiros nas areas
(10 Estado;

Comunicaç5o no IBBA, logo apos a assinalina dcste Con-
venio, ilos flOVOS fliunicipios criados e iflst!I1!IdOS no Es-
todo (lCpOiS IIC 31 He dezenibro de 1964, e, futuramente,
sempre que ucorrer a criocao on in sIalaçSc Hi n ovo mu-
fliClpio, caracterjzan(i () a nova sede e o municipio He on-
gem.

F, Iwr esta rein assim justas C con tiCiladas, am has as parks
coflvencjonajs assinarii o presente Convênio em 1 (civalro) \'ICIS (IC
igual teor e para urn so eleito, perante as teslemunhas quc também
o assincin logo abaixo

Belo Horizonte, 30 He jiinho He 1966.

PQU1O .1ssis Ribeiro, Presidenle do IBRA
José (le MOf/OlhdeS Pinto, Governador
José AntOnio da Silva, testeinunha
Wagner Moura, testemunha
Daniel de Carvaiho, testemunha
Mouricio Paz,/zno (10 Siloo, testernunha

PARECER DE REDAçAO FINAL

CoinissJo ic Redoc[io

0 Projebo n. 3.678/66, (IC ink jab iva governainental quc Ha
nova rcdaç5o ao art. 2. Ha Lei n. 3.907, He 22 He ilezenibro He
1965, foi aprovado na Hiscussiio regimental, Scm emenda

Assim sendo. somos He parecer que se the He, como final, a
redaçbo abaixo, que esto He acordo coin o Projeto, pai ,a quc, sob
esta forum, seja enviado a sançSo
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PRO3ETO N.9 3.678/66

DO nova redacOo ao art. 2.v (10 Lei ru. 9 3.907,

de 22 de de:e'flbFo de 1965-

Assemb1Cia LegislatiVC1 do Estado He Minas Gerais decreta

Art. 1. - 0 art. 2. 9 do. Lei ri. 9 3.907, He 22 He tlezemnbl'o (IC

1965, passa a icr, a segliinl& re(Iucao

"Art. 2. -- Para Mender no disposto no artigo anterior, ficam
CFia(IOS no AneXu 11 dim Lei n. 3.214, d e 16 (IC outtibr) He 1964, Os

seguintes cargos

15 (quifiZe) cargos He profes
sor He Ensino MCdlo nivel XV, He

classe singutar

6 (seis) cargos He InspebOl He AlunoS 1, rilvel 111

6 (seis) cargos He Contintio-Servente I, nivel III."

Art. 2.° - ilevogaflI-Se ms (1isposi 	
em cofltrãriO.

Art 3.' - Esta lei entraru em vigor no data He sua publieacao.

Solo José Proenca, 30 He junho (Ic 1966-

Curios Me(Jaie, Presidefite - Jorge Vargas, Relator - Maria

Pena.

PARECER DE REDACA() FINAL

ConuiSSüO de RedacHo

0 Projetci fl.9 3.683/66, He iniciativa goVerfiC11flefltL qUe auto-

Ii/IL 
o Covernadol (10 Estado He Minas Gerais, por intermCdlo do

Sceretalia He Estado Ha Educicbo, a eelebrai conihlio 
COIfl 0 Cole-

gb Normal Alto Paranaiba, corn sede em Carmo Ho Paranaib' GinS-
ColCgio Coniercial Elbi Mendes, ambos corn

sio São LuiZ (ion/ago e sede em Elói Mendes, foi aprovado na (liscussao regimenta
l, scm

emenda.

Assimfl sendo, SOIlIOS 
He parecel que se Ihe &, como final, a

ProjetO, pam que, sob
rc(lacdo abaixO, que estS dc acordo (((In 0 

esta forma, seja enviudo a sançbo



- 312 -

PflOJETO N.' 3.683, ((I;

Aiztoriza o Governo (10 LsIudo de AIiiias Gerais,
por interniedzo do Secretor/a de Estw/o do Edijea-
coo, a celebrar convénio cOrn o Colégio Normal
Alto Paramialba, coin sede em Carmo do Paranaiba;
Ginósio São Liii: Gonzaga c Coléglo Cornercial Elái
Memides, ambos coin sede ciii Elói ,llendes

." Assciiibléij Legisial iva do Estado de Minas Gerais decreta

Art. 1 . Fica o Governo do Estado (Ic Minas Gti'aisautorj-
zado a celebrar, por intcrinédio cia Secrelai'ia de Estado da Educa-
çéo, éonvênio corn o Colégio Normal Alto Paranaiba, corn sede clii
Carmo do I'aranaiba; Colégio Coiiivrciai Elói Mendes e Giniisio S/lo
Luiz Gonzaga, ambos corn sedc urn Eioi Men(Ies, t)ara (JUC OS fliesmos
funcionern sob o regime oc infe-g i-M - i'l o corn cis esiabelec j menlos ofi-
dais do Estado.

Parágrafo unico - Para a assin a t u I 'll dos convi'nios, dever/lo
ser obsersadas, obi'igatuirianienre, as nurinas dos artigos 3•0, 4,1 e 5.
(Ia Lei n. 1 4.147, (Ic 29 (Ic abril (Ic 1966.

Art. 2. -: Revogam-se as disposiçbcs cm contr/liio

Art. 3° 	 Esta lei entranut em vigor fla data de sua 1)UlJIiCacuto.

Sala José Proença, 30 (Ic junlio (Ic 1966.

Curios Megale, Presidente - Jorge Vargas, Relator - Mario
Pena
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PLI(),IET() N." 3.684/66

Ci'icz o curso secuiiddrio de 2Y ciclo no Colégio

iVornuii Of icial de I"ormiga

\ A s ul.déia Legisiat iva to EluIu de Minas Gerais decreta:

\ii. 1." -- Flea criado o eurso s&:cufl(IaiiO (Ic 2. ciclo 00 Cole-

iu NuiinaI Oficial (Ic Formiga

Art. 2. Para iite ndei' ao (lisposto no artigo anterior', licam

eiia(1OS no Anexo II (Ia Lci ii' 3.214, (Ic 16 (It' outtibro (le 1964, us

seguiflteS cargos:

/b (cinco) crgos (Ic Professor (Ic Emisino Médio, nivel XV, deu 
classe singular;

2 ((_iois) caigoS (Ic IflS1)Ctoi' (Ic Alunos I, nivel III;

2 (do is) C.Ir p os (Ic Continuo-Servcfltc I, nivel 11.

Art. 3. --- As (Icspcsas provenicfltcS desta lei correr/io pelas

vtiIets 1,r/jpi'hts do Orcamento (TO Estado

Art. 4 •9 - Revogam-Se as disposicuteS cm comiti'uti'iO.

Art. 5.' - Esta lei entrar/t em vigor na data (Ic so,' publicacuto.

Sala José Procnça, 30 (Ic junho (Ic 1966.

Curios Me gale, Prcsicicntc 	 Jorge Vargas, Relator
	 Maria

J'('Ji(t

PARECER DE REDACAO FINAL
PARECER DE REDAçAO FINAL

Corn issão c/c Reducüo

0 Projeto n. 9 3.681/66, de autoria do Putler Executivo, que
dispute sobre a criaçuto do curso secundutrio de 2. ciclo no Colégio
Normal Oficid (Ic Formiga foj 'aprovado na discuss/to regimental,
sern ernenda.

Somos, portanto, dc parecer que se the dê, como final, a reda-
Vao abaixo, que estut (Ic acordo corn 0 I'rojetu, para que, sob esta
forma, seja enviaclo ut sanç/io.

Corn issuto de Redaçuto

0 Projeto n.5 3.692/66, (Ic autoria govcrnamcfltal, quc autoriza
o P0(1ev ExecutiVo a receber, por doaçuto ila Prefeitura Municipal do
Belo Horizonte, o terreno, obras c denials bcnfcitoi'iaS do PaLiicio d.s
Artes, e dâ outras providênCiaS, foi aprovado na discussSo regimen-

tal, scm emendas.
Sornos, pois, do parccer quc so ihe dê, como final, a redaçéo

abaixo, quc estut (Ic acordo corn o Projeto, para quo, sob esta forma,
seja enviado a sançuto.
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PROJETO N. ? 3.692/66

Aulori:(, a Poder Execuliio a r(((l(eI, por (/00
cão do Prefeilura Municipal de Belo horizon/c, a
Idle no, obras c denl(os benfe iloris do /'HlUelO (1(15
Aries, C (1(1 oulrus prol'u/enews

A Assernhlbia Legislativa (10 Estado (IC Minas (urais kcref;,

Art. 1.° - Fica o Pod er Exerut ivo aUtolizado a rcceber, par
doacbo do Prefcilura Municipal (IC Belo Horizonte, 0 terreno, obros
i. deninis benfeitorias necessbrios an prosseguirnento e conclusijo do
piedio do Palácio doS Artes, SitIIa(lo no Parquc Municipal de Belo
Horizonte.

Art. 2. E 0 Poder Executivo igualmcntc autoriz:ido a ins
tituir, por (lecreto, urna coinissbo especial, coniposta (Ic 3 (fr(s) 110111-
bros, des igna (los pelo Governador do Estado, destinada a proiilovcr
todos os abs relacionados coin 	 Palácio das Artes

Parágrafo inico - SerSo fixadas em decreto a competência e as
afribuiçOes (Ia coinissiio especial de que frata o arligo

Art. 3•1 -- Para aten(lcr (is deSpCSaS iniciais coin o prossegui-
inento c conclusbo (las obras do Palbcio (las ArIes, fica o Poder
Executivo auforizado a abrir, pela Secretaria (IC Estado (Ia Fazenda,
corn vigência ate 31 (IC (iCZefllbl'O (IC 1967, o crCdito especial (IC Cr$
500. 000 .000 (quinhentos rnilhbes de cruzciros) , podendo, para isso,
se neccssbrio, realizar operacoes (IC crCdito.

Parigrafo (inico Ainda porn 0 prossegUim(nto C conc1us5o
cbs obras nicncionadas no aitigo, o Potter Executivo podera aplicar
(Iota(oes orçamentbrias próplias, on qUaiSqUer outros recursos pro-
venientes de convCnios que forem firmados corn cssc objelivo.

Art. 4. 	 Revogadasas disposiçbes ens contrbrio, esta ltd en-
trarb cm vigor na data tie sua publicac/io

Solo José Proença, 30 (IC junho de 1966.

Curios Megale, Presidenfe 	 Jorge Vargas, Relator -- Maria
Pena

PARECER DE REDAO FINAL

Corn issdo de Redo <'Jo

E de iniciativa do Poder Executivo o Projefo n.? 3.707/66, que
visa criar uin colCgio normal oficial anexo ao ginbsio esfadual do
cidade de Medina.
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ExaminandO-0, verificainos qUC foi aproviido no discussao Fe-

iiii Ld, sein emenda
Assirn SCfldO, somos (IC porecel' (Tue Se Pie (Jr', corno final, a

redaçao (Ihaixo, qUC esfa (IC acordo corn o Projeto, pni'a que, sob

(510 	 0II00 .5] C] (iIVl!IdO it souça()

PROTETO N. , 3.707/66

Cr/a IIJ1I eoieçjzo flOrIilOi O/iei(ii (IIICXO (10 gina-
sio esladual do cidade de Medina.

A Assenihléia Legislativa (10 Estado (IC Minas GCrOSS (iecreta

Art. J., - Fica criado urn colCgio normal olk j al anexo 00

estoclual da cida(1C (IC Medina
Art. 2Y -- Porn atender ao disposto no artigo anterior, ficom

ria(1OS no Anexo II do Lei n. 3.214, (IC 16 iTt' otitubro (Ic 1964. 7

(sete) cargos lie Professor (IC Ensino Mé(Iio, nivel XV, (IC classe sin-

2 ((lois) cargos (IC Inspcloi' lie Alunos 1, nivel III, c 2 ((lois)
caigos tic Con tinuo-Serven tc I, nivtd II.

Art. 3. - As (iespesas resultantes tiesba lei correrao pelas
verbas próprias do Orçamento do Estado.

Art. 4.' -- Revogalll-SC as (lisposiçöes ent contrario.

Art. 5 ,0 	Esta lei entrara em vigor na data tie sua publicacao

Solo José Proeflça, 30 de junho (IC 1966.

Curios Megale, Presidente - Jorge Vargas, Relator - Maria

Peria.

PARECER DE REDACAO FINAL

Coxnissuio (IC ReilaçJo

0 Prcjeto n. 0 3.716/66, tic auforia governamCntaL quc (lispoe

sobre a criaçbo (IC U111 colegio noriiull oficial anexo 00 colbgio esta-
dual do cidade de Estrela do Sul, foi aprovado no discuss5o regi-
mental, coin ernenda.

Assirn sentlo, sonios (le porecer que se the &, corno final, a
o Projeto C 0 Veflei(1O, pararedaç5o ahaixo, que está de acOr(1O Coin 

c lue, sob esla forma, seja enviado a sançbo.
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PROJET() N. Q 3.71(;,'G(;

Cria inn co1qio normal 0/ ICILl o .e;o ( 	 HU) 	 /I:-
SiO ('staduol (1(1 cidade (IC ESiiCl(1 do
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PROJETO N.° 3.719/66

Gnu urn giiiusio esladual no cidade de So!edcule
de Minus.

A Assernbléia Legislativa do Estado dc Minas Gerais decrita
A ASSClilI)léla Lego,lativa do Estado de Minus Gerais decrel a:

Art. 1." -- F'iea ciiado uiii eolégio normal rue tat ineXt) iD
ginãs io estinitiul d:i en 1ale de Estrelti do Sul

2." Papa atCl1dCr ao disposto 110 artigo anterior, lie itt
cri:tdos no Anexo II da Let n." 3.214, de 16 de outuliro de I 96 t, os
scguintts cargos:

7 (sete) cargos dc Professor de Ensino Médio, nivel XV, de
class( , singular;

2 (dois) cargos (IC Inspe[or tie Alunos I, ii ivel III;

2 (dois) cargos de Continuo-Servente I, nIvel II.

Art. 3•Q 0 colégio normal oficial criado poi csta lei so serã
instalado após coiiiprovada a existência de corpo doccnte legalinente
habilitado.

Art. 49	 As tiespesas resultanes clesta lei correrão pelas ver-
has pioprias do Orçaincnto do Estudo

Art. 5•0 -- Revogarn-se as disposicöes em contrArio.

Art. 6. -- Esta lei entrarO em vigor na data dc sua publicaçOo.

Sala José Proenca, 30 de junho de 1966.

Carlos Me gale, Presidente 	 Jorge Vargas, Relator 	 Maria
Pena.

PARECER DE REDAcA0 FINAL

Comissão de Redacüo

0 Projeto n. 9 3.719/66, de iniciafiva governamental, que dis-
poe sobre criaçOo dc urn ginOsio estadual na cidade (ic Soledade de
Minus, foi aprovado flu discussijo regimental, scm emenda.

Assirn sendo, somos de parceer que se lhe dê, como final, a
rtdaeOo abaixo, que está de acordo corn o Projeto, para que, sob
esta forma, scja env judo 0 sancOo:

Art. 1.0	 Flea criado urn ginOsio cstadual na cidadc (IC So-
ledade (IC Minus

Art. 2. 1 0 ginOsio (IC que trata o artigo anterior terO Os Sc-

guintes cargos, que ficarn criados nos Ancxos dii Lei fl. 9 3.214, de 16
le outubro de 1964:

I - no Anexo III, lila.: 1 (urn) cargo de Dircior de Estab(Ic
cimento de Ensino Médio, simbolo C-5, a I Win) cargo de Secre-
tario dc Estabcleeimcnto de Ensino Medio, slmnbolo C-4, ambos (IC

provifliento cm cornissao;
II - no Anexo II: 10 (dcz) cargos tic Professor de Ensino

Médio, nivel XV, de classe singular; 1 (urn) cargo Oe Técnico de
ilucaç0o I, nivel XV; 4 (quatro) cargos (IC Inspetor de Alunos I,
tive! Ii!; 1 (urn) cargo de Porteiro I, n yc! III; 2 ((lois) cargos de
Continuo-Servcntc I, nivcl II.

Art. 3Q São condiçOes csscnciais Para a instulaçOo (10 gi-
ti:isio critt(Io por esta lei a prévia doacão ao Estado de pré(IiO ade-
quado ao scu funcionarnento C a comnpeovicao do cxistêficia de cm-
po docente legalmente habilitado.

Art. 4. -- As despesas resultantes desta lei correriio pelas
vcrbas próprias do Orçamento do Estado.

Art. 5 •9 - Revogam-sC as disposicOcs Nfl contrOrio.

Art. 6. - Esta lei cntrarO eni vigor no data (be sua pullieaçOo

Sala José Proenca, 30 dc junho dc 1966.

Curios Me gale, Prcsidentc - Jorge Vargas, Relator -- Maria

Pena.

PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N. 9 1.244

CornissOo Executii'a

Por força do que dispOc o art. 19. itein VII, do Regirnento
Interno da Assembkia, situam-se no Area (IC competeilcia d(sta Go-
missão os pareceres rclativos 0 inserçOo em ALa de docunientoS eon-
sideraclos n.o-oficiais.
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NSo obstante a rcicvAncia cia conferência profcri(ia polo Em-
baixador Antonio Azeredo cia Silveira, quanclo esteve reun Ida a sub-
comissão da Organização dos Estados Americanos, em Washington,
no (ha 9 de marco deste ano, é cia consicierada doeurncnto tie cunho
nSo-oficial.

Dal a necessidade dcste rclatório c do ljronunciarnento cia Mesa
Diretora da Assembléia, para que se ciecida a possibilidade e conve-
niência de sua transcrição nos Anais do Poder Legisiativo de
\1inas Gerais.

Verifica-se, desde logo, que os assuntos vcrsados no longo c
substaricioso ciiscurso do nosso representante diplornOtico junto a
OEA são ternas cia mais alta importOncia para Os povos do nosso con-
tincnte.

Tern shin a Organização dos Estados Americanos 0 p01110 cit
convcrgência dos naçOcs latino-americanas e o cenirio onde so to"-
nou possivel urna discussSo mais franca c ical tins probicinas comuns.

A participaco dos Estados Unidos so fez aunientar as possi-
biLidacics lie êxito na solciçOo (las qucstOcs continentais c tornou pos-
sivel urn debate em mesa-rccloncla, oncic todos se nivelam e se
igualam.

Não fosse isso possIvci, o discurso (10 Embaixadur biasiieiio,
cjue cool raria prctcnsao americana, nOo tcria tido a rtpercussao (jUt
alcançou.

Dc modo ciai'o e scm m(ias paiavras, o conferencista bras I-
lci'o tratou cit gi'andes questOcs poilticas que PICOCUPiIUI Os JIOVOS
do nosso continente c saiientou a necessiciacle (IC que sejarn cncon-
tradas soluçovs pacjficas para as controversias entrc as ilaçOcs con-
tinentals.

usia forma, e oportuila a lcnihiança do nnl.ire 1)cpulado lla-
tista Miranda, e incu parcccr é no sentido (ic (JUt a Coiuiss00 Lxeculi-
va pode e (love aprovar a transcriçOo rcqucrida pclo iluslrc parla'
mcntar mineiro

\Toto pela transcricOo.

Solo (las Reuniocs. 30 cit junho de 1966.

Boiiifdcio de Aridruda, Presidente 	 Ledo Borges, Relator -
J000 Navarro -- Reny Rabello 	 Pinto Coelho.
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PARECER SOME 0 REQUERIMENTO N.9 1.315

(ioin iS.S(1O I/C (oi,s1ituic0O, Legislaçdo e Justica

0 Sr. Nicanor Armando, autor do pi'esente Bcquerimeflto, en-
con i inlia ped 1(10 aos Exmos. Srs. Prcsidentc (10 RepOblica e Minis-
Ito (las Minas e Energia, 110 scutido (IC quc sejani (lctcrlillnadds Sc-

vci'as nied ici as pa ra se apurarciTi Os abusos que, (IC ha mu ito. oem'-
rein no i)epartarnento Nacional (Ta ProduçOo Mineral, do Ministério
dos Minas e Encrgia, no Rio de Janeiro.

Corn efelto, opinamoS no sentido tie que a propnsicao dcva
set aproVa(1U, nos terinos cm quc Sc encontra redigida e quc seja en-
caminhada urgcntcnlcflte.

Sala José Procnça, 30 de junho dc 1966.

Expedilo Tavares, Presidcntc = José FerlIarld('S FilIio, Relator

Grubs Eboy - M iss es Coitlo 	 Rout Fernandes	 Jaii'o Maga!IiOes.

PARECER ORAL SOME 0 REQUERIMENTO N. 9 1.325

0 SR. ATALIBA MENDES - Sr. Presiclente, na qualiclade
de Vice-Piesidente, no exercIcio cia Presidencia cia Comissão dc Agri-

c'uit nra, informo a V. Exa . quc consul tc'i OS (1(1110 is iiic,nhrns tb

oi'gao snOrt 0 OSSUU tO C, nesla ()j)0i'tunidade, cm C0IISO11OI1C1O COfli
o ponto de vista daqueles Srs. DcputadoS, pronuncio-me favoravel-
uicntc /t apro\'açao tin Rcquci'inienio

1'ARECER ORAL SOME 0 REQUERIMENTO N.9 1.327

h sit. ANUAR FARES -- Sr. P1'cSi(lentc, eulnprin(1() deter-
mjua:ao cit V. Ex. 9 , venho ofc'rccci' parcccr oral lavorOvel /t apro-

Vaçao tin ltcqucrim('flIO n. 1.327, do Sr. Daub 1 (It' Bai'ros, nina VCZ

(JUC OS 
nnbi'es colegits tic Comiss/lo Executiva manifcstaraifl-fllC iclen-

Ill lade (It p(iiS1iiLfltO

PARECER SOBRE A INDICAO N. 9 1.260

GomissdO de ConstituicbO, Lejisboçdo e Justiça

Por via cia Inclicaçi'io n. 9 1.260, o 1)eputado José Marcus
Cheréni rcitera aos Exmos , Srs. Governador do Estado e Diretol' (10
I)Cpara1T1cfltO (to Estradas (be Rodagein a ui'geritc fleCcSSJd((dC (IC st

duniprir a Lei n. 9 2.088, (Ic 14 dc janeiro dc 1960, a cival autorizOU

t) Gnverno do Estacio U CflCalilIMui' a csti'acla dc roclagein que, partifl(iO
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do lugar (lenominaflo Chá, Municipio de Uheraba, vai ate a SCdC da
cidade (Ic Conceic5o das Alagoas.

Examinando-a, esta Comissiio é (IC parecer no Seflti(IO de que
a presente IndicacSo seja aprovada, tal como está redigida, e dc que
se dê rapidamente o scu encaminhamento as referidas autoridades.

Sala José Proenca, 30 de junho de 1966.

Expedito Tavares, Presidente 	 Raiii Fernandes, Relator
Curios Eioy - José Fernandes Fiiho - Misses Couto - Jairo
Magaihães.

MAT1BIA APROVADA

Requerimentos n."s 1.325 e 1.327 e os seguintes, scm nimero:
do Sr. Waldomiro Lobo, pedindo urn voto dc congratulacöcs corn o
Ministro Pedro Aleixo, por sua atuacSo no Ministério de quc é
titular; do Sr. João Luiz de Carvalho, pedindo prorrogaçiio dos tm-
haihos ocita Reuniiio por 120 minutos

Pareceres: de redaç5o final dos Projctos ii's 3.683, 3.561,
3692, 3.707, 3.716, 3.684, 3.719 e 3.678.

Projetos: 	 cm 1." discussjio, n."s 3.636, 3.662, 3.663, 3.666,
3.671, 3.674, 3.672, 3.680, 3.686, 3.686-A, 3.694, 3.695, 3.701, 3.705,
3.706, 3.708 e 3.721;

(10 2." discuss'So, nYs 3.568, 3.598, 3.621, 3, 622, 3.626, 3.629,
3.632, 3.676, 3.656, 3.657 c 3.660;

CO) 3." discuss50, n's 3.588. 3.589, 3.579, 3.591, 3.599, 3.600,
3.602, 3.604 e 3.619.

Emcndas: n.°s 1 c 2 ao Projeto n." 3.568.

QUESTOES DE ORDEM

0 SR. ARTUR FAGUNDES Sr. Presidentc. desejo in(lagar
da Mesa se o Poder Legislativo rcceheu Mensagein do Poder Executi
vo majorando os vcncimentos do ministério piiblico, pois o LIder
do Governo nos informou de que, ainda hoje, a Casa receberia
essa Mensagem.
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0 SR. PRESIDENTE -. A Mesa informa ao nobre Deputado
que, ate este momento, nSo dcu entiada no protocolo do Casa, nem
chegou ao Gahinete do Presidência, qualquer mensagern do Podcr
Executivo nesse sentido.

0 SR. PIRES DA LUZ -- Sr. Presidciite. Tendo-me ausen-
tado desta Casa por 10 dias, por niotivo dc forca rnaior, e corno a
Corniss5o de Sindicui.ncia, para apurar denincias do Deputado Athos
Vieira de Andrade, reuniu-se sem a minha presença, reSerVo-me 0
direito die apresentar o nieu relntôrio particular, o que farci clentro
de poucos dias.

0 SR. PRESII)ENTE - A Mesa registra a Questão de Ordeni
suscitada pelo nobre Deputado Pires da Luz.

0 SR. JOAO LUIZ DE CARVALII() -- Estando quase esgotado
0 tempo regimental C COCOflIPOI1dOSC sobre a Mesa varios parcceres
de rcdaciio final e projetos de inheresse p6b1ico, rcqueiro que, no
momc.nto oI)ortuno, V. Ex. 4 consuihe o Plendrin sobre a prurrogacao

dc nossos trahaihos por duos horas, porn a votaçSo do matCria, con-
sidcrando-se oie a Casa est.ará ciii recesso a paitir tic amnanhS.

0 SR. PRESIDENTE - A Mesa subuietera it aprcciacao do

Plcnario o Rcqueriulcflto tie V. Lx.", lid) nioinc'Ttd) 01)ortuno

0 SR. MANOEL COSTA - Sr. Presideiitc, tenho a satisfacão
die comuliicar a presenca (10 nobrc De1)UtadO Hugo Aguiar, digno
Sccl'etario) (10 Atlrninistiacad), que ora .nos visita, c aflufleiar quc S.
Ex." veio, pcsSOaiiliefltC, coriforine eu havia infom'uiado no inicio
clesta ReuniSo, trazer, a McnSageni oue traIn (In aumento do lilifliS-

hCrio pUI)liCO em nosso Estado. Verificam, assim, a Casa e o povo

mineiro CIUC o proposito do atual Governo tell) sido (1 (Ic cumprir

corn sua palavra, dentro do tempo exato que promncte

0 SR. PRESII)ENTE A Mesa registra, coil) prazcr C hoiiia,
a prescnca, .nesta Casa, do nohie Sccretario do Adniinistracao, l)cpu-
tado Hugo Aguiar, que neste nlomflCfl[O tomna asseflto a Mesa, e apre-
senta a S. Ex. os melhorcs votos die Cxito a frente daqiiela Pasta.
S. Ex." traz a esta Casa a SegLIiflte Mensagcfll
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"Belo Horizonte, 30 de junho dc 1966.

Eimo. Sr. Presidente cia Assembléia Legislativa do Estaclo
dc Minas Gerais.

Através de Mensagem datada de 13 de rnaio iltimo, C quc Fe-
cebeu o nürnero 1.079, live a honra de submeter ao alto pronuncia -
inento dessa egrégia Assernbléia Legislativa, por interméciio de V.
Ex., Projeto de Lei que fixava novos niveis de vencimentos para a
magistratura do Estado, em razao dos motivos ali CXJ)Cfldi(l1)S

Conelnida a aprovaçSo do Projeto, uue nesta data jA é sub-
metido a Comissão de BedaçSo e transformado em lei, cumpre ao
Poder Executivo rever os vencitnentos dos mnembros do ministerin
pñblico, tendo em vista o que dispoe o artigo 75, 31, cia Consti-
tuição Estadual.

Por essas razöcs, venho encaminhar a V. Ex.a, para a elevada
consideracSo dessa Casa Legislativa. o incluso Projeto tie Lei, corn
o que o Poder Executivo est.! (lando cumprimento ao citado impe-
rativo cia ordem constitucional.

Na forma do 4 , 9 do artigo 29 da Constituicio do Estaclo, corn
a redaçSo qua the deu a Lei Constituc'ional n. Q 14, solicito pie sua
apreciação se faça no prazo de 30 (trinta) dias.

Sirvo-me cia oportunidade pam reiterar a V. Ex. a express5o
do meu alto apreco.

Israel Pinlieiro, Governador do Estado."

BEGISTRO ESPECIAL

0 SR. PRESIDENTE: Esgotada a pauta desta BeuniSo. a
Mesa, antes cia encerrar os trabaihos cia mesma, qua é a áltima deste
primeiro periodlo cia atual Sesso Legislativa, vai levar ao conheci-
mento dos Srs. 1)eputados, Para o devido registro nos nossos Anais,
as ativjclades deste Poder Legislativo, tanto na parte que diz res-
peito it própria vida parlarnentar, como aos serviços qua mantém o
funcionainento desta Casa.

Relafdrio (las 4lwidades do Poder Leqislatu'o no Prinieiro Periodo
do Sessão Leqislativa

0 SR PRESIDENTE No que se refere h elaboraçtio legi.s-
lativa, foi votada e prornulgacla a Resoluçiio n.9 754, que pôde iii,
ciplinar, dc mnaneira niais eficiente, o andarnento dos trahaihos do
PlenArio, em face cia Lei Constitucional n. 9 14, resultante do Ato
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Institucional n.° 2. 	 Entre outras provitlencias, essa Resoluçao in-
I rnduziu a instrucao dos proictos, aiit)liafl(lO as atr iliuicoes tia AS-

sessoria Legislativa, que assim participou, de maneira decisiva,
a travs das silos ativmiladcs. do pr6pria eiaboracSo dos ]cis, c taiiihéin
criou a Cornissão Especial, pequeno pienãrio que recehe a delegaç5o
Ia Casa pai'a votaçao daquetas matérias cubs prazos dc tranutaçao

se extiiiguein . A niesma IReso]uçao instlluiu o sistenia do trafl)itacao
singular, quc j)ermite, nos ditinios dcz duos cia discussSo e vota950
tic projetos (to Poder Executivo, a manifestaç5n do Plen5rio, mdc-
p'iit1ciitc'iiiente cit pl'aZOS (tile restuin us Coinissñes T&micas-

Ent dcci sOcs dc queslilo (be ordem, a Presidenc ia, corn it

 das Litierancas do Casa, pode realizar a fisionomia parba-
mentor (10 I'lcnario de acordo corn as ilImposicoes do .\to Institucio-
oat n.° 2. Surgiu, dal, a organizaciio dos Bancadas do ARENA e do
MDB.

Ainda cmii decorrencia dos editos revobucionarios C dc outras
disposicocs legais surgidas do Revolmmcao, umna certa siLnacio nova
adveio a instituicao mias irnunidades parlaiiientares .AConmissiio
Executiva julgou iioi' hem contrator urn constitucionalista ilustre do
nosso Estado, o Professor Haul Machado Horta, para claborar parecer
(Iii que ficasse hemmi e(tmi fi gurad a a situacao (to insti tuto de irnuniclades
pam'ltmicii tares .A vista cia pros i déncia, a Corn i ss5o Exccutiva, a
Presidencia c a Mesa clispoemn dc diret rizes para siia orieiitilcao so-

0 Cli tCi1(lilllCfltO (IC urna (las prerrogativas InaximnaS do Vi(lil pal'-
101)1 C lit or.

No que se referc 00 pr6prio funcionamcnto do Podem' em rela-
can a suas origeflS, outra Rcsaluçao foi aprovada, criando o Serviço
de RadiocomunicacOeS que se pretende, no próximo mês de juiho,
sept instolado, pam pie os Srs . 1)eputaclos possani, coin mnais facili-
dade, commmunical'-se comm o interior (10 Estado e cool suitS bases Po-
liticos.

Tarnbéin, cmii projeto autorizatis'(t, permnititi-se o cstahct('m'i-
menlo dc Urn convefl 10 coin o Poclei' Executivo pant (tefifl i tiva orga-
rmizaç5o tin Corpo de Segurança do Pnder Legislativo . Aguar mla - c
a sancSo cia lei nos próximoS dias, pam que a Comissão Executiva
possa desenvolvir OS esforcos indispemisavems 11 silo exccuçao . J"oi'aiii
imiterm(ios OS pm'cceitos qUC instiluirarn 0 PrCifli() de ,Jornuilismiio Assis
Clmateaubm'iamid, perimmitindo-se mnaior flexi)i[mdade dessa iniciativa da
antim (omilissão Executivim, an 11051110 tempo que se incnrpnraraill
gratificacôes, instituidas em lei para servidores do Poder Executivo,
at IS VCI) timnentos tic funcion arms tlii (aso A Cninissiio Exccu tiva,
)O1' (iclimcrocao, ('Fi011 a Cd)iiilssan miti Ibnittimi PaI'baiIICntai', publica-
cat) ri mestral pie ainda este ono serum dada a comihecer ao Potter Lc-
gistativo e an poVO.
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A Cornissão Exceutiva, no afä dc publicar Os Anais da Casa,

da presente Sesso Legislativa, prolnovcu concorrdncia, sain(lo V1I(-
riosa ulna empresa grãfica da Capital. Desenvoivern-se entendirnentos
para se estabelecer convênio corn a Faculdade dc Direito, a fim dc
(JUC esta organizaçao U.niversitária levante os dados necessArios para
confeccAo dos Anais passados, que, (lesde 1937, corn excecAo de 1947,
nAo foram ainda publicados Os Anais ronstitueni 0 inais iinportanle
aCervo legislutivo do Estado e, por isso, precisam 5CF publicados
par quo düvidas, no tocaiite A vida legal tie \Einai, sejam dirirnidas,
(1i111(l0 suscitadas.

Cuida-e (Ia nova ediçiio cia ConstituiçAo (Ia 11ep6ldica c 'Ia
ConstituiçSo do Estado, corn Os abs institucionais e complemen-
tares. A matéria eflccsntra-se no prelo C, (Idutro em breve, serA possIvel
tlistriljui-la aos Srs l)eputados, a escolas, reparlicoes publicas do Es-
tado e a outros poderes.

No interesse da organizaç5o adni in istrativa cia Casa, a Comis-
silo Executiva autorizou se entregasse a tcnicos o estudo, o que foi
feito, encontranclo-se em atividade nina equipe, sob a chefia (10 Pro-
fessor Paulo Neves de Carvaiho, par promovem a reestruturaçAo ge-
tal do Secretaria cleste Poder, reclassificando-se cargos, estal)eIe-
cenclo-se o critério do mérito nas adrnissöcs, o que ha de ensejar
nova feiç5o a tAo importante setom cia Asseinbléia

A Comissilo Executiva cofleel)eu a difusan (Jos trabaihos legis-
lativos, através de horArio diilrio dc ciivulgacAo na RAdio Inconfi-
léncia A noite. 0 quo veal sendo realizado corn exaticlao, através
(IC elenienbos fomnecidos pelos servicos aclininistrativos (lCStd Par-
lairiento.

A Assernbléia Legislativa do Estado dc Minas love a honra
de rcceher aqui, em memorAvel reuniAo, S. Ex., o Sr. Presidente
ila Bepühlica, Maiechal Humberto (Ic Aienrar Castelo Bronco, a queni
foi conferido o Titulo (IC CidacISo Honoraric> do Estado (IC Minas
Gerais ; taiiihcm outras ilustres personandacies (10 Fstado e do Pais
receberarn, cm sessAcs solcnes, esta hoinenagein (10 Poder Legislati-
vo (Ic \linas

Em episodjo ito conheciniento jiublico, t esciarceido clevida-
mente, foi palco este Poder (Ic not espetAculo singular, quando pôcle
ofereecr asilo a cstudanles cjUe estavam em conflito corn autorida -
des policiais Assim agiiido, a Asseiobiéia nao levc, He forinaaI-
guma, a intuito dc conflitar cool Argilos do Poder Executivo, mas
iipCniiS roan ter sun soherania intemna, clentro (10 espaço material (IC
quc constitucionalmente dispAe.

Esta Casa rccebeu ilustres personaliciades, quc dehatemam corn
o PlenArio assunt()s (Ic iniportancia o ilusire SecrelArio (I a SaAth,

Professor Austregésilo de Mendonça, por inlposicAo constitucional.
out ros. comb 0 Ministio Roberto Campus, o Professor 1)ênio No-

gucira e, ho l e , o Professor Gérson Augusto do Silva, p01' convite do
Casa

Med idas (Ic ordem acirninistm'at jva forum adot inlas pela Comis-
si() Execuliva . 1)ois concursos. praticaniente, estAo em via dc rca-
iizaçiio: o dos taquigrafos, em fase dc término, e a dos datilógrafos,
Clii JI1(Iamento, corn as inscmiçOes jA encerradas

Adotou a ComnissTio Executiva a providência (Ic publicar as
suns (IccisOes em forma cleliberativa. Vinte e duas jil foram divul-
godas, (I (tile facilita major fiscalizaçAo dc seus atos e meihor coat-
preenslio dos probiernas administrativos (Ia Casa.

C) iflStjtUt() tla reaciaptaçao, através tie requerimneutos (Ic scm-
viclome,foi aplicaclo a vArios funcionArios e continua senclo, crib-
riosamente, jA quo em principios legais SC fufl(liimflenta

Amnpliadas foram IS instalacoes cia Assemnbléia, alugan (lu-se
flOVOS iccintos jama a Consultoria Juridica e puma a Assessoria (Ic
RcincAes Ptibiieas A uniforrnizaçiio do pessoal subaiterno esta sen-
do providenciada, bemn corno o reapareihamento, corn equiparnentos
c mnAquinas, do Contabiiiclade, (In DivisSo do Pessoai e (In Tesonmaria

Instituiu-se o (c)nte,nciosc) aclniinistmativo, através (Ic rontrato
dc ilustre magistraclo mineimo, visto quc poderia essa antiga iitito,
ridade do nosso J ud iciArio dcci ciii, corn mais lihertlade c i ndepeu-
déncia, aqueles problemnas qUc dizemn respeito A vitia dos funcionA-
rios c dos servidores (10 Poder.

A Asscmnbiéia (Ic Minas se fez representar an Un iSa Pai-larnen-
tar Intem'estadual, através do Iresenca (Ic scu Presidente c do l)epu-
ta(Io José Maria MagalhAes, cabendo no Presidcntc' presidir ama Go-
missilo especializada palo apresentam sugestSes A Rcformna Constitu-
cional, promovida polo Govemno cia RepAbiiea

Cerca (Ic 671 discursos ld)1iiill i)rofl uncia(Ios nesta Casa; 264
aparles forum dacios pelos Sis . 1)eputados 1 CSSaS oraçOes; 350 qucs-
toes dc om-deni forum forrnulacias. 0 total (Ic intvrvençAes c pronun
ciamentos dos Srs. Deputados se eleva, neste I)mimeiro porlodo legis-
lativo, a 1285.

Foram aprcsentaclas c demam cntrada no Diretoria dos Comis-
sAcs 725 proposiçAes, assiin cliscriminadas:

Pro jeios

Apresentidos - 225, tenclo sido:

Sanciona(Ios pelo Sr. Govemnadom.............I 05
(sc.n(Io 55 projetos dc anus anicriores)
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Re1llcriinen Los ....................23
Oficios ........................2
Mensagem ......................

CoinisSdO Lie Financas, (Jicc,inento e Tojuada de Co.ntas

Em 31 reuniöes, emitiu 155 parecereS sobre:

Projetos ........................126
lndicacöes ......................26
HequerIlilentos ....................

Comissão de Agricultura, ludusiria e Co,nércio

Em 8 reuniöes, emitiu 28 pareceres sobre:

Projetos.........................2
Ilequerillientos ....................13
Indicacöes ......................13

(:0! 15500 Lie As suhilOs Municipais e Negoeios InlerestadaaLs

Eiii 6 icun iiTies, (iflitill 7 parecereS so1)it

Projetos 	 ........................
IndicaçOes 	 ......................
RequeriiflerltOS ....................

Co,vissäo Lie Ediicuçuo e Culltiia

Em 16 reuniöes, emitin 33 parcceres sabre:

Projelos ........................
IridicacOes ......................
RequerililefltOs ....................

ProllIulga(lns pela Mesa (Ta Assembleja
(sendo 20 dc aflos a n teriores)

I'romulgados (llesol ucao) 	 . 	 43

Vetados 	 19, sendo:

Parcialmente 	 6
Totalmente ................13
Rejeitados ............................ 	 4

Retirados par oficio do Sr. Governador ........ 	 4

Proposlas de Eniendas Coristiiucioiwis

Apresentadas 	 5
Aprovadas - 2 (senclo 1 de ano anterior)

R equ erimen los

Apresentados 	 177, tendo sido:
Aprovados - 87

Ind(caçöes

Apresentadas 	 187, tendo sido:
Aprovadas - 71.

Coniunicaçöes, Radiogranicis, Telegrcs.mcis, Requerirnejilos s/n.e,
(if ic/os etc.

I)cram eritrada na Diretoria - 131.

Relativainenle as proposicocs acima re j eridas, as d iversas Ca-
nussöcs cinitiram 639 pareccrc, assirn cliscriininados

Coinissdo c/c Consliluição, Leqisiucdo e .Juslico

Em 30 reuniöes, emitiu 213 pareceres sabre

Projetos ........................178
Indicaqöes ........................9

9

4
1

21
10

2



Cornissdo de Segurwica Pi'iblica

Em 8 reuniOes, emitiu 5 pareceres sobre:

Pi'ojetos ........................
Indicacöes ......................

3
2

Cornissdo de Serviço Pib1ico Civil

Em 10 reuniOes, emitin 12 pareceres sobre:

Projetos 	 ........................
Indicaçöes ......................

9
3

(jomissdo de Trabaiho e (irdem Social

Em 6 reuniöes, erniliu 8 pareceres sobre:

Requerilnentos ....................
Iridicacbes ......................
Representacoes ....................

6
1
1
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ColnissUO de Sw'ide 1l1blic(l
	 ComissãO de Redacão

Eiri 5 reuniöes, eiiiitiu 10 pareceres solire
	 Em 30 reuniöeS, ernitiu 112 parecereS sobre:

112
Indicacöes ......................

	 6
	 Projetos ......................

Requerimeritos ....................
	 4

CoInisSãO Especial do Estrada Pw'alelo "20"

Em 3 reunibeS, enviou 724 ofieioS a diversaS autorid'adeS.

Os tral)alhOS de constrUVaO da nova sede (10 Poller LegislatiVo
enntinuarn no seq0êfleia encontrada. 0 Poller ExecUtjVO, neste 1)Ir-
ticular, vernnos clispensando a rnelhor atencSO, liherando verl)aS, OU

através de .nurnerário, ou em letras do Tesouro.
A CornissSO ExecutiVa tein-Se esforcad() ein se coinedir no

(.xecucao orcamncntri0, visto que apenas 28% das nossas dotacSeS
foram gasta, ate este mnornento, pelo Poller LegislatiVo.

Estas sSo, Srs. DeputadOS, dc 1110(10 gyro1, as principaiS ati-

vidades que o Poller pôde dcsenvolVer neste primeiro periodo da
SessSo Legislativa.

CumprC-rne, sobretudlo, corno Presidente que tern a imensa

()flVO 
(lv presidir a tao valorosoS representantes do povo, em data his-

trica do villa politica de Minas, agradecer aos ilustreS eolegas do
. 1.9 Secretári0, aos VicePresideflte s, UOS

CornisSSo ExecutiVa, ao Sr aiho que todos realizaramll em prol destaSrs. Secrct1rioS, pelo trah 
instituicilo.

Cumpre-me, aindo, agradecer ao Sr. l)iretor-Gera l , aos demaiS

diretoreS e chefes da Casa, pela dedicacão corn que desenvolveram
suas atividades, e a todos os funcioflârios, indiscutiVelmente serVi(io-

res abnegadOs C, 
cm especial, aos incus auxiliareS (10 Mesa.

Quero, finalrneflte, levar aos Srs. DeputadoS a sobretudO aos

Srs. Lideres e Vice-LIdereS a certeza da nossa adrniracSO pelo muito
pu(lcramn fazer em prol (10 clal)Oracao lcgislativa qua esta Casa

iefetuon, e tambCrn pelos debates e discussbeS cm tomb dos proble-
mas de interesse pmbiico.

Ao tCrmiflo, pois, do primeiro periodo desta ScssSo Legisla-
tiva, cahe-me, finaimente, apresentar aos Srs. Deputa(IOS nossas ho-
menagenS e nOSSOS votoS de que, em contato corn o povo mineiro,
possarn, coda vez mais, haurir aqueles ensinarnefltos e aquelas ins-
piraçOes qua fazem de Minas urn Estado lider, onde são sempre pre-

Cornissão de Trcinspories, Cointinicaçöes e Obrcis Pi'tblicas

Em 5 reuniöes, emitiu 57 1jareeeres sobrc:

Projetos ........................3
Requerlinentos ....................30
Indicacbes ......................24
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servados os principios da itherdade C cia justiça social: quo Ltztrn
de Minus a grande certeza do Pals, fonte tie equilibrio e, sobretudo,
do integridade nacional

0 SR. HOMERO SANTOS 	 Sr. Presiden[e.

Por delegaçuo do Liter do Governo, solicito a V. Lx.' quo
conste (Jos UOSSOS Anais 11111 voto (IC louvor e congratuliçoes coin a
Corniss5o Executiva e corn o funcionalismo desta Casa, ciuc, do ma-
neira tao correta, (lurante este prirneiro sernestre, puderarn dar, nSo
apenas no povo rnin(ro, ao I)ovo l)rasileiro também, provas de quanto
são capazes.

Peço a V. Ex.' que conste dos Anais oslo registro

0 SR. SETTE DE BARROS -- Sr. Presidente.

Em nome do MDB, quero solidarizar-me corn V. Ex. 4 e pedir
quo conste dos Anais urn voto do louvor C reconhecimento a tüdi
a Comissão Executiva, especialmente ao Presidente, que tao digna-
monte vein dirigindo os traballios desta Casa.

0 SR. CARLOS MEGALE	 Sr. Presidente.

Em nome (la Aiianca Renovadora Nacional, (IllerernoS solida-
rizar-nos coin as hornenagcns Tustas que acaham do ser prestadas S
Comiss5o Executiva e a todos aqueles que exercern atividacle pro-
fissional nesta Casa.

Ficam, pois, aqui as congratuiaçSes da Bancada (]:I
coin ComissSo Executiva e corn o funcionalismo da Casa.

0 SR. PRESII)ENTE - A Mesa agra(lece muito sensibilizada
as demonstracöes de apreco dos ilustres Lideres e farS constar da
Ata de nossos trabalhos o voto do regozijo.

ENCERRAMENTO

Não havendo nada mais a ser tratado, a Mesa encerra a
Reunião.

Matxia despachada pelo Sr. 1. 9-Secretârio durante o recesso
do mês de juiho de 1966

OFICIOS DO SR. GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO:

N. 1088 	 Lransmite esclareciinentos prostados pela Secretaria da
Adrninistracao sobre ciassificacSo dos Técnicos em Inse-
rnuiacao Artificial no nivel 13;

n. Q 1089 - agradece inforrnacSo sobre aprovacSO dos Vetos totais as
Proposicoes do Lei n.'s 2611, 2625, 3098, 3123 e 3918;

n.° 1090 - agiadece cOiflUnicacaO relativa apiOVUcao (Jos Velos totals

as p roposicocs lc Lei n.s 2997, 3102 c 3143;

n.' 101)1 •• agradecc counicacilo relativi iaprovac 	 dosos 	 Vem	 los
totais Ss Proposicoes do Lei n."s 2199 e 3773;

n.° 1092 ---- inforiiia ter oncaminhado ao estudo da Assessoria Técnico-
-Consuitiva os assuntos constantes das Indicaçöes n.s
101, 1082, 1091, 1124, 1125, 1167, 1171 e 1172;

n. 1093 - coiliLifliCU ter encarninliado a Assessoria Técnico-Coflsul-
tiva, pain oxalue, os assuntos constanteS (las Indicaçöes
n.s 1061, 1073, 1104, 1117, 1118, 1131, 1133, 1144,
1145, 1150, 1156 e 1178;

n. 1094 - agradece inforrnaçiio sobre a aprovacao dos Vetos tot ais
as I'roposiçöes de Lei n.s 2918, 2968, 3006, 3065, 3101
c 3112;

n.' 11195 - 	 agiadece ,I 	 (Jos Vetos totals as Proposicöes
do Lei n.s 1525 e 2039;

n. 1096 -- - cumuli lea ter encanuiflha(I() ,I expecliente da Ca-
mara Municipal de Taiobeiras, dirigido ao Sr. Governa-
dor pot , interméclio da Assembléia;

n. 1097 - infoinia ter encaminliado, para exame do órgao corn-
petdnte, o assunto constante do Requeriinento n. 9 1253;

D.- 1098 - cornunica ter encaininha(1O, para exalile do órgSo corn-
petente, o assunlo constante da IndicacSo n. 9 1221;
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n.9 1099 informa ter encaminhado ao órgão competente, para es-
tudo, o teor cia correspondência clirigicla a Assernbléia
por professores do Giniisio Estadual Virginia da Gama
Salgado, cli' Pocos dc Caldas;

	

n.9 1100	 comunica quc o assunto constante da Indicação n. Q 1191
loi cncaniinhado ao órgao cornpc'tentc, para exarne;

	

n.9 1101	 inforina sobre possibilidade de convênio entre FRIGO-
NOBTE, FRIMISA c FRIMUSA;

	

n.1 1102 	 agradece voto de congrutulacöes por iniciativas de inLe-
resse pãhlico levadas a efeilo pelo Governo;

fl. 0 1103 - agradecc aprovacão dos Vetos totais as Proposicöes de
Lei n. 0s 2199 e 3773.

OFICIOS DIVERSOS

Do Sr. Luiz de Morais Burros, Presidente do Banco do Brasil
S/A, prestando esciarecinientos sobre 0 assunto constante (10 Reque-
rirndnto n. 0 1239;

do Sr. Austregésilo R. de Mendonça, Secretãrio da SaUcle,
informando ter encarninhado a Diretoria da Saücic o assunto cons-
tante da Indicacão n. 9 1128;

do eng.9 Harry Arnorirn Costa, Chefe do 9. 9 DFOS do DNOS,
piestanclo inforrnação sobre o Requcrimento n. 0 1273;

dc D. Sebaslitlo Baggio, Nñncio Apostólico, prestando esciare-
cirnentos sobre criação de nova diocese coin sede em Pocos de Caldas;

do Sr. Austregésilo R. dc 1\Iendonça, Sccretãrio da Saãde,
sobre instalaçüo dc urn posto dc pucricultura em Januãria;

do Sr. Mario Bhering, Presidente da CEMIG, sobre linhas e
redes de distribuiçSo de energia elétrica nos Municipios de Monte
Alegre dc Minas e Canãpolis;

do Sr. Waidir Pereira da Silva, Prefeito dc I\Iantena, solici-
tando ajuda do Presidente cia Assembléja no sentido de esciarecer a
responsabilidade do signatário em fatos ocorridos no Munieipio;

Da Sra. Terezinha Magaihiles, professora em São SebastiSo dos
PoçSes, sobre Curso de Suficiência rcalizado em MontalvSnia;

do Sr. Austregésilo R. dc Mendonça, Secretãrio da Saiidc,
agradecendo cornunicação de que o Sr. Geraldo Fonseca assumiu o
niandato dc Deputaclo;

do Sr. Juarez Távora, Ministro da Viaçiio e Obras Piiblicas,
envianclo inforrnaçao do eng.° Algacvr GuimarSes, Diretor-Geral do
DNER, sobre a nSo-incIusSo cia BR-267 no Piano Preferencial de
Obras Rodov iãrias do Governo;
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(10 Sr. Dênio Nogucira, Presicicntc do Bunco Central da Re-
pñblica do Brasil, colnunican(lo ter cncaininliado ao Bunco do Brasil
S/A o tcoi do Requcrimento n. 1239, desta Assembléia;

do Sr. Oscar dc Oliveira, Presidente da Cia. Vale do Rio Doce,
sobre inipossibiliclade (Ic a[encliinento a abaixo-assinado di' inorado-
res da EstaçSo dc Ipaba, solicitando parada de trem naqucla loca-
liclacic;

da Sra. Helenice Peres dc Souza, diretora do Grupo Escolar
.iui XXIII de Born Jardirn de Minas, solicitando nomcacão dc dire-
bias nao-tccnicas

do Sr. Gilberto Airneicla, Sccretãrio da EducaçSo, agrade-
cendo voto dc congratulacôes pela instalação de policiarnento nos
estaheiccimentos de ensino da Capital;

do Sr. Evaristo de Paula, Secretãrio da Agricultura, agra-
thccndo VOtd) de congratulacöcs pelo convCnio para instalaçSo de
entreposto de ovos no MunicIpio de Cambuquira;

(10 Sr. Adil de Oliveira, coinunicando sua escoiha, pelo Sr.
Govcrnadlor do Estado, para Presidentc do Consciho Regional de
Desportos;

(To Sr. Chrispirn Jacques Bias Fortes, Secrctário (Ta Seguranca
Pãhlica, agradecendo voto de congratulacOes pela assinatura do Dc-
crcto n.° 9795;

do Sr. Adernar de Queiroz, Presidente da PETROBRAS, sobre
competência para equiparaçSo dos precos de derivados dc petróleo
vigentes em Minas aos da Guanabara;

do Sr. Austregésilo R. de Mencionca, Sceretánu) (Ta Saãde, co-
municando que solici[arã a Associação Méclica e ao I)NERu colabora-
car) na campanha dc crraclicacao cia esquistossoinose;

do Sr. Waldir Lima, Presidente da Assetnbléia Legislativa do
Estado da Paraiba, comunicanclo a cornposiçSo da Mesa que dirigirã
os tiabaihos da 44 ReuniSo Ordinãria cia 5. Legislatura;

(10 Si'. Moacyr Pirncnta Brunt, Juiz dc Menores da Capital,
aiadeccndo voto dc congratulaçSes pcla assinatura das portarias
proi hi ndo a permanência de menores em programas (Ic rádi iO c tele-
viSao e criando o Cornissariado Feminino Voluntário de Vigilãncia
dc Menores;

do Si'. Paulo Diniz Chagas, 1)iretor-Geral cia CARPE, comuni-
cando a impossihilidiadc da rcforma do préclio clas E.R. de Pedra
Corrida, Municipio dc Acuccna;
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(10 Si'. Feliciano Oliveira, Secrctirio (10 Abastecmento c Cré-
dito Rural, comunicando haver tornado em consideracão o teor do
ofiejo n. 1317/66, destu Assemhléia;

(10 Si'. Oscar (IC Oliveira, presidentc do Cia. Vale (10 Rio
I)occ, CO1flUfliCflfl(1O 0 impoSsihilida(le (le parada (10 rápido quc pci'-
faz o trecho Belo Horizonte - Vitória em Periquito, distrito de
\cucena;

(10 Sr. Pery Rocha Franca, Prcsidente do HI1)ROMINAS, prcs-
tando informoçörs sohi'e as obras do Esthncia (1C Aguas Santos, no
Municipio de Tiradentes.

TELEGRAMAS

Do Sr. José Maria Nogueira, comunicando ter assumido a pre-
s'duncia (to I. A. A;

dos Srs . Curios Altivo, Diretor do Fuculdade de Filosofia;
Oriles Batista Leitc, Prefeito Municipal; Frei Mariano, Jovelino Ba-
bc'lo, c do Associaçiio Comerciul c industrial (be Divinópolis, soli-
citanclo 0 apolO do Assembleio no sentido (IC ser revogada a exo-
nracão do prof.-'Rosa Amelia Gontijo (to cargo (IC Delegada dc
Ensino do rcferida localidade;

(10 Sr. Luiz Mai'cdllo Morc'o Azevedo, Chefe de (lab mete do
Sr. Ministro do Indüstriu e ComCrcio, transmitindo dados relotivos
a aprovac5o do rcgulamcnto do safra cafecira (IC 1966/1967;

do Sr. Paulo i)iniz Cha gas, T)irctor-Geral do CARPE, pres-
tando informaçOes sobre reformu nos Grupos Eseolaics Brasil, (IC

Varginha. Cons. .JoséJoaquirn do Rocho, dc Rio Piracicaha, c D
José Gaspar, dc Ibiá;

(10 Sr. Alberto ScbostiSo de Oliveira, Prefci to dc SSo Joilo do
Oiicnte, sobre manutençao do cmancipoçao daquele Mun icipio

(Ii) Dr. Chrispim Jacques Bias Fortes, Secretário dc Seguranca,
capeando informaçOes do Superintendência de Técnica Policial sobre
a HIDROMINAS;

do Di'. AluIsio Pimento, Reitor cia UFMG, convidando para a
So]cflida(le de entrega do tItulo dc Doutor ilorioris Causa ao gcólogo
John Van Nostrand Dorr 11;

do Sr. Pcry Hocha Franca, Presidente do IJIDROMINAS,
sobre o Ba1neirio Gabriel Passos, em Aguas Santas;

(10 Sr. Oscar de Oliveira, Presidente do Cia. Vale (To Rio
Doce, sobre rnanutcnciio do Parque Fei'roviirio (IC Airnoi'és;
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do Sr. Francisco Teatini, Presidente da Sociedade Mineira
(le Engenheiros-Agi'ôflOrnoS, convidando para a SessSo (le Abertura
ba XVI Stiiiana do Engenheiro_AgrôflOflIO

(it) Sr. Augusto Antuncs, Presidente cia Cia. Auxiliar de Em-
presas de I\lineraçao, sobre se ll colllporecinlento i Coiniss5o (IC Si-
(I Clii rgi a e Mineraçao do AssenihiCia Legislotiva

ito Sr. Afrinio do Silva Aguiar, Cornandante do 3. Zona Aérea,
agradecendo vot() de congratulacocs pelo 30. aniversario de cl'iacSo
do Destacaniento do Base ACrea (IC Belo Horizonte;

do Sr. Luis Roberto Veiga de Brito, l)i rttoi'-Geral do Depar
tainento Nacionub de Obros e Saneamento, cornunicando a inclusfio
do canatizac5o (10 Córrego do Serra no sen pro grama (IC trahoiho

do Si'. Oribes Batista Leite, comunicando sua invest idura no
cargo de Prefeito de Divinópohis;

do Sr. Oswald () Picruccetti, sobre ahlcracao no horário de
hinlia de ônibus;

(Ii) Sr. Francisco ArnCrico dc Paiva, cons' idando para a luau-
guracao do AgCncia Cidarle Industrial do Banco Mineiro do Oeste;

do Sr. Carlos Luciano Farias Guimarñes, cornunicando sua
POSSP como Engenheiro-Chefe do 7•Q Distrito do I)epartamento Na-
(ionot (be Obras Contra as Secas;

do Sr. José (be Limo Burcehbos, Secrctário de Comun icacöes e
)bras Pdbticas, prestando infoi'rnoçöes relativas a construçSo do

C,. E . Padre Crispiniano, di Hitipotis
do Sr. .Ioviano Jardim, Presidente (10 Banco Hipotecário e

Agricola de Minas Gerais, prestanclo informaçöes sobre elevação dos
limites operacionais dos bancos oficiais de Juiz de Fora;

do Sr. Pélio Ramalho, Subchefe de Gabinete do Ministério
iba ViaçSo e Obras Piblicas, inforinando niio constar do Piano Pre-
ferenc job de Obras Rodoviárias 0 trecho Benfica-Lima Duarte, do
BR-267;

do Sr. Rodrigo de Mello Franco, Gerente da Carteira de Coope-
rativas c Companhios de HobitaçSo do BNH, prestando informaçöes
sobre a (bist rihit içiio dos cern niil ciiii d l(1CS do BNFI en ti'e trabalha-
dores sindicalizados;

(to Sr. Jo ,-,& 1\Iendes Junior, Presidenle do h)iretoria de Es-
pnrtis de Minas Gerais, informonclo do iinpossibllido(be dc construção

C otna praça di' espoi'tes em Santa Luzia;
do Sr. Tarcislo Amadoi' dos Santos, peto l)ii'etor Regional

do [)CT, piestanibo informaç5o sobre a hinha telegráfica Granjas Ecu-
o dos -- Francisco Duniont
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do Dr. Eliscu Resende, Dirctor-Geral do DER/MG, prestando
infor,nacöc sobre: pavimcntaciio cia estrada Patrocjnio-Monte Car-
inclo-Araguari; con.struciio do BR-167; conslrucão cia rodovia Barro-
so-Dores (le Campos-Prados; rodovia Sio Joio del-Rci-Tiradcntes;
obras nos ti'echos Sao Joao del-Rei -- Ritápolis - Sao Tiago e
Süo Joilo del-Rei Oliveira; obras no trecho Cassiterita - Silo Sc-
hastiiio cia Vitória; e sobre o trecho Governador Valadares - Silo
VItor;

do Sr. Delso Renault, em norne do ex-titular do Pasta cia Edu-
cacilo, agradecendo voto de congratulacOes cia Assernbléia por dis-
curso proferido em convencão;

dos Vereadores José Claudino da Silva, Antonio Francisco cia
Silva, Gabriel Nunes de Oliveira e Walter Lopes de 1\Ielo, pedindo
providéricias e apuracao (IC irregularidades no Câmara Municipal de
Vila Matias, cujo Presidente cassou o mandato do Vereador AntOnio
Francisco da Silva;

do Sr. Joao Renato Franco, Presidente da Asscmbléia Legis-
lativa do Estado do lij'O comunicando a cicicao da Mesa Executiva
daquela Casa.

RADTOGRAMAS

Do Sr. Governadoi' Israel Pinhciro, transmitindo informaciio
da Secretaria cia Educaciio sobre funcionamcnto do Colegio Esta-
dual c GinOsio Conercial de Ttuiutaha;

do Dr. Roseni Silva e Irma Ana Joliva de Aradjo, Proredor
c Superiora (10 Hospital Silo Vicente (IC Paulo cia ciclade de Silo Vi-
c'c'nle dc Minas, solicitando a interferência cia Assembléia no sen-
tido (Ia lihcraciio cia ordem (IC pagamcnto rclativa ao leitodia, devida
ilciucle nosocôrnio;

do Si'. Guniercindo Luiz Pinto Monteiro, Prefcito (IC Extrema,
trazendo ao conhecimento cia Casa o falecimcnto do Sr. Alfredo
Oh votti, cx-Prefeito (laqucla localidade.

COMUNICAçOES

Dos Srs. Ladislau Sahles, SchastiOo AnastOcio, Nunes Coelho,
Pereira (le Almcola, Florivaldo Dias, Raymunclo Albergaria, Hugo
Castclo Branco, Euler LafetO e Anibal Teixeira, informnando estarem
reassumindo o cxcrcicio dc seus mandatos junto a Asscmbléia;

dos Srs. Iiélio Garcia, Altair Chagas c Carlos Megale, infor-
mando, a pediclo do Sr. BonifOcio de Andrada, o falecimento da
Sra. Nhazinha Diniz, de Santa Luzia.
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